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2018. november 22.-i 

143. 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 vonatkozó 120/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról  

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a 45516/15.11.2018. sz. 

indokolását, a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságnak a Szakjelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóságnak 43966/01.11.2018. 

sz. átiratára, 

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: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a 120/24.10.2018. sz. Határozata módosul a 

következőképpen: 

1. A határozatnak a címe módosul és a következő lesz a tartalma: 

”A ”Team-up: Fejlődés a Gyermekeknek az Alternatív Kezelésének a Minőségében” – kód 127169” 

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.” 

2. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tatalma: 

”Jóváhagyja a Team-up: Fejlődés a Gyermekeknek az Alternatív Kezelésének a Minőségében” – 

kód 127169” 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” 

3. A 2. cikkely módosul és a következő lesz a tatalma: 

”Jóváhagyja a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját hozzájárulását 

a projektnek az összköltségeihez, amely a Maros Megyére vonatkozó 5 éves megbecsült 

összköltségvetésnek a 2%-a, 815.653,25 lejes összegbe”. 
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II. 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 

 

 

 

45516/15.11.2018. 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 120/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 120/24.10.2018. sz. Határozatával jóváhagyták a Gyermekek Jogait 

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

Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötését, a "Támogatás a nevelőszülő 

hálózatnak a megerősítésére" projekt kivitelezésének az érdekébe, valamint a projektnek a 

lebonyolításához szükséges 5 éves megbecsült költségvetését. 

Látva a Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóságnak a 43966/01.11.2018. sz. 

átiratát, szükség van a projektnek a megnevezésnek és a költségvetésének a módosítására, azaz: 

- a projektnek a helyes megnevezése ”Team-up: Fejlődés a Gyermekeknek az Alternatív 

Kezelésének a Minőségében” – kód 127169. 

- a projektnek a megbecsült költségvetése 5 évre Maros megyének a területén 40.782.328,25 

lej, amelyből a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak 2%-os  

önrésze 815.653,25 lej. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak 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 

120/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról szóló határozattervezetet, 

beleértve a projekt lebonyolításához szükséges társfinanszírozást. 

 

 

ELNÖK 

PÉTER FERENC 

VEZÉRIGAZGATÓ 

MIKLEA HAJNAL KATALIN
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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 120/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításának 

a határozattervezetéhez 

 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak a 45516/15.11.2018. sz. Indokolásával indítványozott határozattervezetet és a 

Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságnak 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 Tanács, a 120/24.10.2018. sz. Határozatával, jóváhagyta egy Partnerségi 

egyezménynek a megkötését, a Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között, a "Támogatás a nevelőszülő 

hálózatnak a megerősítésére" projekt kivitelezésének az érdekébe. Ugyanakkor, ugyanazzal a 

közigazgatási okirattal jóváhagyták a pályázatnak a kivitelezéséhez szükséges, megbecsült 

költségvetést 5 évre, valamint a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 

2%-os önrészét, 110.532,2 lej értékbe. 

A Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság, a 43966/01.11.2018. sz. átirattal 

megküldi a Partnerségi egyezség tervezetet, amelyet megfognak kötni, amely szerint az eredeti 

formához viszonyítva módosításokat végeztek, ami a 2. cikkelybe előírt projektnek a 

megnevezésébe, valamint a projektnek a költségvetésében és értelemszerűen a saját pénzügyi 

részében. 

Ebből a szempontból szükség van a pályázatnak a megnevezésének a módosítására, "Támogatás a 

nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére" megnevezésről, ”Team-up: Fejlődés a Gyermekeknek az 

Alternatív Kezelésének a Minőségében” – kód 127169, megnevezésre. 

Hasonlóan, figyelembe véve, az egyezménynek a 4. cikkely (2) bekezdés előírásait, amelyek 

szabályozzák a kiadásoknak az értékét, amelyet vállalnak a felek, a tevékenységeknek a 

lebonyolításának az érdekében, a finanszírozási kérés szerint, szükség van az előzetesen 

jóváhagyott, 5 évre megbecsült költségvetésnek a módosítására, 40.782.328,25 lejes összegre, 

amelyből a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 2%-os önrésze meg 

lesz növelve a 815.653,25 lejes összegre. 
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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 120/24.10.2018. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításának a határozattervezetét, 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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