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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2019. február 28.-i 

18. számú HATÁROZAT 

A 2019. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy 

főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a 

kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett 

jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4278/21.02.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az idősszemélyek 

szociális támogatására vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 24. cikkely (1) bekezdés és 25. cikkely (2), 

(4) és (5^2) bekezdés, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 527. cikkely rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „a” betű 2. 

pontja és 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Megállapítja az Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthonának keretében nyújtott 

szolgáltatásoknak a 2019. éves, személyenkénti havi átlag ellátmányának az értékét, függőségi fok 

szerint, amint következik: 

a) az önállótlan személyeknek: 3.640 lej/hónap/személy 

b) a félig önállótlan személyeknek: 2.945 lej/hónap/személy 

c) az önálló személyeknek: 2.385 lej/hónap/személy 

2. cikkely Megállapítja az Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthonának keretében gondozott 

idősszemélyek és/vagy azoknak a hozzátartozóik által fizetendő havi eltartási hozzájárulást, a 2019. 

évre, az 1. cikkely által előírt havi átlag ellátmány értékének a szintjén. 

3. cikkely (1) Megállapítja, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelmi 

osztályokat, amelyek alapján kiszámolják, az Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthonának keretében 

nyújtott szolgáltatásokhoz való egyéni hozzájárulást, a jelen határozat szerves részét képező 

melléklet szerint. 

(2) Az eltartással tartozó személynek, az eszközeinek a megállapításánál, tekintettel lesznek annak a 

jövedelmeire és javaira és azoknak a megvalósítási lehetőségeire, figyelembe véve a többi 

kötelezettségeit. 
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4. cikkely A jelen határozatot közlik az Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthonának és a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, amelynek a felépítésében található, amelyek 

felelnek annak a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  4278/21.02.2019. sz. 

  VII.B/9 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A 2019. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy 

főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a 

kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett 

jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az idős személyek szociális 

támogatására vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 25. cikkely (1)-(2) és (4) bekezdéseinek, az 

előírásainak értelmébe, a megyei tanács állapítja meg évente, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak alárendelt Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthonának keretében 

nyújtott szolgáltatásoknak a havi átlag ellátmányának az értékét. Ezt a gondozott idősszemélynek a 

függőségi foka szerint állapítják meg és figyelembe veszik az idősszemélyek otthonának az éves 

folyókiadásainak az összességét. Hasonlóan, a havi ellátmánynak az átlag költsége, kell biztosítsa a 

minőségi szabványok minimális szintjének a teljesítését és nem lehet kisebb mint a törvény szerint, 

a Kormány által, határozattal jóváhagyott minimális költség szabvány. Ezen körülmények között, 

javasoltatik a személyenkénti havi ellátmánynak a megállapítása 2019-re, függőségi fokok szerint, 

az indokolás melléklete szerint. 

A fent említett törvény 24. cikkely (1) bekezdés szerint, a jelen törvény értelmébe szervezett 

otthonban gondozott idős személy, valamint azoknak a törvényes képviselőik, akiknek van saját 

jövedelmük, kötelesek egy havi ellátmánynak a kifizetésére, amelyet a havi átlag ellátmánynak az 

alapján állapítanak meg. Ezen körülmények között, javasoltatik a havi ellátmánynak a 

megállapítása, az előző bekezdésben említett átlagköltségnek a szintjén, minden függőségi foknak 

külön-külön. 

Hasonlóan, a 25. cikkely 5^2 bekezdés szerint, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe 

vett jövedelmi kategóriák, amelyek alapján kiszámolják az egyéni hozzájárulást, megyei tanács 

határozattal hagyják jóvá és az utólag módosított és kiegészített, az Adótörvénykönyvre vonatkozó 

227/2015. sz. Törvényben előírt jövedelmeket képezik, amint következik: a 76. cikkely által 

meghatározott fizetésekből való és a fizetésekhez hasonló jövedelmek; a 99. cikkely által 

meghatározott nyugdíjból való jövedelmek; a 67. cikkely által meghatározott független 

tevékenységekből való jövedelmek; a 83. cikkely által meghatározott, a javak használatának az 

átruházásából származó jövedelmek; a 91. cikkely által meghatározott beruházási jövedelmek; a 

103. cikkely által meghatározott, mezőgazdasági, erdészeti és halászatból származó jövedelmek; a 

108. cikkely által meghatározott, prémiumokból és szerencsejátékokból származó jövedelmek; a 
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111. cikkely által meghatározott, ingatlan tulajdonjog átruházásából származó jövedelmek; a 114. és 

117. cikkely által meghatározott más forrásokból való jövedelmek. 

A fent bemutatottak alapján, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.  

 

 

  

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

 

  3286/11.02.2019. sz. 

 

SZAKJELENTÉS 

A 2019. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy 

főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a 

kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett 

jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az idős személyek szociális 

támogatására vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 25. cikkely (1)-(2) bekezdéseinek, az előírásainak 

értelmébe, a megyei tanács állapítja meg évente, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak alárendelt Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthonának keretében nyújtott 

szolgáltatásoknak a havi átlag ellátmányának az értékét. Ezt a gondozott idősszemélynek a 

függőségi foka szerint állapítják meg és figyelembe veszik az idősszemélyek otthonának az éves 

folyókiadásainak az összességét. 

Hasonlóan, a (4) bekezdés előírásai szerint, a havi átlag ellátmány kell, biztosítsa a minimális  

minőségi szabvány szintnek a teljesítését és nem lehet kisebb mint, a minimális költség szabvány, 

amelyet Kormányhatározattal hagytak jóvá, a törvény feltételei szerint.  

Ezen körülmények között, javasoltatik, a személyenkénti havi ellátmánynak a megállapítása 2019-

re, függőségi fokok szerint, az indokolás melléklete szerint, a következőképpen: 

- az önállótlan személyeknek: 3.640 lej/hónap/személy 

- a félig önállótlan személyeknek: 2.945 lej/hónap/személy 

- az önálló személyeknek: 2.385 lej/hónap/személy 

A fent említett törvény 24. cikkely (1) bekezdés szerint, a jelen törvény szerint megszervezett 

otthonokban a gondozott idős személy, valamint a törvényes hozzátartozóik akiknek van saját 

jövedelmük, kötelesek fizetni havonta egy ellátmányt, amelyet az ellátmánynak a havi átlag 

költségeinek az alapján állapítanak meg. Ezen körülmények között, javasoltatik a havi ellátmánynak 

a megállapítása, az előző bekezdésben említett átlagköltségnek a szintjén, minden függőségi foknak 

külön-külön. 

Megjegyezzük, hogy az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az idős személyek 

szociális támogatására vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 24. cikkely (2) bekezdés szerint, „azok az 

idős személyek, akiknek nincs jövedelmük és törvényes gondviselőjük, nem tartóznak ellátmánnyal, 

ezt, esetenként, a helyi vagy megyei költségvetésből biztosítják, az ezek által meghatározott határok 

között”. 

Ami a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelmi kategóriákat illeti, amelyek 

alapján kiszámolják az egyéni hozzájárulást, azok az utólag módosított és kiegészített, az 

Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvényben előírt jövedelmeket képezik, amint 
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következik: a 76. cikkely által meghatározott fizetésekből való és a fizetésekhez hasonló 

jövedelmek; a 99. cikkely által meghatározott nyugdíjból való jövedelmek; a 67. cikkely által 

meghatározott független tevékenységekből való jövedelmek; a 83. cikkely által meghatározott, a 

javak használatának az átruházásából származó jövedelmek; a 91. cikkely által meghatározott 

beruházási jövedelmek; a 103. cikkely által meghatározott, mezőgazdasági, erdészeti és halászatból 

származó jövedelmek; a 108. cikkely által meghatározott, prémiumokból és szerencsejátékokból 

származó jövedelmek; a 111. cikkely által meghatározott, ingatlan tulajdonjog átruházásából 

származó jövedelmek; a 114. és 117. cikkely által meghatározott más forrásokból való jövedelmek. 

A fentiek értelmébe, helyénvalónak gondoljuk a mellékelt határozattervezetnek a jóváhagyását. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Florentina Tanţoş tanácsadó 

Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc szolgálatvezető 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/3 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

4292/21.02.2019. sz. 

VI/A/_ akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A 2019. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy 

főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a 

kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett 

jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozó határozattervezethez 

 

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

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 4278/21.02.2019. sz. Indokolásával kezdeményezett 

határozattervezetet és a Gazdasági 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, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

A határozattervezetet kísérő iratoknak a tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az 

elfogadására vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a szociális 

támogatásra vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 18., 24. cikkely  25. cikkely (1), (2), (4) és (5^2) 

bekezdések, a Polgári Törvénykönyv 527. cikkely, 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 előírásai. 

Az utólag módosított és kiegészített, az idős személyek szociális támogatására vonatkozó 17/2000. 

sz. Törvény 18. cikkely (1) bekezdés előírásainak értelmében „az idős személyeknek az otthona egy 

bentlakásos központ, jógiszemélyiséggel vagy a nélkül, teljes egészébe a helyi költségvetésből 

finanszírozva, a jelen törvény rendelkezései szerint létrehozva és megszervezve, amely 

meghatározatlan időre gondozást nyújt az idős személyeknek a részére”. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a Szerkezeti Felépítésének, a 

Tisztségjegyzékének és a Szakapparátusának és a szociális szolgáltatásainak a Szervezési és 

Működési Szabályzatának, az Alsóidecs-i Idős Személyek Otthona, egy megyei érdekeltségű 

szociális támogatási intézmény, amely jogi személyiséggel rendelkezik, a Maros Megyei Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítésében, amely szociális szolgáltatásokat nyújt, 

folytonosan vagy ideiglenesen, szállásolással vagy anélkül, a 17/2000. sz. Törvény szerint. 
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A fent említett jogszabály 24. cikkely (1) bekezdés kimondja, hogy „a jelen törvény értelmébe 

szervezett otthonban gondozott idős személy, valamint azoknak a törvényes gondviselő, akiknek van 

saját jövedelmük, kötelesek egy havi ellátmánynak a kifizetésére, amelyet személyre szólóan 

állapítanak meg, az utólag módosított és kiegészített, 292/2011. sz. Törvény 49. cikkely 

rendelkezései szerint elvégzett összetett értékelés következtébe, a havi átlag ellátmánynak, valamint 

az idős személynek és, esetenként annak a törvényes gondviselőiknek a jövedelmei alapján”. 

A havi átlag ellátmányt – amely alapján meghatározzák az eltartáshoz való hozzájárulást, a helyi 

és/vagy a megyei tanácsok évente állapítják meg, esetenként, a saját költségvetéseiknek az 

elfogadása előtt (17/2000. sz. Törvény 25. cikkely 1 bekezdés). 

Ezt a költséget – a törvény 25. cikkely  (2) és (4) bekezdései szerint állapítják meg, a gondozott idős 

személynek a függőségi fokának függvényébe és figyelembe veszi az idős személyek otthonának az 

éves folyó kiadásait, amelyből levonják az Egységes egészségügyi országos alapból kapott 

összegeket, az orvosi személyzetnek a személyes jogaiknak és a gyógyszereknek a finanszírozására, 

és kell biztosítsa a minimális minőségi szabványoknak a szintjeinek a betartását és nem lehet kisebb 

mint a Kormány Határozattal jóváhagyott minimális költség szabvány, a törvény körülményei 

között – ebben az esetben, a bentlakásos központokban az idős személyek törvényes gondviselői 

által fizetendő havi eltartási hozzájárulásnak a megállapításának az alapját képező családtagokra eső 

havi jövedelem szintnek és szociális szolgáltatásoknak a költségeinek a minimális szabványainak a 

jóváhagyására vonatkozó 978/2015. sz. Kormány Határozat. 

Ezeknek a törvényes rendelkezéseknek a szempontjából és a 978/2015. sz. Kormány Határozat 3 

Melléklete által előírt, az idős személyeknek szánt bentlakásos szociális szolgáltatásoknak az éves 

minimális költség szabványaihoz viszonyítva, a közigazgatási okirattervezettel javasolt havi 

eltartási átlag költség, önállósági fokonként, betartja a 17/2000. Törvény (4) bekezdés által 

szabályozott követelményeket. 

Következésképpen, a 24. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, a haszonélvező személy által 

fizetendő havi hozzájárulást, a jóváhagyásra javasolt havi átlag költség szintjén állapítják meg. 

A havi hozzájárulásnak a teljes értékének a fedezése – a 17/2000. sz. Törvény 25. cikkely (5) 

bekezdés „a”-„c” betű szerint – a következőképpen lesz megállapítva: 

 „a) az idős személyek, akiknek van saját jövedelmük és a központba vannak gondozva, a havi 

személyes jövedelmeiknek az értékének a 60%-ig terjedő havi ellátmánnyal tartózik, anélkül, hogy 

átlépné a minden központnak jóváhagyott havi átlag eltartási költséget; 

b) a havi eltartási hozzájárulás teljes értékéig a különbözetet, a központban gondozott idős 

személynek a törvényes gondviselője fogja fizetni, hogyha a törvény szerint megállapított, a 

kifizetésbe biztosított országos bruttó minimális alapfizetés nettó értékénél nagyobb, havi egy 

családtagra eső jövedelmet valósít meg; 

c) a törvényes gondviselők fedezhetik a saját jövedelmeikből a teljes havi hozzájárulást egy fizetési 

kötelezvénnyel.” 

A 17/2000. sz. Törvény 5^2 cikkely rendelkezései szerint, a családtagonkénti havi jövedelemnek a 

megállapításánál figyelembe vett jövedelem kategóriákat helyi/megyei tanács határozattal 

határozzák meg, az utólagos módosításokkal újraközölt, a Polgári törvénykönyvre vonatkozó 

287/2009. sz. Törvény rendelkezéseinek a betartásával. 
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A jóváhagyásnak alávetett közigazgatási okirattal, a családtagonkénti havi jövedelemnek a 

megállapításánál figyelembe vételre javasolt jövedelem kategóriák, azok, amelyek az 

Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 61. cikkely által vannak előírva, a Polgári 

törvénykönyv 527 cikkely előírásainak a betartásával, amely kimondja, hogy: 

„(1) Csak azt lehet kötelezni eltartásra, akinek adottak az eszközök, hogy kitudja fizetni vagy meg 

van rá a lehetősége, hogy megszerezze ezeket az eszközöket. 

(2) Az eltartással tartozónak az eszközeinek a megállapításánál, tekintettel lesznek a jövedelmeire 

és a javaira, valamint ezeknek a megvalósítási lehetőségeire; hasonlóan, figyelembe veszik a többi 

kötelességeit.” 

Ami, a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó feladatköri normákat illeti, megjegyezzük, hogy az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, 

az alárendelt közszolgálatoknak az ügykezelésére vonatkozó specifikus feladatokat gyakorol, az (5) 

bekezdés „a” betű 2. pont előírásai szerint pedig, gondoskodik a szociális szolgáltatásoknak a 

biztosításához szükséges keretről, a gyermek, a fogyatékos személyek, az idős személyek, a család 

és más szociális szükségletet igényelő személyek vagy csoportok védelmének 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, összevetve a 30. cikkely, előírásainak a betartásával készítették el. 

Az előbb bemutatott argumentumok szempontjából, úgy értékeljük, hogy a 2019. évre, az 

Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy főre jutó havi 

hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a kiszámításának 

az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelem osztályoknak 

a megállapítására vonatkozó határozattervezet, teljesíti a törvényes feltételeket, ahhoz, hogy alá 

lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának.  
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