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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. január 28.-i 

19. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, 2014-2020-as 

Regionális Operatív Programból finanszírozott, a 8-as Prioritási tengely: Az egészségügyi és 

szociális infrastruktúra fejlesztése, keretében lebonyolított, SMIS kód 140393, a ”Családi házak 

építése, a Maros megyei fogyatékos gyermekek részére” pályázatnak a kivitelezésébe, pályázóként 

való részvételének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének az 1896/22.01.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 1945/22.01.2021. sz. Szakjelentését és a 

Jogügyi Szolgálatnak az 1960/22.01.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését,  

Figyelembe véve: 

 - a Maros Megyei Tanács 2020. 08. 27.-i 145. sz. Határozatával jóváhagyott, Maros megyében, a 

fogyatékossággal élő vagy szükséget szenvedő felnőtt személyek és a gyermekek jogainak, a 

védelmének és előmozdításának terén, a szociális szolgáltatások, 2021-2030-as időszakra szóló, 

fejlődési stratégiáját, 

- a Maros Megyei Tanács 2020. 08. 27.-i 146. sz. Határozatával jóváhagyott, a 2021. évre, a Maros 

Megyei Tanács költségvetéséből ügykezelt és finanszírozott szociális szolgáltatásokra vonatkozó 

éves tevékenységi tervet, 

- a Maros Megyei Tanács 2021. 01. 28.-i 18. sz. Határozatával jóváhagyott, a Segesvár-i 

Ideggyógyászati Fogyatékos Gyermekek részére működő Szolgálat Komplexum keretében, a 

Bentlakásos Központnak a Bezárási tervét, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet, 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „b” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

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

részvételét, mint kérvényezőnek, a ”Családi házak építése, a Maros megyei fogyatékos gyermekek 

részére” pályázatnak a kivitelezésébe, SMIS kód 140393, amelyet a 2014-2020-as Regionális 

Operatív Programból finanszíroznak, 8-as Prioritási tengely: Az egészségügyi és szociális 

infrastruktúra fejlesztése, 8.1-es beruházási prioritás: Az országos, regionális és helyi szintű 

fejlődéshez hozzájáruló, egészségügyi és szociális infrastruktúrába való beruházások, csökkentve az 

egészségügyi állapotot érintő egyenlőtlenségeket és népszerűsítve a társadalmi befogadást, a 

szociális, kulturális és a kikapcsolódási szolgálásokhoz való hozzáférésnek a javításával, valamint 

az intézményesített szolgáltatásokról a helyi közösségek által biztosított szolgáltatásokra való 
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áttérés, sajátos célkitűzés 8.3: A szociális szolgáltatások lefedési fokának a növelése – Gyermekek, 

3. lehívás. 

2. cikkely Jóváhagyja, a projekt költségvetését 5.036.597,27 lej összértékbe, amelyből 

4.844.000,03 lej a maximális visszatérítendő érték, 192.597,24 lej pedig nem visszatérítendő érték. 

3. cikkely Jóváhagyja a haszonélvezőnek, a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak, a 96.880,00 lej értékű önrészét, amely a támogatott összköltségek 2%-át teszi ki, 

a nem visszatérítendő költségekből, valamint a kivitelezés során jelentkező nem visszatérítendő 

költségekből álló 192.597,24 lej értékbe. 

4. cikkely Jóváhagyja, a projektnek, a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által való fenntarthatóságát, 5 éves időszakra, a záró jelentésnek a végrehajtásának 

napjától. 

5. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Szociális Ellátási 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 

 

1896/22.01.2021. sz. 

   

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a 2014-2020-as 

Regionális Operatív Programból finanszírozott, a 8-as Prioritási tengely: Az egészségügyi és 

szociális infrastruktúra fejlesztése, keretében lebonyolított, SMIS kód 140393, a ”Családi házak 

építése, a Maros megyei fogyatékos gyermekek részére” pályázatnak a kivitelezésébe, pályázóként 

való részvételének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, azt tervezi, hogy kivitelezze 

a Családi házak építése, a Maros megyei fogyatékos gyermekek részére, pályázatot, SMIS kód 

140393, amely a 2014-2020-as Regionális Operatív Programból van finanszírozva. 

A POR2020/8/8.1/8.3/C pályázattal, kettő családi típusú háznak a létrehozását és építését követik, 

amelyekben 24, a Segesvár-i Ideggyógyászati Fogyatékos Gyermekek részére működő Szolgálat 

Komplexum, bentlakásos szolgálatából származó fogyatékos gyermeket és fiatalt fognak megóvni, 

szolgálat, amelyet be fognak zárni, valamint a Segesvár-i Ideggyógyászati Fogyatékos Gyermekek 

részére működő Szolgálat Komplexum keretében működő, a közösségi fogyatékos gyermekek 

részére működtetett, rekuperációs központnak a rehabilitációját és felszerelését követik. 

A két családi típusú háznak a felépítésével, a pályázat releváns a közösség szükségleteire nézve, 

mivel a megye szintjén az egyik stratégiai prioritást, a minőségi szolgáltatások biztosítása képezi, a 

kötelező minimális szabványoknak és a gondozási rendszerhez tartozó gyermekeknek az egyéni 

szükségleteinek megfelelően. A szolgáltatások minőségének a biztosítása vonatkozik, úgy a 

szolgáltatásoknak a tervezésére, mint azoknak a biztosítására is, magába foglalva a gondozás, az 

oktatás és a szocializálódás minőségével kapcsolatos szempontokat, a környezetet ahol azokat 

kivitelezik, valamint a szükséges szakképzett humánerőforrásnak a biztosítását. 

A nappali központnak a rehabilitálásával és felszerelésével, a gyermekeknek a természetes 

családjukban való tartásának a támogatását követik, a gyermek elhagyásának és 

intézményesítésének a megelőzésével, figyelembe véve, hogy a természetes család, a gyermek 

neveléséhez és fejlődéséhez, a leg alkalmasabb környezet. Az intézményesítésnek a megelőzése, 

ezek szerint elsőbbséget élvez, jelentősen fontos szerep hárulva a közösségre, amelyből a gyermek 

származik. Nagyon fontos egyes támogatási szolgáltatásnak a kifejlesztése, mint a nappali központ, 

a szülői felelősség megerősítésének az érdekébe, hogy támogassák azon családokat, amelyek magas 

felbomlási kockázattal rendelkeznek. 

A projekt általános célkitűzését, a prioritással bezárásra kerülő elhelyezési központokban levő 

gyermekek részére biztosított szociális szolgáltatásokkal való le fedettségi foknak a növelése 

képezi, az intézményesítésük megelőzésének az érdekébe és a gyermekekkel barátságosabb és a 
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szükségleteikhez közelebb álló rendszerben történő szociális szolgáltatásoknak a biztosításának az 

érdekébe. 

A projekt célkitűzései megtalálhatók, a Maros Megyei Tanácsnak a 145/27.08.2020. sz. 

Határozatával jóváhagyott, a Maros megyében, a fogyatékossággal élő vagy szükséget szenvedő 

felnőtt személyek és gyermekek jogainak, a védelmének és előmozdításának terén, a szociális 

szolgáltatások, 2021-2030-as időszakra szóló, fejlődési tervben. 

A projekt tevékenységei 31 hónapos időszak alatt lesznek lebonyolítva és magukba foglalják a 

családi típusú házak építkezési és felszerelési munkálatait, a nappali központ felújítási és 

felszerelési munkálatait, amelyekhez hozzá adódnak a transzverzális informáló és népszerűsítő és a 

projekt ügyintézési tevékenységei. 

A projekt teljes értéke 5.036.597,27 lej, amelyből 4.844.000,03 lej a maximális visszatérítendő 

érték, 192.597,24 lej pedig nem visszatérítendő rész, a Maros Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság önrésze, 2% a nem visszatérítendő kiadások összegéből, azaz 

96.880,00 lej. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra, a Maros Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság részvételét, mint kérvényezőnek, a projekt kivitelezésében, a 

projekt teljes költségvetését 5.036.597,27 lej értékbe, a Maros Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság hozzájárulását 96.880,00 lej értékbe, amely a projekt teljes 

költségvetésének a 2%-át teszi ki, a projekt teljes költségvetéséből, a nem visszatérítendő 

költségeket 192.597,24 lej értékbe, a kivitelezésből származó esetleges nem visszatérítendő 

költségeket, valamint a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

költségvetéséből való fenntarthatóságot 5 éves időszakra, a zárójelentésnek a jóváhagyásának 

napjától. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Miklea Hajnal Katalin
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