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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. október 21.-i 

179. számú HATÁROZAT 

A Maros megyei, Marossárpatak község, Fő út 369 sz. alatti székhelyű, Marossárpatak-i Ápoló- és 

Gondozóközpont, Átszervezési tervének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 28435/15.10.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás szolgálat 28508/15.10.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 

28565/15.10.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a fogyatékos személyek jogainak a 

védelmére és népszerűsítésére vonatkozó 448/2006. sz. Törvény 51. cikkely (4) bekezdés szerint, 

Figyelembe véve, az Igazgató Tanács 7/20.12.2018. sz. Határozatát és a Fogyatékos, Gyermek és 

Felnőtt Személyek Jogainak és Örökbefogadási Országos Hatóságnak a 

24012/ANDPDCA/DDPD/MI/26.08.2021 sz. véleményezését, 

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

Kormányrendelet, 173. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés ”b” betűvel és a 

182. cikkely (1) bekezdés alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Maros megyei, Marossárpatak község, Fő út 369 sz. alatti székhelyű, 

Marossárpatak-i Ápoló- és Gondozóközpont, Átszervezési tervét, a jelen határozat szerves részét 

képező melléklet szerint. 

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

Főigazgatóságnak és a Marossárpatak-i Ápoló- és Gondozóközpontnak, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI 

ÉS GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

28435/15.10.2021. sz. 38769/11.10.2021. sz.

 

   

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megyei, Marossárpatak község, Fő út 369 sz. alatti székhelyű, Marossárpatak-i Ápoló- és 

Gondozóközpont, Átszervezési tervének a jóváhagyására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács 154/2020. sz. Határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezési és Működési Szabályzatának a 24. cikkely előírásai 

szerint, a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vezérigazgatója, 

aláveti a Maros Megyei Tanácsnak a jóváhagyásának, a Maros megyei, Marossárpatak község, Fő 

út 369 sz. alatti székhelyű, Marossárpatak-i Ápoló- és Gondozóközpont, Átszervezési tervét. 

A határozattervezetnek a kezdeményezése, egyes a jellegzetes jogszabályokban megjelenő 

módosításoknak köszönhető, azaz: 

A fogyatékos személyek jogainak a védelmére és népszerűsítésére vonatkozó 448/2006. sz. 

Törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 69/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet. Ezek 

szerint, a 69/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelettel módosultak a 448/2006. sz. Törvény 51. 

cikkely szabályozásai, a szociális szolgáltatások biztosítására és a bentlakásos központ típusokra 

vonatkozóan. Ezek közül a módosítások közül kiemeljük a 448/2006. sz. Törvény 51. cikkely (4) 

bekezdés előírásait, amelyek szerint „A fogyatékos felnőtt személyek bentlakásos központjainak a 

kapacitása nem haladhatja meg az 50 helyet”. 

A 69/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet II. cikkely (3)-(4) bekezdés szerint, a megyei 

általános asszisztens és gyermekvédelmi főigazgatóságok kötelesek kidolgozni a több mint 50 

személyes kapacitással rendelkező bentlakásos központok átszervezési terveit. A központnak az 

átszervezési terve, a Fogyatékos Személyek Országos Hatósága által véleményezett és a megyei 

tanács, illetve Bukarest municípium kerületi helyi tanácsa által jóváhagyott dokumentum, amely 

tartalmazza a 2019-2021-es időszakra tervezett tevékenységeket, azzal a céllal, hogy biztosítsa az 

átmenetet, a haszonélvező fogyatékos személyek részére, a régi típusú bentlakásos intézményekből 

a családi vagy az újonnan létrehozott bentlakásos típusú alternatívákba. 

A fogyatékos felnőtt személyek bentlakásos központjainak az átszervezési metodológiájára 

vonatkozó Fogyatékos Személyek Országos Hatósága Elnökének a 878/2018. sz. Döntésének 25. 

cikkelye kijelenti, hogy: „A Fogyatékos Személyek Országos Hatósága által való véleményezés és a 

megyei tanács, illetve a Bukarest municípium kerületeinek a helyi tanácsa által való jóváhagyás 

után, a Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóságok/magán szociális 

szolgáltatásokat biztosítok, beiktatják a 2019-2021-es időszak, átszervezési lépéseinek a beosztását, 

a pénzügyi, anyagi és humán erőforrásokat, a szociális szolgáltatásokra vonatkozó éves 

fejlesztési/tevékenységi stratégiába és tervbe”. 
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Tekintettel a tényre, hogy a 5/20.12.2018. sz. Igazgatói Tanács Határozattal, kedvezően 

véleményezték a Marosludas-i Ideggyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ 

átszervezési javaslatát és figyelembe véve a tényt, hogy a Fogyatékos, Gyermek és Felnőtt 

Személyek Jogainak és az Örökbefogadási Országos Hatóság is „ENGEDÉLYEZTE” a 

Marosludas-i Ideggyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ átszervezési tervet - 

24219/ANDPDCA/DDPD/MI/30.08.2021. sz. átirat szerint, amelyet a 34763/06.09.2021. sz. alatt 

iktattak a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál, javasoljuk 

jóváhagyásra a Maros megyei, Marossárpatak község, Fő út 369 sz. alatti székhelyű, 

Marossárpatak-i Ápoló- és Gondozóközpont, Átszervezési tervének a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Miklea Hajnal Katalin
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