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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. szeptember 28.-i 

142. számú HATÁROZAT 

A fogyatékos személyek központi elektronikus nyilvántartójának a létrehozására és aktualizálására 

vonatkozó Egyezmény jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a fogyatékos személyek 

központi elektronikus nyilvántartójának a létrehozására és aktualizálására vonatkozó Egyezmény 

jóváhagyásáról szóló 35725/06.09.2017. sz. Indokolását, a Munkaügyi és Szociális Igazságosság 

Minisztérium keretében működő Fogyatékos Személyek Országos Hatóságának az átiratát, amelyet 

a 18280/29.08.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- A fogyatékos személyekre vonatkozó elektronikus nyilvántartónak a létrehozásáról szóló 

1106/2011. sz. munkaügyi, családügyi és szociális támogatás miniszteri Rendelet, 

- Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nagygyűlésén 2006. december 13.-án, New York-ban 

elfogadott, 2007. március 30.-án aláírás végett megnyitott és 2007. szeptember 26.-án Románia által 

aláírt A fogyatékos személyek jogaira vonatkozó egyezmény ratifikálásáról szóló 221/2010. sz. 

Törvény 31. cikkely, 

- Az ”Egy akadálymentes társadalom a fogyatékos személyek számára” 2016-2020 és az ”Egy 

akadálymentes társadalom a fogyatékos személyek számára” 2016-2020 nemzeti stratégia 

alkalmazására vonatkozó operatív terv jóváhagyásáról szóló 655/2016. sz. Kormányhatározat, 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a fogyatékos személyek jogainak a 

védelméről és népszerűsítéséről szóló 448/2006. sz. Törvény, 

- Az utólagosan módosított és kiegészített, a Fogyatékos Személyek Országos Hatóságának a 

megszervezésére, működésére és hatáskörére vonatkozó 50/2014. sz. Kormányhatározat, 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, A szociális és gyermekvédelmi 

főigazgatóság hatáskörére és szervezési és működési Keretszabályzatára vonatkozó 1434/2004. sz. 

Kormányhatározat, 

- 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,  

rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének a rendelkezéseinek az alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja az együttműködést a Fogyatékos Személyek Országos Hatóságával a 

Fogyatékos személyekre vonatkozó központi elektronikus nyilvántartónak a létrehozásának és 
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aktualizálásának érdekébe, a jelen határozat szerves részét alkotó mellékletbe foglalt Egyezmény 

szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja az 1. cikkelyben 

jóváhagyott a Fogyatékos személyekre vonatkozó központi elektronikus nyilvántartónak a 

létrehozásáról és aktualizálásáról szóló Egyezményt. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Fogyatékos Személyek Országos Hatóságának és a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

  

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

 

35725/06.09.2017. sz. 

 

INDOKOLÁS 

A fogyatékos személyek központi elektronikus nyilvántartójának a létrehozására és aktualizálására 

vonatkozó Egyezmény jóváhagyásáról 

 

 

A fogyatékos személyekre vonatkozó elektronikus nyilvántartó létrehozásáról szóló 1106/2011. sz. 

Rendelet 4. cikkelyének az előírásainak értelmében, 

“4. cikkely A beavatott entitások munka módját, kötelességeit és felelősségeit egyezményben lesz 

megállapítva, amelyet a Munkaügyi, Családügyi és Szociális Támogatás Minisztériuma között, a 

DGPPH-n keresztül, és a megyei/helyi tanács között, a DGASPC-n keresztül, kötnek meg.” 

Megjegyezzük a tényt, hogy figyelembe véve az 1106/2011. sz. Rendeletet, megköttetett a 

Fogyatékos Személyekre vonatkozó Központi Elektronikus Nyilvántartó Megvalósításáról és 

Aktualizálásáról szóló Egyezmény, amelyet iktattak a 16835/25.09.2012. sz. alatt a Maros Megyei 

Tanácsnál, a 19757/19.09.2012. sz. alatt a Főigazgatóságnál, a 2522/06.11.2012. sz. alatt a 

Munkaügyi Minisztériumnál. 

Figyelembe véve a tényt, hogy ennek az egyezménynek az érvényességi ideje lejárt, a Munkaügyi 

és Szociális Igazságosság Minisztérium a Fogyatékos Személyek Országos Hatóságán keresztül kéri 

tőlünk egy egyezmény megkötését a 10006/SCICDPD/08.08.2017. sz., a mi intézményünknél a 

34829/29.08.2017. sz. alatt iktatott, átiratában. 

Megjegyezzük a tényt, hogy ennek az egyezménynek a tárgya egy Elektronikus Nyilvántartó 

létrehozása és kezelése, amely a D.G.A.S.P.C. adatbázisában létező összes információt magába 

foglaló központi adatokat tartalmazza, és az A.N.P.D. által lesz adminisztrálva. 

Ez az Elektronikus Nyilvántartó létre volt hozva, figyelembe véve a fogyatékos személyek jogainak 

a védelmének és a népszerűsítésének a terén a szabályozásoknak az alkalmazásának a kezelésének 

és felügyeletének az országos informatikai rendszerének a szükségességét, a fogyatékos személyek 

jogainak a védelmének és a népszerűsítésének a tevékenységeinek a központi szintű irányításának a 

minőségi szintjének a növekedésének a szükségességét, a fogyatékos személyek jogainak a 

védelmének és a népszerűsítésének a terén a politikák és a stratégiák bevezetésének a felügyelete, 

egy egyedi statisztikai jelentéseket készítő rendszer szükségességét, egyes információk hiányából 

vagy helytelenségéből álló egyes kockázatok kiiktatását. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a Fogyatékos Személyekre vonatkozó 

Központi Elektronikus Nyilvántartó létrehozására és Aktualizálására vonatkozó a Munkaügyi és 

Szociális Igazságosság Minisztériuma, a Fogyatékos Személyek Országos Hatóságán keresztül és a 
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Maros Megyei Tanács közötti, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon 

keresztül, Egyezmény Megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan. 

 

 

 

IDEIGLENES VEZÉRIGAZGATÓ, 

STEKBAUER ANDREA MELINDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Dan Ioana – Jogügyi Szolgálat vezető 
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