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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2018. augusztus 30.-i 

104. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját szakapparátusának és a 

szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének és 

Szervezési és Működési Szabályzatának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 35079/20.08.2018. sz. 

Indokolását, a Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az 

Igazgatótanácsának a 3/22.03.2018. sz. Határozatát, a Köztisztviselők Országos Ügynökségének a 

21928/2018. sz. véleményezéssel összecsatolt 27413. sz. Véleményezését, a Munkaügyi és 

Szociális Egyenlőség Minisztérium 24/14.06.2018. sz. Tanácsadó véleményezését, a Fogyatékos 

Személyek Országos Hatóságának a 7128/SAA/20.07.2018. sz., 7129/SAA/20.07.2018. sz. és 

7130/SAA/20.07.2018. sz. véleményezéseit, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a szociális támogatás közszolgálatainak és a 

személyzeti tájékoztató szerkezetének a szervezési és működési keret szabályzatának a 

jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. Kormányhatározat 4. cikkely (1) bekezdés és 14. cikkely 

rendelkezéseire, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdés a) és d) betű, alátámasztva a (2) bekezdés c) betű 

és (5) bekezdés a) betű 2. pont, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját 

szakapparátusának és a szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, 

Tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának, a módosítását, az I, II és 1-24 

mellékletek szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja a Marosszentkirály-i, Napkelte utca 94. sz. alatti ingatlannak a 

rendeltetésének a megváltoztatását a „7. sz. családi típusú ház”-ból, a Marosszentanna-i, 

Marosszentkirály-i családi típusú házkomplexum keretében, irodákkal ellátott székhellyé a 

szolgálatnak a szakembereinek és a 11 családi házban elhelyezett gyermekekkel való 

tevékenységeknek érdekébe. 

3. cikkely Jóváhagyja a Mezőcsávás-i 185. Ideg és elmegyógyászati Fogyatékos Gyermekek 

Bentlakásos Központjának a felszámolását a Marosvásárhely-i, Mezőcsávás-i Ideg és 

elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központok szerkezetéből. 

4. cikkely Jóváhagyja a Mezőcsávás-i 185. Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs 

Központot, a Mezőcsávás-i Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központok 

szociális szolgálatnak keretében, a Mezőcsávás-i 43. sz. Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és 
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Rehabilitációs Központ és a Mezőcsávás-i 215. sz. Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és 

Rehabilitációs Központ mellett. 

5. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i, Mezőcsávás-i ideg és elmegyógyászati fogyatékos 

gyermekek bentlakásos központok szolgálatának az átszervezését, a következő összetevőkkel: 

 a Marosvásárhely-i, Mezőcsávás-i ideg és elmegyógyászati fogyatékos gyermekek 

bentlakásos központjai; 

 a Fogyatékos gyermek rekuperációs mobil csapata. 

6. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az 

Igazgatótanácsának az összetételét, a III. melléklet szerint. 

7. cikkely Az I, II, 1-24 és III mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

8. cikkely Bármely a jelen határozattal ellenkező rendelkezésnek meg szűnik az alkalmazhatósága. 

9. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Humánerőforrás Szolgálatnak és 

a 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 

 

 

35079/20.08.2018. sz.  

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját szakapparátusának és a 

szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének és 

Szervezési és Működési Szabályzatának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A határozattervezetnek a kezdeményezése, a jellegzetes jogszabályokban egyes módosításoknak a 

megjelenésének köszönhető, azaz a szociális támogatás közszolgálatainak és a személyzeti 

tájékoztató szerkezetének a szervezési és működési keret szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 

797/2017. sz. Kormányhatározatban, a hivatásos személyi asszisztens tanúsítványnak a 

megszerzésének, a tanúsítási folyamatának és a statútumának, a körülményeinek a jóváhagyására 

vonatkozó 548/2017. sz. Kormányhatározatban, valamint módosítások az igazgatóságnak a 

szervezési felépítésében, tisztségjegyzékében és egyes szociális szolgálatnak az átszervezésében, 

A következőképpen: 

1. A Felnőtt Személyek Szociális Támogatásának az Igazgatóságának, valamint egy Informatikai 

Osztálynak a létrehozása, 

2. A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját apparátusának egyes 

szolgálatainak az Átszervezése/Felszámolása/Megnevezésének és feladatainak a módosítása; 

3. 39 hivatásos személyi asszisztensi állásnak a létrehozása, amelyek a Fogyatékos Felnőtt 

Személyeket Összetett Kiértékelő Szolgálatnak lesz alárendelve; 

4. A Mezőcsávás-i 185. Ideg és elmegyógyászati Fogyatékos Gyermekek Bentlakásos Központját 

felszámolják és ugyanabban az ingatlanban, létrehozzák a Mezőcsávás-i 185. Ideg és 

elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központot, a Mezőcsávás-i Ideg és 

elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központok szociális szolgálatnak keretében, a 

Mezőcsávás-i 43. Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ és a 

Mezőcsávás-i 215. Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ mellett. 

5. A Marosszentkirály-i, Napkelte utca 94. sz. alatti ingatlannak a rendeltetésének a megváltoztatása 

– 7. sz. családi típusú ház, a Marosszentanna-i, Marosszentkirály-i családi típusú házkomplexum 

keretében, mint irodákkal ellátott székhely a szolgálatnak a szakembereinek és a 11 családi házban 

elhelyezett gyermekeknek a tevékenységének érdekébe, párhuzamosan a karantén helyiségeknek a 

kiépítésével minden egyes családi házban, az olyan betegségek esetére, amikor szükség van a 

gyermeknek az elkülönítésére a gyermek csoporttól; 
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6. A Marosvásárhely-i, Mezőcsávás-i ideg és elmegyógyászati fogyatékos gyermekek bentlakásos 

központok szolgálatának az átszervezése, a Fogyatékos gyermek rekuperációs mobil csapatának, a 

feladatainak az átvételével a Gyermek összetett kiértékelő szolgálattól. 

7. A helyeknek és az állásoknak a csökkentése a HOLTMAROS-i Gondozó és Kezelő Központ és a 

MIKHÁZA-i Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ keretében; 

8. Elfoglalatlan levő állásoknak a módosítása/átalakítása/létrehozása a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretében; 

9. Módosítások a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját 

szakapparátusának és az általa biztosított szociális szolgáltatásoknak a Szervezési és Működési 

Szabályzatában 

10. A szociális támogatás közszolgálatainak és a személyzeti tájékoztató szerveknek a szervezési és 

működési keret szabályzatainak a jóváhagyására vonatkozó - 797/2017. sz. Kormányhatározat 1. 

mellékletének – Keretszabályzat 14. cikkely előírásai szerint, szükség van a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az Igazgatótanácsának az összetételének a 

jóváhagyására a jelen okiratnak a III. melléklete szerint. 

 

 

Tisztelettel, 

VEZÉRIGAZGATÓ 

MIKLEA Hajnal Katalin 

ELNÖK 

PÉTER FERENC
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

 

 

18179/24.08.2018. sz.  

II.22 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját szakapparátusának és a 

szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének és 

Szervezési és Működési Szabályzatának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. helyi közigazgatási 

törvény, 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírja, a megyei tanács feladatkörének, a megyei 

tanácsnak a szervezési és működési szabályzatának, a szakapparátusnak a szerkezeti felépítésének, 

tisztségjegyzékének, szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyása, valamint a megyei 

érdekeltségű intézményeknek vagy közszolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi 

társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a Szervezési és Működési 

Szabályzatának a 23. cikkely előírásai szerint, amelyet a Maros Megyei Tanácsnak a 66/2017. sz. 

Határozatával hagytak jóvá, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 

vezérigazgatója, javasolja jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak, a saját szakapparátusának és a 

szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, a Tisztségjegyzékének, a 

Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítását. 

A 34350/09.08.2018. sz. átirattal, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak 

a vezérigazgatója, kérvényezte egyes módosításoknak a jóváhagyását, az intézménynek a szerkezeti 

felépítésébe, amint következik: 

1. Egyes állásoknak a módosítása, illetve átalakítása, a Marosvásárhely-i Acord Szakszervezetnek a 

beleegyezésével, az Igazgatói Tanács jóváhagyásával, a Köztisztviselők Országos Ügynöksége 

27413. sz. véleményezés összekapcsolva a 21928/2018. számúval, valamint a Munkaügyi és 

Szociális Egyenlőség Minisztérium 24/14.06.2018. sz. tanácsadó véleményezése; a haszonélvezők 

szükségletei szerint, valamint a Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatásoknak a jó működésének 

érdekébe. 

2. A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által nyújtott szociális 

szolgáltatásoknak a szintjén, úgy a napi tevékenységeknek, mint a jellegzetes tevékenységeknek, 

optimális körülmények között való lebonyolításának érdekébe, javasolják a Felnőtt Személyeknek a 

Szociális Támogatásának az Igazgatóságának a létrehozását, amely magába foglal egy elfoglalatlan 

levő vezérigazgató helyettes állást is (vezetői köztisztség); 
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3. Az informatika terén, a tevékenység mennyiségének a tetemes módon való növekedésének 

köszönhetően, javasolják egy Informatika osztálynak a létrehozását, amelynek 2 (kettő) szerződéses 

állása lesz és a Műszaki és Vagyonkezelési Szolgálatnak lesz alárendelve; 

4. A Szociális Szolgáltatásokat, Stratégiákat, Szociális Szolgáltatások Minőségét Felügyelő és 

Közönség Szolgálati Szolgálatnak a megnevezésének és feladatkörének a módosítása, a Szociális 

Szolgáltatásokat, Stratégiákat, Pályázatokat, Szociális Szolgáltatások Minőségét Felügyelő, Belső 

Ellenőrzési és Közönség Szolgálati Szolgálattá; 

5. A Programok, projektek osztálynak a felszámolása és a Szociális Szolgáltatásokat, Stratégiákat, 

Pályázatokat, Szociális Szolgáltatások Minőségét Felügyelő, Belső Ellenőrzési és Közönség 

Szolgálati Szolgálat keretébe való vonása; 

6. A Nyilvántartó, Kifizetési és Szociális Juttatások Szolgálatnak a megnevezésének a módosítása, 

Nyilvántartó, Kifizetési és Szociális Juttatási Kedvezmények Szolgálatra; 

7. A Szociális Kirekesztettséget Megelőző Szolgálatnak az átszervezése és a megnevezésének a 

módosítása, a Családi Erőszak Áldozatait, Idős Személyeket és a Bajban Levő Felnőtt Személyeket 

Támogató Szolgálatra; 

8. 39 hivatásos személyi asszisztens állásnak a létrehozása, amelyek a Fogyatékos Felnőtt 

Személyek Komplex Kiértékelő Szolgálatnak lesznek alárendelve; 

9. A Mezőcsávás 185. sz. alatti Neuropszichiátriai Fogyatékos Gyermekek Bentlakásos Központját 

felszámolják és ugyanabban az ingatlanban való létrehozása a Neuropszichiátriai Rekuperációs és 

Rehabilitációs Központnak, a Mezőcsávás-i Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs 

Központ szociális szolgálat keretébe, a Mezőcsávás 43. sz. alatti Neuropszichiátriai Rekuperációs és 

Rehabilitációs Központ és a Mezőcsávás 215. sz. alatti Neuropszichiátriai Rekuperációs és 

Rehabilitációs Központ mellett. A Mezőcsávás 185. sz. alatti Neuropszichiátriai Rekuperációs és 

Rehabilitációs Központ 10 férőhelyes lesz, a Mezőcsávás 43. sz. alatti Neuropszichiátriai 

Rekuperációs és Rehabilitációs Központ 9 férőhelyes lesz és a Mezőcsávás 215. sz. alatti 

Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központ 10 férőhelyes lesz. A neuropszichiátriai 

fogyatékos felnőtt személyek részére, egy bentlakásos típusú szolgálatnak a létrehozásának a 

szükségessége, a Mezőcsávás 185. sz. alatti Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs 

Központ keretébe, a nagyszámú ilyen típusú haszonélvezőnek, valamint más központokból, akik 

betöltik a 18. évüket. Ennek értelmébe, megszerezték a 7128/SAA/20.07.2018., 

7129/SAA/20.07.2018. és a 7130/SAA/20.07.2018. sz. létrehozási és működési véleményezéseket, 

a Fogyatékos Személyek Nemzeti Hatóságától. 

10. A Marosszentkirály Napkelte utca 94. sz. ingatlan alatti 7. sz. Családi típusú ház rendeltetésének 

a megváltoztatása, a Marosszentkirály-i, Marosszentanna-i Családi típusú komplexumok keretébe, 

az irodai székhelyként való kiemelése a szolgálatnak a szakembereinek a részére és a 11 családi 

házakban levő gyermekekkel való tevékenységek részére, párhuzamosan a karantén helyiségeknek 

a kiépítésével mindencsaládi házban, azon betegségek esetére, amikor szükség van a gyermeknek az 

elszigetelésére a gyermek csoportoktól, a bentlakó típusú gyermekek védelmének a szolgáltatásaira 

vonatkozó kötelező minimális szabványok – 12. sz. szabvány ”A gyermekek egészségi állapota és a 

megbetegedések megelőzése” jóváhagyásáról szóló 21/2004. sz. Rendelet előírásai szerint; 

11. A Marosvásárhely-i, Mezőcsávás-i Neuropszichiátriai fogyatékos gyermekek bentlakásos 

központ szolgálatnak az átszervezése, a feladatkörnek az átvételével a Fogyatékos gyermek 

rekuperációs mobil egységétől, a Gyermek komplex kiértékelő szolgálatból. Következésképpen, 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              3/4 

létrehozzák a Fogyatékos gyermekek szociális szolgáltatást két típusú szolgálattal: a 

Marosvásárhely-i, Mezőcsávás-i neuropszichiátriai fogyatékos gyermekek bentlakásos központok 

és a Fogyatékos gyermekeknek a rekuperációs mobil egysége. 

12. Az éjszakai felügyelői állásoknak az átalakítása gondnoki állássá, a Szászrégen-i, Petele-i 

Családi típusú ház komplexum keretébe, a tevékenységnek és a munkaidőnek a hatékonyságának a 

növelésének érdekébe, a családi típusú házak keretébe, hogy lehessen biztosítani a váltásos 

rendszerbe való munkát, pl. 12/24, a pihenő-, beteg szabadságok, szabadnapok, előre nem várt 

esetek ideje alatt. 

13. A minimális minőségi szabványoknak a betartásával, a Holtmaros-i Gondozási és Támogatási 

Központnak a kapacitását csökkentik 100-ról 80 helyre, következésképpen, az állásoknak a számát 

is csökkentik 100-ról 80 állásra; 

14. A minimális minőségi szabványoknak a betartásával, a Mikháza-i Neurpszichiátriai 

Rekuperációs és Rehabilitációs Központnak a kapacitását csökkentik 260-ról 250 helyre, 

következésképpen, az állásoknak a számát csökkentik 260 állásról 80 állásra, lemondva 10 

gondozói állásról; 

15. A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretében, egyes elfoglalatlan 

levő állásnak a módosításai/átalakításai/létrehozásai lesznek eszközölve, az A és B mellékletek 

szerint. 

16. A szociális támogatási közszolgálatnak és a személyzeti tájékoztató szerveknek a szervezési és 

működési keretszabályzatának a jóváhagyásáról szóló 797/2017. sz. Kormányhatározattal 

jóváhagyott, a Szociális támogatás és gyermekvédelmi főigazgatóság szervezési és működési 

Keretszabályzatának a 14. cikkely előírásai szerint, szükség van a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az Igazgató Tanácsának az összetételének a jóváhagyására. 

Összesen a köztisztségeknek a száma 119 lesz, amelyből 15 vezetői köztisztség és 104 végrehajtó. 

(véleményezve a Köztisztviselők Nemzeti Ügynökségének a 20527/30.05.2018. sz. 

véleményezésével). 

Jelenleg a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretébe, 119 köztisztség 

van, amelyből 14 vezetői és 105 végrehajtó. Az összes állásoknak a száma 2038. 

Ugyanakkor, módosítva és kiegészítve lesznek, a szolgáltatásoknak/gyermekközpontoknak, 

valamint a gondozó és támogatási központoknak/neuropszichiátriai rekuperációs és rehabilitációs 

központoknak a Szervezési és Működési Szabályzatai, amelyek a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak szervezésében, valamint a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját apparátusának a Szervezési és Működési Szabályzata is. 

A határozattervezetnek a kezdeményezése, a jellegzetes jogszabályokban egyes módosításoknak a 

megjelenésének köszönhető, azaz a szociális támogatás közszolgálatainak és a személyzeti 

tájékoztató szerkezetének a szervezési és működési keret szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 

797/2017. sz. Kormányhatározatban, a hivatásos személyi asszisztens tanúsítványnak a 

megszerzésének, a tanúsítási folyamatának és a statútumának, a körülményeinek a jóváhagyására 

vonatkozó 548/2017. sz. Kormányhatározatban. 

Figyelembe véve a fennebbieket és tekintettel a _____/_____2018. sz., a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját szakapparátusának és a szolgáltatott szociális 

szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési 
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Szabályzatának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozó indokolásra, úgy értékeljük, hogy 

adottak a törvényes feltételek, ennek a határozattervezetnek a jóváhagyásnak való alávetéséhez. 

 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

Elena Popa  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lucian Petruța-Oroian tanácsadó /2 péld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 18194/24.08.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját szakapparátusának és a 

szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének és 

Szervezési és Működési Szabályzatának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 35079/20.08.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak 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: 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a Szervezési és Működési 

Szabályzatának a 23. cikkely előírásai szerint, amelyet a Maros Megyei Tanácsnak a 66/2017. sz. 

Határozatával hagytak jóvá, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 

vezérigazgatója, javasolja jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak, a saját szakapparátusának és a 

szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, a Tisztségjegyzékének, a 

Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítását. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból kitűnik, hogy a határozattervezetnek a kezdeményezése, 

a jellegzetes jogszabályokban egyes módosításoknak a megjelenésének köszönhető, azaz a szociális 

támogatás közszolgálatainak és a személyzeti tájékoztató szerkezetének a szervezési és működési 

keret szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. Kormányhatározatban, a hivatásos 

személyi asszisztens tanúsítványnak a megszerzésének, a tanúsítási folyamatának és a 

statútumának, a körülményeinek a jóváhagyására vonatkozó 548/2017. sz. Kormányhatározatban, 

valamint az igazgatóságnak a szervezési felépítésében, tisztségjegyzékében és egyes szociális 

szolgálatnak az átszervezésében, egyes módosításoknak az elvégzésének a szükségessége. 

A szervezeti felépítésnek és a tisztségjegyzékének a módosítására vonatkozóan, a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megszerezte a véleményezéseket a Munkaügyi és 

Szociálisegyenlőség Minisztériumától, a Fogyatékos Személyek Nemzeti Hatóságtól és a 

Köztisztviselők Nemzeti Ügynökségétől, így betartva a 797/2017. sz. Kormányhatározat 4. cikkely 

(1) bekezdés, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a fogyatékos személyek 

jogainak a megvédésére és népszerűsítésére vonatkozó 448/2006. sz. Törvény 51. cikkely (6) 

bekezdés, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Köztisztviselők 

statútumára vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 107. cikkely (1) bekezdés előírásait. 
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Tekintettel a 797/2017. sz. Kormányhatározat 12. cikkely, alátámasztva a 14. cikkely előírásaira, az 

elemzett közigazgatási okirattal javasolják a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak az Igazgató Tanácsának az összetételének a módosítását is. Elemezve ezt az 

összetételt, a fennebb említett jogi szabályra vonatkoztatva, úgy értékeljük, hogy ez a javaslat 

betartja az erre vonatkozó törvényes rendelkezéseket. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírásai szerint, a megyei tanácsnak a 

feladata, a megyei tanácsnak a szervezési és működési szabályzatának, a szakapparátusnak, 

valamint a megyei érdekeltségű közintézményeknek és –szolgálatoknak és a megyei érdekeltségű 

kereskedelmi társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szerkezeti felépítését, 

tisztségjegyzékét, szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyása. 

Ugyanannak a jogszabálynak a 91. cikkely (5) bekezdés 2. pont előírásai szerint, a megyei tanács 

biztosítja, a feladatköre szerint és a törvény szerint, a megyei érdekeltségű közszolgáltatásoknak a 

biztosításához szükséges keretet, a gyermek, fogyatékos személyek, idős személyek, a család és 

más szociális szükségletet igényelő személyek vagy csoportoknak a védelmének érdekébe. 

Hasonlóan, a 797/2017. sz. Kormányhatározat 4. cikkely (1) bekezdés előírásainak értelmébe, a 

szociális támogatási közszolgálatokhoz tartozó szervezeti felépítést és állásoknak a számát a megyei 

tanács hagyja jóvá, a Munkaügyi és Szociális Egyenlőség Minisztériumnak a tanácsadó 

véleményezésével és a Szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság Szervezési és működési 

keretszabályzatának a mellékletébe foglalt személyzeti tájékoztató kritériumoknak a betartásával. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fennebb bemutatottak szempontjából, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény, 91. cikkely, (1) bekezdés ”a” betű, ”d” 

betű, alátámasztva a (2) bekezdés ”c” betű, (5) bekezdés ”a” betű 2. pont előírásaival, úgy 

értékeljük, hogy a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját 

szakapparátusának és a szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, 

Tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának, a módosításának a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeș 

 

 

 

Készített: Lokodi Emőke / 2 pld. 
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