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2018. október 24.-i 

120. számú HATÁROZAT 

A ”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt kivitelezésének az érdekébe, a 

Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a 

jóváhagyására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a ”Támogatás a 

nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt kivitelezésének az érdekébe, a Gyermekek Jogait 

Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó, 

41312/19.10.2018. sz. indokolását, a Munkaügyi és Szociális Egyenlőség Minisztériumnak a 

14407/DGASPC/SSP/cc/12.10.2018. sz. átiratát, a Közigazgatás és Kancellária Szolgálatnak a 

jelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a 142/11.09.2014. sz. Határozatával jóváhagyott, a 2014-2020-as 

periódusra, a gyermekek és a felnőtt fogyatékos vagy szükség helyzetbe levő személyek jogainak a 

megvédésének és népszerűsítésének a területén, a Maros megyei szociális szolgáltatások fejlesztési 

stratégiájának az előírásainak alapján, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, (5) bekezdés ”a” betű 2. pont és a 97. 

cikkely (1) bekezdés alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a ”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt 

kivitelezésének az érdekébe, a Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a 

megkötését. 

2. cikkely Jóváhagyja a projekt lebonyolítására, az 5 évre becsült költségvetést, a teljes összeg 2 %-

át képviselő társfinanszírozást – 110.532,2 lejes összegbe. 

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

Főigazgatóságnak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

41312/19.10.2018. sz. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A ”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt kivitelezésének az érdekébe, a 

Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a 

jóváhagyására vonatkozó Határozattervezethez, 

 

 

 

Figyelembe véve: 

 a Maros Megyei Tanácsnak a 142/11.09.2014. sz. Határozatával jóváhagyott, a 2014-2020-

as periódusra, a gyermekek és a felnőtt fogyatékos vagy szükség helyzetbe levő személyek 

jogainak a megvédésének és népszerűsítésének a területén, a Maros megyei szociális 

szolgáltatások fejlesztési stratégiájának az előírásai, az A. A gyermekeknek a jogainak a 

megvédése és népszerűsítése, összetevő keretébe, elő van írva az A.7 célkitűzésbe a Nevelő 

szülő hálózatnak a fejlesztése, 320 alkalmazott személyig való kibővítésével; 

 a Humántőke Operatív Program, 4. Prioritási Tengely Szociális beilleszkedés és a 

szegénység megelőzése, 4.14. A nevelőszülők és a szociális munkások számának növelése, 

által nyújtott lehetőséget, ”Az intézményekbe elhelyezett gyermekek és fiatalok számának a 

csökkentése, a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésével” projektre vonatkozóan; 

 a Munkaügyi és Szociális Egyenlőség Minisztériumnak a ”Támogatás a nevelőszülő 

hálózatnak a megerősítésére” projektnek az elkezdésére vonatkozó kérését; 

 a finanszírozási kérésnek az összeállítását, a Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási 

Nemzeti Hatóság által, kérvényezői minőségbe, együttműködve a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságokkal, nemzeti szinten, 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főizgatóság szükségesnek és hasznosnak ítéli a 

projektnek a jellegzetes tevékenységeinek a kivitelezését. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük a Maros Megyei Tanácsnak a jóváhagyásának, a 

”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt kivitelezésének az érdekébe, a 

Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

jóváhagyására vonatkozó Határozattervezetet, együtt a projekt lebonyolításához szükséges 

társfinanszírozás biztosításával. 

 

 

 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Miklea Hajnal Katalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elida Deak Aligazgató /2 pld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 

HELYI KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY 

 

  22729/23.10.2018 sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A ”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt kivitelezésének az érdekébe, a 

Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóságnak a feladata, a szociális támogatási 

közszolgáltatások és személyzet tájékoztató szervek megszervezésének és működésének a keret 

szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. Kormányhatározat 1 Melléklet 3. cikkely 

(3) bekezdés ”m” betű előírásainak értelmébe, nemzeti és nemzetközi finanszírozású pályázatoknak 

a kidolgozás és kivitelezése, a szociális támogatás terén. 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak a 142/11.09.2014. sz. Határozatával jóváhagyott, 

Maros megyének a 2014-2020-as periódusra, a gyermekek és a fogyatékkal élő vagy szükséget 

szenvedő felnőtt személyek jogainak, a védelmének és támogatásának a terén, a szociális 

szolgáltatásoknak a fejlesztési stratégiának az előírásait, amelynek az ”A. A gyermekek jogainak a 

védelme és támogatása” összetevő keretében elő van írva az ”A7. A nevelőszülő hálózatnak a 

fejlesztése” célkitűzés, annak a kibővítésével. 

Tekintettel, a Humántőke Operatív Program által nyújtott lehetőségre, a 4. Prioritási Tengely 

Szociális beilleszkedés és a szegénység megelőzése, 4.14. A nevelőszülők és a szociális munkások 

számának növelése, a közösség szintjén, ”Az intézményekbe elhelyezett gyermekek és fiatalok 

számának a csökkentése, a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésével” projektre vonatkozóan, 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, partnerségbe a Gyermekek Jogait 

Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatósággal, kérvényezői minőségben szándékozik megküldeni 

egy pályázatot a ”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére”lehívás keretébe, amellyel 

a szociális támogatási rendszernek a hivatásos személyeinek az illetékességének a szintjének a 

javítására vonatkozó tevékenységeket finanszíroznak, eszközöknek, eljárásoknak, új 

mechanizmusoknak  a kifejlesztésével és azoknak szakmai formáló programokba való 

belefoglalásával, beleértve egyes kiadásoknak az elszámolása, a hivatásos nevelő szülőknek végzett 

kifizetésekre vonatkozóan, akik az Igazgatóságnak voltak az alkalmazottai 2014-től mostanig – 

31.196.508 lej értékbe, valamint azoknak a személyeknek a toborzása, akik hivatásos 

nevelőszülőkké szeretnének válni. 
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Tekintette arra, hogy a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretébe 

pillanatnyilag 237 hivatásos nevelőszülő van, akiknél jelenleg 427 gyermek van elhelyezve, ennek 

az elhelyezési intézkedésnek a bevezetése pedig folyamatos szükséget igényel, valamint a tényre, 

hogy a 2019-2023-as periódusban 32 nevelőszülőnek a nyugdíjazása várható,  

Szükségesnek találjuk, 25 hivatásos nevelőszülőnek a toborzását, kiválasztását és utólag az 

alkalmazását, a projekt révén. 

Az 5 évre megbecsült költségvetés 5.526.610 lej, a saját társfinanszírozás pedig 2% a projekt teljes 

értékéből Maros megye szintjén 110.532,2 lej. 

Következésképpen, ennek a projektnek a fontosságának a függvényébe, helyénvalónak és 

szükségesnek ítéljük, A ”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt 

kivitelezésének az érdekébe, a Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek a 

megkötésének a jóváhagyását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Belean Delia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Carmen Orăşan tanácsadó 

2 pld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

22730/23.10.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

JELENTÉS 

A ”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt kivitelezésének az érdekébe, a 

Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 41312/19.10.2018. sz. Indokolásával 

indítványozott határozattervezetet és a Közigazgatási és Kancellária Szolgálat 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 

rendelkezései szerint, a Maros Megyei Tanács biztosítja, a hatásköre és a törvény szerint, a 

gyermek, a fogyatékos személyeknek, az idős személyeknek, a család és más személyeknek vagy 

csoportoknak akiknek szociális szükségleteik vannak a védelmének a szociális szolgáltatásaira 

vonatkozó megyei érdekeltségű közszolgáltatásainak a biztosításához szükséges keretet. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 142/11.09.2014. sz. Határozatával jóváhagyott, Maros megyének a 

2014-2020-as periódusra, a gyermekek és a fogyatékkal élő vagy szükséget szenvedő felnőtt 

személyek jogainak, a védelmének és támogatásának a terén, az A. A gyermekek jogainak a 

védelme és támogatása, összetevő keretében elő van írva az A.7 A nevelőszülő hálózatnak a 

fejlesztése célkitűzés, annak a kibővítésével 320 alkalmazott személyig. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság, az utólag módosított és kiegészített, 

292/2011. sz. Szociális támogatás törvénye 113. cikkely (1) és (2) bekezdés előírásai szerint, 

szociális támogatási közszolgálat, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelve. A gyermekjogok 

védelmének és népszerűsítésének a terén a szociális politikáknak az alkalmazásának érdekébe, a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság olyan személyeket azonosít, értékel és 

felkészít, akik hivatásos nevelőszülővé válhatnak, a törvény szerint; egyéni munkaszerződéseket köt 

és biztosítja a folyamatos képzést a diplomás hivatásos nevelőszülők részére; értékeli és felügyeli 

azoknak a tevékenységét (a 797/2017. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a szervezési és működési keretszabályzatának 10. 

cikkely (1) bekezdés ”a” betű 5. pont). 

Másrészt, a Gyermekvédelmi és Örökbefogadási Nemzeti Hatóságának a létrehozására vonatkozó 

12/2001. sz. Sürgősségi Kormányrendelet módosításának a 275/2004. sz. Törvény előírásai szerint, 
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az A.N.D.C.A. biztosítja a gyermekvédelemnek a betartását, a gyermekvédelem betartására és 

ismertetésére vonatkozó, a közigazgatási és jogi eljárásokba való beavatkozással, a törvény 

értelmébe. A Hatóság a központi közhatóságnak a szak szerveként van megszervezve és működik, 

jogi személyiséggel, a Munkaügyi, Szociális Szolidaritás és Családügyi Minisztériumnak 

alárendelve. 

A rá háruló feladatainak a teljesítésének az érdekébe, az Igazgatóság együtt működik a 

minisztériumokkal és a központi és helyi közhatóságoknak az intézményeivel, az érvényes jogi 

előírások szerint (1367/2009. sz. Kormányhatározat 3. cikkely). 

Ebben a jogi kontextusban, az elemzett közigazgatási okirattal javasolják jóváhagyásra, a 

Gyermekjogokat Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködési egyezménynek a megkötését, a 

”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt kivitelezésének az érdekébe, 

amellyel a szociális támogatási rendszernek a hivatásos személyeinek az illetékességének a 

szintjének a javítására vonatkozó tevékenységeket finanszíroznak. 

A 797/2017. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak a szervezési és működési szabályzatának 9. cikkely előírásai szerint a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a finanszírozását a megye helyi költségvetéséből biztosítják. 

Elemezve a jóváhagyásnak alávetett Partnerségi egyezménynek a feltételeit, úgy értékeljük, hogy 

ezek betartják és tükrözik a jogi rendelkezéseket, amelyeknek értelmébe lesznek megkötve, 

valamint bele illeszkednek az aláíró feleknek a törvényes hatás- és feladatköreibe.  

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

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

cikkelyeinek, összevetve a 30. cikkely előírásainak a betartásával készítették el. 

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

bekezdés ”a” betű 5. pont előírásaira, úgy értékeljük, hogy a ”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak 

a megerősítésére” projekt kivitelezésének az érdekébe, a Gyermekek Jogait Védő és 

Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet, 

alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika  
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