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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. augusztus 31.-i 

134. számú HATÁROZAT 

A 2018-2020-as periódusra, a Maros megyei szociális szolgáltatásoknak a tevékenységi tervének a 

jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának, a 2018-2020-as 

periódusra, a Maros megyei szociális szolgáltatásoknak a tevékenységi tervének a jóváhagyásáról 

szóló 34705/28.08.2017. sz. Indokolását, a Szociális beilleszkedési bizottság véleményezését, 

valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az: 

- utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Szociális és gyermekvédelmi 

Főigazgatóság hatáskörére és Szervezési és működési keret – szabályzatára vonatkozó 1434/2004. 

sz. Kormányhatározatnak; 

- utólagosan módosított és kiegészített, a szociális támogatásra vonatkozó 292/2011. sz. Törvény 

118. cikkely, 

rendelkezéseink értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”d” betűjének, az (5) bekezdés ”a” 

betűjének 2. pontjának és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a 2018-2020-as periódusra, a Maros megyei szociális szolgáltatásoknak a 

tevékenységi tervét a melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak, amely felel a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

34705/28.08.2017. sz. 

INDOKOLÁS 

A 2018-2020-as periódusra, a Maros megyei szociális szolgáltatásoknak a tevékenységi tervére 

vonatkozó Határozattervezethez  

 

A szociális támogatásra vonatkozó 292/2011. sz. Törvény 118. cikkelyének a rendelkezései szerint, 

“(1) A szociális szolgáltatásokra vonatkozó éves tevékenységi tervet a helyi közigazgatási 

hatóságok dolgozzák ki, a megyének ahova tartóznak, valamint Bukarest municípiumnak, a 

kerületeknek a főváros szintjén, a szociális szolgáltatásainak a fejlesztési stratégiája által előírt 

intézkedésekkel és tevékenységekkel megegyezően . 

(2) Az (1) bekezdésben előírt szociális szolgáltatásokra vonatkozó éves tevékenységi tervek, 

adatokat tartalmaznak a szolgáltatásokban részesülőknek a számáról és kategóriájáról, a létező 

szociális szolgáltatásokról, a javasolt létrehozandó szociális szolgáltatásokról, a magán 

szolgáltatóktól a szolgáltatások szerződtetési programjáról, a támogatási programról, a megbecsült 

költségvetésről és a finanszírozási forrásokról. 

(3) A helyi közigazgatási hatóságok által kidolgozott éves tevékenységi terveket, mielőtt 

jóváhagynák őket helyi tanács határozattal, elküldik tanulmányozásra a megyei tanácsnak, 

valamint Bukarest Municípium Nagygyűlésének. 

(4) A megyei tanácsok, Bukarest municípium kerületeinek a helyi tanácsai, valamint a Bukarest 

Municípium Nagygyűlése által irányított és/vagy finanszírozott szociális szolgáltatásokra vonatkozó 

éves tevékenységi terveket, mielőtt jóváhagynák őket megyei tanács/kerületi helyi tanács/fővárosi 

nagygyűlés határozatával, elküldik tanulmányozásra a szociális beilleszkedési területi 

bizottságoknak.” 

Megjegyezzük a tényt, hogy a mi intézményünk elkészítette a Maros megyei szociális 

szolgáltatásoknak a tevékenységi tervét, a 2018-2020-as periódusban – amelyet véleményeztek és 

beiktattak a Prefektusi hivatalnál a 12399/28.08.2017. sz. alatt – ahova belefoglaltak különböző 

nyújtott vagy finanszírozásra javasolt szociális szolgáltatást, a köz és magán szolgáltatás biztosítok 

által.  

Ami a Főigazgatóságot illeti, a következő szolgáltatás típusok voltak belefoglalva, szolgáltatások, 

amelyeket a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szükségeltetnek 

leszerződni, Maros megye szintjén: 

1. CTF típusú lakossági szolgáltatás 

2. Lakossági szolgáltatás – fogyatékos gyerekek 

3. Hivatásos nevelő szülői szolgáltatás 

4. A független élethez szükséges jártasságot kifejlesztő szolgáltatások 
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5. Lakossági szolgáltatás – felnőtt fogyatékos személyek 

6. Lakossági ápolási és támogatási szolgáltatások – a családon belüli erőszak áldozatai 

A fennebb említett szolgáltatások becsült értéke: 

A 2018. évre – 4.745.338 lej 

A 2019. évre – 4.745.338 lej 

A 2020. évre – 4.745.338 lej 

 Összesen – 14.236.014 lej. 

A 1434/2004. sz. Kormányhatározat által meghatározott fő feladatköre szerint, a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szociális támogatási intézkedéseket foganatosít, 

gyermek, család, egyedül levő személyek, idős személyek, fogyatékos személyek védelmének a 

terén, valamint bármely személynek, aki rászorul. Ennek értelmében, az Éves Terv tartalmazza a 

szolgáltatásokban részesülőknek a számát és kategóriáját, a létező szociális szolgáltatásokat, a 

javasolt létrehozandó szociális szolgáltatásokat, a megbecsült költségvetést, a finanszírozási 

forrásokat. 

Ugyanakkor, közöljük önöknek a tényt, hogy a Főigazgatóság alávetette konzultációnak a Szociális 

szolgáltatások tevékenységi tervét, a Maros megyei Prefektúra szintjén működő szociális 

beilleszkedési bizottságnak, megszerezve ennek a véleményezését, a jelen indokolás Melléklete 

szerint. 

Figyelembe véve a fentebbieket, javasoljuk jóváhagyásra, a 2018-2020-as periódusra, a Maros 

megyei szociális szolgáltatásoknak a tevékenységi tervére vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

IDEIGLENES VEZÉRIGAZGATÓ, 

STEKBAUER ANDREA MELINDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Dan Ioana – Jogügyi Szolgálat vezető 
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