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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2019. március 28.-i 

34. számú HATÁROZAT 

A ”VENUS – együtt egy biztonságos életért!” tervezetnek a kivitelezésének a céljából, a Nők és 

Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 6412/14.03.2019. sz. Indokolását, a 

Közigazgatási és Kancellária Szakszolgálatnak a 6630/18.03.2019. sz. Jelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 8548/18.03.2019. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a családon belüli erőszaknak 

a megelőzésére és megfékezésére vonatkozó 217/2003. sz. Törvény 15. cikkely, 16. cikkely és 16
1
 

cikkely (2) bekezdés előírásaira, 

Figyelembe véve, a 797/2017. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a Szociális és 

Gyermekvédelmi főigazgatóságoknak a szervezési és működési keret szabályzatának 3. cikkely (1) 

bekezdés m) betű és 10. cikkely (1) bekezdés b) betű 1 és 4. pont rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

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

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködést, a ”VENUS – 

együtt egy biztonságos életért!” tervezetnek a kivitelezésének a céljából. 

2. cikkely Jóváhagyja a 48 hónapra megbecsült, 1.137.174,76 lej összegű, költségvetését a  

pályázatnak, illetve annak a társfinanszírozási 0,045%-os értékét, 22.743,50 lej összegbe, valamint 

az esetleges nem támogatott kiadásokat. 

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 

 

6412/14.03.2019. sz. 

INDOKOLÁS 

A ”VENUS – együtt egy biztonságos életért!” tervezetnek a kivitelezésének a céljából, a Nők és 

Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 2018.11.12.-én, az ország többi 

főigazgatóságával együtt, megkötötte az Együttműködési egyezményt a Nők és Férfiak közötti 

Esélyegyenlőségnek az Országos Hatóságával, a hatóság által a ”VENUS – együtt egy biztonságos 

életért!” tervezetnek a Finanszírozási kérésének a megküldésének a céljából. A pályázatnak a célja, 

az országnak minden megyéjében, 42 védett lakásokból, támogató csoportokból és szakmai 

tanácsadásból álló integrált innovatív országos hálózatnak a létrehozása, a családon belüli 

erőszaknak az áldozatait megvédő országos programnak a kivitelezésének a céljából. 

 A pályázatnak a kivitelezési ideje 48 hónap. A pályázatnak a költségvetése összesen 51.080.375,72 

lej, amelyből a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, mint partnernek, a 

kiutalt összeg 1.137.174,76 lej. A saját hozzájárulás, amelyet kell biztosítani 22.743,50 lej, a 

projektnek az összértékének a 0,045 %-át képezi. 

2019 március 4.-én, a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága, közölte a 

tényt, hogy a pályázatot nyertessé nyilvánították és aláírták annak a Finanszírozási szerződését. 

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

Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködést, ”VENUS – együtt egy biztonságos 

életért!” tervezetnek a kivitelezésének a céljából és értelemszerűen, a pályázatnak a kivitelezéséhez 

szükséges saját társfinanszírozásnak és az esetleges nem támogatott költségeknek a biztosítására 

vonatkozó, velejáró pénzügyi kötelezettségeket. 

 

 

 

ELNÖK                                                                                                      VEZÉRIGAZGATÓ   

Péter Ferenc                                      Miklea Hajnal Katalin 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA OSZTÁLY 

 

  6630/18.03.2019. sz. 

VI/D/1 akta  

 

 

SZAKJELENTÉS 

A ”VENUS – együtt egy biztonságos életért!” tervezetnek a kivitelezésének a céljából, a Nők és 

Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A 2018. év augusztus hónapjába, a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos 

Hatósága, megküldött a Maros Megyei Tanácsnak egy értesítést, a szándékára vonatkozóan, amely 

szerint a Humántőke Operatív Programon keresztül, nem visszatérítendő külföldi alapokat szeretne 

megpályázni, egy védett lakásokból álló integrált innovatív országos hálózatnak a létrehozásának a 

céljából, a családi erőszaknak az áldozatainak a rendelkezésére álló szociális szolgálatnak a 

létrehozásával, minden megyében. Egy partnerségi egyezménynek az aláírása ennek értelmébe, a 

helyi hatóságokkal, egy kötelező intézkedést jelent, egy ilyen pályázatnak a benyújtásának és 

jóváhagyásának az érdekébe. 

A Maros Megyei Tanácsnak a kérésére, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, elemezte a pályázatban, a létrehozásra javasolt szociális szolgálatoknak, Maros 

megye szintjén való létrehozásának az alkalmasságát (azaz védett lakás, támogató csoport és 

pályaválasztási tanácsadási iroda) és kifejezte az elvi beleegyezését ennek értelmébe, egy 

Partnerségi egyezménynek az aláírásába, a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos 

Hatóságával. A Partnerségi egyezménynek az aláírási döntésének a következő megfontolások 

voltak az alapjai: 

 a családi erőszak megelőzésének és megfékezésének a terén érvényes jogi előírások, amelyek a 

217/2003. sz. Törvény 16^1 cikkely (2) bekezdésében előírja a tényt, hogy a helyi közigazgatási 

hatóságoknak kötelességük biztosítani a családi erőszak áldozatainak részére, a szociális 

szolgálatnak a létrehozását és működését, legalább a megye szintjén, a törvény által előírt, a 

megye területén, a családi erőszakformáknak kitett személyeknek, a szükségleteinek, az 

azonosításának és kiértékelésének függvényébe, a jelen törvényes rendelkezések az érvénybe 

lépésétől 2 éves határidőn belül; 

 a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság célkitűzései, amelyeket a családi 

erőszaknak a megelőzésének és megfékezésének a területén a rá vonatkozó törvényes 

feladatkörnek alapján vállalt és a 2014-2020-as periódusra, a gyermekeknek és fogyatékos és 

rászoruló felnőtt személyeknek, a jogainak, a védelmének és népszerűsítésének terén, a Maros 

megyei szociális szolgáltatásoknak a fejlesztésének a stratégiájában vannak előírva, a D.1. 

összetevő A társadalmilag kirekesztett személyeknek szánt szolgáltatásoknak a fejlesztése és 
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javítása, 4.2. célkitűzés A családi erőszak áldozatainak a szakszolgáltatásainak a biztosításának a 

folytatása (…), amelyet a Maros Megyei Tanácsnak a 142/11.09.2014. sz. Határozatával hagytak 

jóvá, 

 a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság statisztikai adatai kimutatják a 

tényt, hogy a 2018. évbe, 155 személy részesült a családi erőszak áldozatainak szánt 

szakszolgálatba; 

 Maros megyében, a családi erőszak áldozatainak szánt, védett lakás típusú lakhatósági 

szolgáltatásoknak és azoknak a támogatási szolgálatainak és a pályaválasztási tanácsadásnak a 

hiánya. 

A javasolt partnerkapcsolatnak a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 

való aláírásra vonatkozó elvi beleegyezését a Maros Megyei Tanácsnak, megküldték a Nők és 

Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatóságnak a 18621/07.09.2018. sz. átirattal. 

2018.11.12.-én, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a többi hazai 

főigazgatósággal együtt, megkötött egy Partnerségi egyezményt a Nők és Férfiak közötti 

Esélyegyenlőségnek az Országos Hatóságával, az utóbbi által, a ”VENUS – együtt egy biztonságos 

életért!” finanszírozási kérelemnek a benyújtásának a céljából, amelynek a tárgya az országnak 

minden megyéjében, 42 védett lakásokból, támogató csoportokból és szakmai tanácsadásból álló 

integrált innovatív országos hálózatnak a létrehozása, a családon belüli erőszaknak az áldozatait 

megvédő országos programnak a kivitelezésének a céljából. 

A projektnek a kivitelezési ideje 48 hónap. A teljes költségvetése a projektnek 51.080.375,72 lej, 

amelyből 1.137.174,76 lej a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság része, 

partneri minőségbe. Az önrész, amelyet biztosítani kell 22.743,50 lej, a projektnek a teljes 

értékének a 0,045%-a. 

Folyó év március 4.-én, a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága közölte 

a tényt, hogy a projektet nyertesnek nyilvánították és aláírták a finanszírozási szerződését. 

A szociális támogatási közszolgálatoknak és a személyzet tájékoztatási szerveknek a szervezésének 

és működésének a keret-szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. 

Kormányhatározat 1 Mellékletének 10. cikkely előírásai szerint, a Szociális és gyermekvédelmi 

főigazgatóság “megalapozza és a megyei tanácsnak javasolja […] azon közintézményeknek a 

létrehozását, finanszírozását, illetve társfinanszírozását, amelyek a családi erőszak megelőzésére és 

megfékezésére szánt szolgáltatásokat biztosítanak”. 

Ennek az értelmében, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság javasolta, a 

Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti partnerségnek a jóváhagyását, a ”VENUS – együtt egy 

biztonságos életért!” projektnek a kivitelezésének a céljából. 

Ennek a projektnek a kivitelezése, a Maros megyei szociális szolgáltatásoknak a fejlesztéséhez és 

változatosságához, valamint a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által, a 

törvényben előírt feladatköröknek a betartásához vezet, a családi erőszak megelőzésnek és 

megfékezésének terén. 
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A fennebbiek szempontjából, úgy értékeljük, hogy a határozattervezetet meg lehet küldeni a Maros 

Megyei Tanácsnak, megvitatásra és jóváhagyásra. 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Delian Belean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Carmen Orășan tanácsadó 

Péld. sz. 2 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

8548/18.03.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

A ”VENUS – együtt egy biztonságos életért!” tervezetnek a kivitelezésének a céljából, a Nők és 

Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 6412/14.03.2019. sz. Indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Közigazgatási és Kancellária Szolgálatnak a 

6630/18.03.2019. sz.  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 okiratokból kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az elfogadására 

vonatkoznak, a következő jogi előírások: 

- az utólag módosított és kiegészített, a családi erőszaknak a megelőzésére és megfékezésére 

vonatkozó 217/2003. sz. Törvény 15., 16. és 16^1 cikkely (2) bekezdés; 

- az utólag módosított és kiegészített, a 797/2017. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a Szociális 

és gyermekvédelmi főigazgatóságoknak a szervezési és működési keret- szabályzata 3. cikkely (3) 

bekezdés „m” betű és 10. cikkely „b” betű 1 és 4 pont; 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

ponttal és a 97. cikkely (1) bekezdés. 

A 217/2003. sz. Törvény 15. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, a családi erőszak 

megelőzésének és megfékezésének a szociális szolgáltatásait bentlakásos rendszerbe, nappali 

rendszerbe vagy folyamatos programmal lehet megszervezni, jogi személyiséggel vagy anélkül, 

helyi vagy megyei érdekeltséggel. 

A 16. cikkely (4) bekezdés elrendeli, hogy a családi erőszak megelőzési és megfékezési szociális 

szolgálatnak a finanszírozását, amelyeket közrendszerben, vagy esetenként, köz- vagy köz-magán 

partnerségben szerveznek, a helyi költségvetésből biztosítják, az államkasszából származó 

finanszírozásokból, országos érdekű programokkal, valamint különböző típusú nem visszatérítendő 

vagy visszatérítendő finanszírozásokból, vagy esetenként az államkasszából. A családi erőszak 
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megelőzési és megfékezési szociális szolgálatoknak a finanszírozásának céljából, felhasználhatók 

adományokból, szponzorálásokból és más a törvény által előírt forrásokból származó pénzügyi 

források. 

A 217/2003. sz. Törvény 16^1 cikkely (2) bekezdés szerint, a helyi közigazgatási hatóságoknak 

kötelességük, a 15. cikkelyben előírt szociális szolgálatoknak, a létrehozásának és működésének a 

biztosítása, legkevesebb a megye szintjén, a megye területén, a törvény által előírt, a családi 

erőszakformáknak kitett személyeknek a szükségleteiknek az azonosításának és az értékelésének a 

függvényébe […]. 

Megjegyezzük, hogy az utólag módosított és kiegészített, a 797/2017. sz. Kormányhatározattal 

jóváhagyott, a Szociális és gyermekvédelmi főigazgatóságoknak a szervezési és működési keret- 

szabályzata 3. cikkely (3) bekezdés „m” betű előírásai szerint, a Szociális és gyermekvédelmi 

főigazgatóság, a szociális szolgáltatás terén, országos és nemzetközi finanszírozású projekteket 

dolgoz ki és kivitelez, a családi erőszaknak a megelőzésének és megfékezésének a terén, ugyannak 

a jogszabálynak, a 10. cikkely „b” betű 1 és 4 pontok által szabályozott feladatai pedig, azok, 

amelyek véleményezik: 

1. a családi erőszaknak a megelőzésének és megfékezésének a tevékenységeinek a 

megvalósításához szükséges intézkedéseknek, illetve a családi erőszaknak és a családi erőszaknak 

az elkövetőinek az áldozatainak szánt szolgáltatás nyújtás biztosítását; […]. 

4. a családi erőszaknak a megelőzésének és megfékezésének szánt szolgáltatásokat biztosító 

közintézményeknek a létrehozásának, illetve társfinanszírozásának a megyei tanácsnak a részére 

való megalapozást és javaslatot […]. 

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a Maros Megyei Tanácsnak a 142/2014. sz. Határozatával 

jóváhagyott, a 2014-2020-as periódusra, a gyermekeknek és fogyatékos és rászoruló felnőtt 

személyeknek, a jogainak, a védelmének és népszerűsítésének terén, a Maros megyei szociális 

szolgáltatásoknak a fejlesztésének a stratégiájának az akció terve, előírja a D Összetevő A szociális 

kirekesztettség megelőzése, D1 A szociálisan kirekesztett személyeknek szánt szolgáltatásoknak a 

fejlesztése és javítása, 4.2 Célkitűzés (Akció) keretében, a családi erőszak áldozatainak a 

szakszolgáltatásainak a biztosításának a folytatása […]. 

Ezek szerint, a fennebb felhozott jogi előírásokkal megegyezően, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál, a 2018. november 12.-i 45078. sz. alatt iktatott Partnerségi 

egyezség tárgya, a feleknek a jogainak és kötelezettségeinek, a projektnek a költségvetéséhez 

minden félnek a saját pénzügyi hozzájárulásának, valamint a ”VENUS – együtt egy biztonságos 

életért!” projektre vonatkozó tevékenységeknek a kivitelezésekor a rájuk vonatkozó 

felelősségeknek a meghatározása, projekt amelyet megküldtek a 2014-2020-as Humán Tőke 

Operatív Program keretében, 4. Prioritási tengely, OS 4.4., 9ii Beruházási prioritás, Lehívás: 

POCU/465/4/4/A veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyek számának a csökkentése egyes 

szociális/orvosi/társadalmi-szakmai/ szakmai fejlődési szolgáltatásoknak a biztosításával a 

jellegzetes szükségleteknek megfelelően a szociális-szakmai integrálódásnak az érdekébe/4/A 

veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyek számának a csökkentése egyes 

szociális/orvosi/társadalmi-szakmai/ szakmai fejlődési szolgáltatásoknak a biztosításával a 

jellegzetes szükségleteknek megfelelően a szociális-szakmai integrálódásnak az érdekébe. 
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A program a családi erőszak áldozatainak szánt szociális szolgáltatásoknak a létrehozási 

tevékenységeinek a nem visszatérítendő finanszírozásának a lehetőségét nyújtja. 

Ami a hatóságnak az alkalmazandó illetékességi normákat illeti, megjegyezzük, hogy az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. 

Törvény, 91. cikkely (1) bekezdés „d” betű előírásai szerint, a megyei tanács biztosítja a gyermek, a 

fogyatékos személyek, az idős személyek, a család ás más szociális nélkülözés miatt szenvedő 

személyek vagy csoportok védelmének a szociális szolgáltatásokra vonatkozó megyei érdekű 

közszolgálatoknak a biztosításának az érdekébe a szükséges keretet, amint az (5) bekezdés „a” betű 

2. pont írja elő. 

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

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

Törvény 81-82. cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fennebb bemutatottak szempontjából, tekintettel a jogi előírásokra, amelyekre fennebb utaltunk, 

véleményezzük, hogy a ”VENUS – együtt egy biztonságos életért!” tervezetnek a kivitelezésének a 

céljából, a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezet, teljesíti a törvényes feltételeket ahhoz, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanácsnak a plénumának. 
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