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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2018. március 29.-i 

38. számú HATÁROZAT 

A Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság, a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti 

együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan, amelynek tárgya a Személynyilvántartó országos 

regiszteréből való adatok szolgáltatása  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 9620/05.03.2018. sz. 

indokolását, a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóságnak az 5732/02.02.2018. sz. 

átiratát, a Közigazgatás és Kancellária Szolgálatnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő 

Igazgatóság létrehozására, szervezésére és működésére vonatkozó 1367/2009. sz. 

Kormányhatározatot, 

Az utólag módosított és kiegészített, a szociális támogatás 292/2011. sz. Törvény alapján, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közszolgálati szociális támogatási és személyzeti irányító 

szervek szervezésének és működésének a keret-szabályzatainak a jóváhagyására vonatkozó 

797/2017. sz. Kormányhatározat alapján, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (5) bekezdés a) betű 2. pont és (6) bekezdés a) betű előírásainak 

értelmébe, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdés alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja a Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó és Adatbázis-

kezelő Igazgatóság, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság közötti együttműködést, amelynek tárgya a Személynyilvántartó országos 

regiszteréből való adatok szolgáltatása, a mellékletbe foglalt együttműködési protokoll szerint, 

amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, az 1. 

cikkelyben előírt okiratnak az aláírására. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó 

és Adatbázis-kezelő Igazgatóságnak és Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

9620/05.03.2018. sz. 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság és a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködés jóváhagyásáról, amelynek 

tárgya a Személynyilvántartó országos regiszteréből való adatok szolgáltatása, a törvényes 

feladatok gyakorlásának a céljából, a saját nyilvántartásban szerepelő személyeknek az 

azonosításával  

 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közszolgálati szociális támogatási és 

személyzeti irányító szervek szervezésének és működésének a keret-szabályzatainak a 

jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. Kormányhatározat előírásait, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a fogyatékos személyeknek, a jogainak a védelmére és támogatására 

vonatkozó 448/2006. sz. Törvényt, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a fogyatékos személyeknek, a jogainak a védelmére és támogatására vonatkozó 

448/2006. sz. Törvény előírásainak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyására 

vonatkozó 268/2007. sz. Kormányhatározatot, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak, a fogyatékos személyek szociális támogatásának a terén illetékes. 

A törvényes feladatoknak, a gyakorlásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanácsnak a 85/2012. 

július 26.-i Határozatával, jóváhagyták a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság és a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködést, megkötve és 

időszakosan meghosszabbítva a 16470/01.08.2012.-3479233/09.08.2012. sz. együttműködési 

protokollt. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Tanácsnak a 176/2013. november 28.-i Határozatával, jóváhagyták a 

Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködést, megkötve a 37198/06.12.2013.-

3725042/17.12.2013. sz. együttműködési protokollt, amelyet kiegészítő okirattal 

meghosszabbítottak 2015.12.31.-ig. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Tanácsnak a 175/2015. december 29.-i Határozatával, jóváhagyták a 

Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködést, megkötve a 34609/10.12.2015.- 

3749251/14.01.2016. sz. együttműködési protokollt. 

Megjegyezzük ugyanakkor a tényt, hogy megkötötték a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő 

Igazgatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti protokollt, az 

5430/07.02.2017.- 3964106/22.02.2017. sz. protokoll. 

Figyelembe véve az együttműködési protokollnak a fontosságát a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a számára, amelynek tárgya a Személynyilvántartó országos 

regiszteréből való adatok szolgáltatása, a törvényes feladatok gyakorlásának a céljából, a saját 
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nyilvántartásban szerepelő fogyatékos személyeknek az azonosításával, 2017 decemberében 

elindították az eljárásokat az együttműködési protokollnak a 2018. évre való meghosszabbításának 

az érdekébe. 

Következésképpen, a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóságnak az 5732/2018. 

február 02. sz. válaszából kitűnik egy új protokollnak a megkötésére való hajlandóság – egy új 

protokoll minta szerint. 

A fentebb említettek alapján, javasoljuk a Maros Megyei Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő 

Igazgatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti 

együttműködés jóváhagyását, a mellékelt együttműködési protokoll szerint, amelynek tárgya a 

Személynyilvántartó országos regiszteréből való adatok szolgáltatása, a törvényes feladatok 

gyakorlásának a céljából, a saját nyilvántartásban szerepelő személyeknek az azonosításával. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Miklea Hajnal Katalin
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 

HELYI KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY 

 

  5918/23.03.2018 sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság, a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti 

együttműködésnek, amelynek tárgya a Személynyilvántartó országos regiszteréből való adatok 

szolgáltatása, jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közszolgálati szociális támogatási és 

személyzeti irányító szervek szervezésének és működésének a keret-szabályzatainak a 

jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. Kormányhatározat előírásait, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a fogyatékos személyeknek, a jogainak a védelmére és támogatására 

vonatkozó 448/2006. sz. Törvényt, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a fogyatékos személyeknek, a jogainak a védelmére és támogatására vonatkozó 

448/2006. sz. Törvény előírásainak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyására 

vonatkozó 268/2007. sz. Kormányhatározatot, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak a célja, hogy biztosítsa a szociális politikáknak az alkalmazását, a gyermek, 

család, idős személyek, fogyatékos személyek védelme terén, valamint egyéb szociális hiányban 

levő személyek, csoportok vagy közösségek számára, szociális támogatás és szociális 

szolgáltatásoknak a javadalmainak az ügykezelésében és átadásában van szerep. 

A törvényes feladatoknak, a gyakorlásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanácsnak a 85/2012. 

július 26.-i Határozatával, jóváhagyták a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság és a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködést, megkötve és 

időszakosan meghosszabbítva a 16470/3479233/2012. sz. együttműködési protokollt, az utolsó a 

2017. évben volt érvényes. 

2017. év decemberében a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lépéseket tett 

egy protokollnak a megkötésének az érdekébe, megszerezve ennek értelmébe a 

Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóságnak a beleegyezését. 

Ily módon, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a fogyatékos személyeknek a 

jogainak a védelme és népszerűsítésére vonatkozó 448/2006. sz. Törvény rendelkezései által 

meghatározott jogoknak a kedvezményezett személyeinek egységes módon való azonosításában a 

protokoll fontosságával arányosan, amelyeket a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak a nyilvántartásaiban vannak bejegyezve, helyénvalónak és szükségesnek véljük, 

a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság és a Maros Megyei Szociális és 
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Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködés jóváhagyására, az együttműködési 

protokoll szerint, amely a javasolt tanács határozattervezet melléklete. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Belean Delia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Carmen Orăşan tanácsadó 

2 pld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 5916/23.03.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

A Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság, a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti 

együttműködésnek, amelynek tárgya a Személynyilvántartó országos regiszteréből való adatok 

szolgáltatása, jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 9620/05.03.2018. sz. Indokolásával 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóságának a szakjelentését,  

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betű és (5) bekezdés ”a” betű 2. pont 

rendelkezéseinek értelmében, A Maros Megyei Tanács biztosítja, a hatásköre és a törvény szerint, a 

gyermek, fogyatékos személyek, idős személyek,  család és más szociális szükségletekre szorult 

személyek vagy csoportok védelmének a szociális szolgáltatásaira vonatkozó megyei érdekeltségű 

közszolgáltatásoknak a biztosításához szükséges keretet. 

Az utólagosan módosított és kiegészített, 292/2011. sz. Szociális támogatási törvény 113. cikkely 

(1) és (2) bekezdés előírásai szerint, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

egy szociális támogatási közszolgálat, amelyet a Maros Megyei Tanácsnak alárendelve szerveztek 

meg. A szociális politika alkalmazásában, a szociális támogatás terén, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, kommunikációs és együttműködési szerepet tölt be, a szociális 

támogatás területén felelősséget teljesítő minisztériumoknak és intézményeknek a dekoncentrált 

közszolgálataival, a szociális támogatás helyi közszolgálataival, valamint azoknak a civil 

szervezetek képviselőivel, amelyek ezen a téren tevékenykednek, a szociális szolgáltatás privát 

biztosítóinak a képviselőivel, valamint a szolgáltatásban részesülő személyekkel (a 797/2017. sz. 

Kormányhatározattal jóváhagyott, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezési és 

működési keret-szabályzat 2. cikkely ”d” betű). 

Másrészt, a Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő 

Igazgatóság, az utólag módosított és kiegészített, a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő 

Igazgatóság létrehozására, szervezésére és működésére vonatkozó 1367/2009. sz. 

Kormányhatározat 1. cikkely előírásai szerint, a központi közigazgatásnak a jogi személyiséggel 

rendelkező szak szerve, a Belügyminisztériumnak alárendelve, amelynek a szabályozott feladatai 

közé tartózik, ennek a normatív dokumentumnak a 2. cikkely (1) bekezdés szerint, a 

Személynyilvántartó országos regiszterének az adatainak a törvény szerinti aktualizálása, használata 

és értékesítése is. 
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A feladatainak a teljesítésének az érdekébe az Igazgatóság együttműködik a minisztériumokkal és a 

központi és helyi közigazgatási intézményekkel, az érvényben levő jogi rendelkezések szerint 

(1367/2009. sz. Korányhatározat 3. cikkely). 

Ebben a jogi kontextusban, az elemzett igazgatási okirattal alávetik jóváhagyásra a 

Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság, a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti 

együttműködésnek a jóváhagyását, a Személynyilvántartó országos regiszteréből való adatok 

szolgáltatása, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a fogyatékos 

személyeknek, a jogainak a védelmére és támogatására vonatkozó 448/2006. sz. Törvény 

rendelkezéseivel meghatározott jogokban részesülő személyeknek az egységes módon való 

azonosításának az érdekébe. Ennek értelmében, szükség van egy együttműködési egyezménynek a 

megkötésére, mivel a periodikusan meghosszabbított, a Maros Megyei Tanácsnak a 85/2012. július 

26. sz. Határozatának alapján megkötött 16470/3479233/2012. sz. Együttműködési protokollnak az 

érvényessége lejárt 2017-ben. 

Elemezve a jóváhagyásra alávetett Együttműködési Egyezmény kitételeit, úgy ítéljük, hogy azok 

betartják és tükrözik a törvényes rendelkezéseket, amelyeknek a figyelembe vételével lesz 

megkötve, valamint az aláíró felek hatáskörébe és feladatkörébe tartozik.  

A 215/2001. sz. 91. cikkely (6) bekezdés ”a” betű előírásai szerint, a megyei tanács határoz a 

törvény szerint, a romániai vagy külföldi jogi személyekkel való együttműködést vagy társulást, 

ideértve a civil szférabeli partnereket, egyes megyei érdekeltségű tevékenységeknek, 

munkálatoknak, szolgáltatásoknak vagy projekteknek a közös finanszírozásának és kivitelezésének 

az érdekébe. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. 

cikkelye, a 6. cikkely (3) bekezdésre vonatkoztatva, összevetve a 30. cikkely, előírásainak a 

betartásával készítették el. 

Az előbb bemutatott érvek szempontjából, a 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (5) bekezdés ”a” 

betű 5. pont és (6) bekezdés ”a” betűre vonatkoztatva, úgy értékeljük, hogy a Belügyminisztérium 

keretében működő Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság, a Maros Megyei Tanács 

és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködésnek, 

amelynek tárgya a Személynyilvántartó országos regiszteréből való adatok szolgáltatása, 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros 

Megyei Tanács plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas Szolgálatvezető 
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