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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. szeptember 30.-i 

154. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság átszervezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 25540/24.09.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság átszervezéséről, a Humánerőforrás 

Szolgálat 25584/24.09.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 25625/24.09.2020. sz. 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,  

Tekintettel, a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium, 1549/DPSS/08.09.2020. sz. 

konzultatív véleményezésére, 

Az utólag módosított és kiegészített, a szociális közszolgálatok és a személyzeti tájékoztató szerv 

szervezési és működési keret-szabályzatainak a jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. 

Kormányhatározat, a Szociális szolgálatok jegyzékének, a szociális szolgálatok szervezési és 

működési keret-szabályzatainak a jóváhagyására vonatkozó 867/2015. sz. Kormányhatározat és a 

fogyatékos felnőtt személyek részére biztosított szociális szolgáltatások kötelező jellegzetes 

minimális minőségi szabványok jóváhagyására vonatkozó 82/2019. sz. Munkaügyi és társadalmi 

egyenlőség miniszteri rendelet előírásai szerint, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet, 173. 

cikkely (1) bekezdés ”a” betű, alátámasztva az (2) bekezdés „c” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az általa 

végzett szociális szolgáltatásoknak átszervezését, amint következnek: 

1.1. A Segesvár-i Ideggyógyászati Fogyatékos Gyermekek Szolgáltatás Komplexuma át lesz 

szervezve és a következő szolgáltatások fognak a felépítéséhez tartozni: 

- Bentlakásos szolgálat – 1. Modul;  

- Bentlakásos szolgálat – 2. Modul; 

- A közösségi fogyatékos gyermekek nappali rekuperációs szolgálata.  

1.2. (1) ”A családon belüli erőszak áldozatainak, az idősszemélyek és a szükséget szenvedő felnőtt 

személyek támogatási szolgálata” megváltoztatja a megnevezését, a ”Felnőtt személyek szociális 

integrációs szolgálat”-ra. 

(2) A Felnőtt személyek szociális integrációs szolgálat szervezésében, létrehozzák a VENUS 

MUREȘ védett lakást, a családon belüli erőszak áldozatainak. 

(3) A Felnőtt személyek szociális integrációs szolgálat felépítésében levő szociális szolgálatok, a 

következők: 

- ADA Ház – átmeneti központ; 
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- ADI Ház – átmeneti központ; 

- VENUS MUREȘ - védett lakás. 

1.3. A Családi típusú házak irányítási és ügyintézési szolgálatának és a Marosszentkirály-i és 

Marosszentanna-i családi típusú ház komplexumok személyzeti felépítése a következőképpen 

módosulnak: felszámolnak 25 éjszakai felügyelői állást, illetve 4 gondozói állást és létrehoznak 29 

gondozói/oktatási instruktor állást, az 1. melléklet szerint. 

1.4. Jóváhagyja, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítéséhez tartozó 

szakapparátusnak és szolgálatoknak a szerkezeti felépítését, a 2. melléklet szerint. 

1.5. Jóváhagyja, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítéséhez tartozó 

szakapparátusnak és szolgálatoknak a tisztségjegyzékét, a 3. melléklet szerint. 

1.6. Jóváhagyja, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítéséhez tartozó 

szakapparátusnak és szolgálatoknak a Szervezési és működési szabályzatát, a 4. melléklet szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítéséhez 

tartozó, fogyatékos felnőtt személyek egyes bentlakásos központjainak, a kapacitásának a 

csökkentését, amint következnek: 

- A Szászrégen-i Ápoló- és Gondozóközpont – 60 helyről 50 helyre; 

- A Holtmaros-i Ápoló- és Gondozóközpont – 80 helyről 65 helyre; 

- A Marosvécs-i Ideggyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ – 300 helyről 280 helyre. 

3. cikkely Bármely, a jelen határozatnak ellentmondó rendelkezésnek megszűnik az 

alkalmazhatósága. 

4. cikkely Az 1-4 mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

5. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 

 

25540/24.09.2020. sz. 31329/10.08.2020. sz.

 

   

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság átszervezésére vonatkozóan 

 

A szociális szolgáltatások minőségi növelésének érdekébe, a 2019-2020-as időszakba nagyszámú 

jellegzetes normatív jogszabályt hagytak jóvá, amelyek szükségessé teszik egyes módosításoknak 

az elvégzését, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 

szakapparátusában, illetve a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

átszervezésére vonatkozó határozattervezetnek az indítványozását. 

A normatív jellegű jogszabályok közül megemlítjük: 

- A speciális védelmi rendszer gyermekeinek szánt bentlakásos típusú szociális szolgáltatások 

minőségének a minimális szabványainak a jóváhagyására vonatkozó 25/2019. sz. 

Munkaügyi és társadalmi egyenlőség miniszteri rendelet; 

- A speciális védelmi rendszer gyermekeinek szánt családi típusú szociális szolgáltatások 

minőségének a minimális szabványainak a jóváhagyására vonatkozó 26/2019. sz. 

Munkaügyi és társadalmi egyenlőség miniszteri rendelet; 

- A gyermekeknek szánt szociális szolgáltatások minőségének a minimális szabványainak a 

jóváhagyására vonatkozó 27/2019. sz. Munkaügyi és társadalmi egyenlőség miniszteri 

rendelet; 

- A családom belüli erőszak megelőzésének és leküzdésének szánt szociális szolgáltatások 

akkreditálásának, a minőségének a minimális szabványainak a jóváhagyására vonatkozó 

28/2019. sz. Munkaügyi és társadalmi egyenlőség miniszteri rendelet;   

- Az idős személyeknek, a hajléktalan személyeknek, a gyermekvédelmi rendszert elhagyó 

fiataloknak és más nehézségektől szenvedő felnőtt személyeknek szánt szociális 

szolgáltatásoknak, valamint a közösségekben nyújtott szolgáltatásoknak, az integrált 

rendszerben nyújtott szolgáltatásoknak és a szociális kantinoknak az akkreditálásának, a 

minőségének a minimális szabványainak a jóváhagyására vonatkozó 29/2019. sz. 

Munkaügyi és társadalmi egyenlőség miniszteri rendelet; 

- A szociális szolgáltatások kiadási szabványainak a jóváhagyására vonatkozó 426/2020. sz. 

Kormányhatározat; 

- A szülői központokként megszervezett szociális szolgáltatások a minőségének a minimális 

szabványainak a jóváhagyására vonatkozó 81/2019. sz. Rendelet; 
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- A fogyatékos felnőtt személyeknek szánt szociális szolgáltatások minőségének a minimális 

szabványainak a jóváhagyására vonatkozó 82/2019. sz. Munkaügyi és társadalmi 

egyenlőség miniszteri rendelet; 

A határozattervezet 3 fő módosítási kategóriát tartalmaz: 

1. A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság saját apparátusának keretében 

működő egyes szolgálatoknak a megnevezésének és feladatköreinek az 

átszervezése/létrehozása/módosítása; 

2. A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretében működő, fogyatékos 

felnőtt személyek, egyes bentlakásos központjainak, a kapacitásának a csökkentése; 

3. Egyes szociális szolgáltatásoknak az étszervezése által generáltak. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság saját apparátusának keretében 

működő egyes szolgálatoknak a megnevezésének és feladatköreinek az 

átszervezése/létrehozása/módosítása, által érintettek: 

 A Segesvár-i Ideggyógyászati Fogyatékos Gyermekek Szolgáltatás Komplexuma, a 

következő komponensekkel lesz átszervezve: 

- Bentlakásos szolgálat – 1. Modul és Bentlakásos szolgálat – 2. Modul, mindenik 15 

férőhelyes kapacitással és 

- A közösségi fogyatékos gyermekek nappali rekuperációs szolgálata. 

A Bentlakásos Szolgálatok Újraszervezése szükséges és fontos, a fogyatékos gyermekek 

védelmének a biztosításának, a küldetésének a teljesítésének az érdekébe, gyermekek akiknek 

továbbra is szükségük van a speciális óvintézkedésekre, a létező forrásoknak a felhasználásával, 

a kötelező minimális minőségi szabványok bevezetésének a biztosításáért, illetve a szociális 

szolgáltatásoknak az engedélyeztetéséért. 

 A családon belüli erőszak áldozatainak, az idősszemélyek és a szükséget szenvedő felnőtt 

személyek támogatási szolgálatainak a megnevezésének a módosítása, a Felnőtt személyek 

szociális integrációs szolgálata, amelynek alá van rendelve: VENUS MUREȘ - védett lakás, 

ADA Ház – átmeneti központ és az ADI Ház – átmeneti központ; 

A VENUS MUREȘ védett lakásnak a létrehozása, a családon belüli erőszak áldozatainak a 

részére, a POCU keretébe, a 465/4/4/128038 Finanszírozási szerződéssel finanszírozott, 

„VENUS – Együtt egy biztonságos életért!” projekttel vállalt szerződéses kötelezettségeknek a 

következménye, amelyet partnerségbe, a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőség Országos 

Ügynökségével kiviteleztek. 

 A fogyatékos felnőtt személyeknek és idős személyeknek az ügykezelő irodájának a 

létrehozása, A fogyatékos felnőtteknek az ügykezelési osztálynak a megnevezésének és 

szerkezetének a módosítása, amelynek alá lesz rendelve a Bűncselekmények áldozatait 

támogató osztály; 

 A Marosszentkirály-i, Marosszentanna-i családi típusú ház komplexumnál és a Családi 

típusú házakat irányító és ügyintéző szolgálatnál, azzal a céllal, hogy a személyzeti 

szervezést egységesítsék, hogy a tevékenységet hatékonyabbá tegyék, a gyermekek 

érdekébe, valamint a létező személyzet keretében a folytonosságnak a biztosításáért, 



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 

javasolják a tisztségjegyzékeknek a módosítását, mindenik családi típusú ház 4 állásos 

szervezés szerint fog működni, amelyek a következőkből állnak: oktatási instruktor, illetve 

gondnok. 

Az éjszakai felügyelői állásokat felszámolják és oktatási instruktor, illetve gondnok 

állásokat hoznak létre. A fennebb említett szolgálatok keretében, éjszakai felügyelőként 

alkalmazott személyek, akiknek az állásaikat felszámolják, újra lehet őket alkalmazni, az 

elvégzett tanulmányaik szerint, a törvény szerint, az újonnan létre hozott, oktatási instruktor, 

illetve gondnok állásokra, esetenként. 

2. Egyes központoknak a kapacitásának a csökkentése – a következő, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a szervezésében levő, a fogyatékos felnőtt személyek 

bentlakásos központjainak a kapacitását csökkentik, amint következnek: 

- A Szászrégen-i Ápoló- és Gondozóközpont – 60 helyről 50 helyre; 

- A Holtmaros-i Ápoló- és Gondozóközpont – 80 helyről 65 helyre; 

- A Marosvécs-i Ideggyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ – 300 helyről 280 helyre. 

Ezeknek a bentlakásos központoknak, a kapacitásának a csökkentése a következők miatt történik: 

a) A helyiségekbe, amelyekbe a Szászrégen-i Ápoló- és Gondozóközpont a tevékenységét 

végzi, a 82/2019. sz. Rendelet által elrendelt, a fogyatékos felnőtt személyeknek szánt 

szociális szolgáltatások kötelező jellegzetes minimális minőségi szabványok betartásával, 

maximum 50 személyt lehet fogadni. Figyelembe véve a tényt, hogy jelenleg a központban 

45 haszonélvező van beutalva, kikérték és megkapták az ANDPDCA véleményét 

(13135/SLA/LH/02.07.2020., amelyet a Maros Megyei Szxociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnál a 28716/21.07.2020. sz. alatt iktattak), amely szerint a központ 

kezdeményezheti, az ANDP Elnökének a 877/2018. sz. Döntésével jóváhagyott, a 

fogyatékos felnőtt személyek bentlakásos központjainak az átszervezési metodológiája 

szerinti átszervezési eljárásokat. Ennek értelmébe a központnak a kapacitását 50 helyre kell 

csökkenteni; 

b) Az ANPDCA által véleményezett, a Holtmaros-i Ápoló- és Gondozóközpont és a 

Marosvécs-i Ideggyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ átszervezési tervekbe 

foglalt szakaszok, amelyeket a fennebb említett normatív jellegű jogszabályok alapján 

készítettek el. 

Egyes szociális szolgáltatásoknak az étszervezése által generáltak – a Szászrégen-i Készségfejlesztő 

és Rehabilitációs Központnak (CABR Reghin) és a Mezőcsávás-i Készségfejlesztő és 

Rehabilitációs Központnak (CABR Ceuașu de Câmpie) a létrehozása, átszervezéssel, ezek is 

megtalálhatók a határozattervezetben. 

Megjegyezzük, hogy a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezési 

felépítésében és tisztségjegyzékében javasolt módosítások, a folyó évre, a létező állások/a megyei 

közhatóság által jóváhagyott száma szerint vannak javasolva – 2035 állás. 

A törvényes rendelkezésekkel, valamint a javasolt szervezési módosításokkal megfelelően, alávetik 

jóváhagyásra a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság saját apparátusának és 

szolgálatainak a Szervezési és működési szabályzatát. 



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

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

Megjegyezzük, hogy a szabályzatokat, az utólag módosított és kiegészített, a szociális 

közszolgálatok és a személyzeti tájékoztató szerv szervezési és működési keret-szabályzatainak a 

jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. Kormányhatározat, a Szociális szolgálatok jegyzékének, a 

szociális szolgálatok szervezési és működési keret-szabályzatainak a jóváhagyására vonatkozó 

867/2015. sz. Kormányhatározat és a fogyatékos felnőtt személyek részére biztosított szociális 

szolgáltatások kötelező jellegzetes minimális minőségi szabványok jóváhagyására vonatkozó 

82/2019. sz. Munkaügyi és társadalmi egyenlőség miniszteri rendelet előírásai alapján dolgozták ki. 

 

 

 

ELNÖK 

PÉTER FERENC 

VEZÉRIGAZGATÓ 
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