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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2022. január 26.-i 

7. számú HATÁROZAT 

A 2022. évre, a Maros Megyei Tanács költségvetéséből ügykezelt és finanszírozott szociális 

szolgáltatásokra vonatkozó éves tevékenységi tervnek a jóváhagyásáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének az 1673/20.01.2022. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Közigazgatási és kancellária szolgálat szakjelentését és a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint 

a szakbizottságok véleményezését,  

- Az utólag módosított és kiegészített, a szociális ellátásra vonatkozó 292/2011. sz. Törvény 

112. cikkely (3) bekezdés „b” betű, 114. cikkely (1) bekezdés „a” betű és 118. cikkely, 

- A szociális ellátási közszolgálatok és a személyzettájékoztató szervek szervezési és 

működési keretszabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. Kormányhatározat, 

1. Melléklet – A szociális ellátási és gyermekvédelmi főigazgatóság szervezési és működési 

keret szabályzata 2. cikkely és 5. cikkely előírásai szerint, 

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 előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a 2022. évre, a Maros Megyei Tanács költségvetéséből ügykezelt és 

finanszírozott szociális szolgáltatásokra vonatkozó Éves tevékenységi tervet, a jelen határozat 

szerves részét képező melléklet szerint. 

2. 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 

 

1673/20.01.2022. sz. 

IX B/1 akta 

1066/10.01.2022. sz.

 

   

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 2022. évre, a Maros Megyei Tanács költségvetéséből ügykezelt és finanszírozott szociális 

szolgáltatásokra vonatkozó Éves tevékenységi tervnek a jóváhagyásáról szóló határozattervezethez  

 

A szociális ellátásra vonatkozó 292/2011. sz. Törvény 118. cikkely előírásainak megfelelően, 

”(1) A szociális szolgálatokra vonatkozó éves tevékenységi tervet, a helyi közigazgatási hatóságok 

dolgozzák ki, annak a megyének a szociális szolgálatainak a fejlődési stratégiájában előírt 

intézkedések és tevékenységek szerint, amelyhez tartoznak, illetve a Bukarest municípiuméban, a 

kerületeknek a főváros szintjén. 

 (2) Az (1) bekezdés által előírt, a szociális szolgálatokra vonatkozó éves tevékenységi terv, 

részletes adatokat tartalmaz, a haszonélvezők számára és kategóriáira, a létező szociális 

szolgáltatásokra, a létrehozásra javasolt szociális szolgáltatásokra, a szolgáltatásoknak, a magán 

szolgáltatóktól való, szerződési programjára, a támogatási programra, a megbecsült költségvetésre 

és a finanszírozási forrásokra vonatkozóan. 

 (3) A helyi közigazgatási hatóságok által kidolgozott éves tevékenységi terv, a határozattal való 

jóváhagyásukat megelőzően, meg lesznek küldve konzultálásra a megyei tanácsnak, illetve 

Bukarest Municípiumnak az Általános Tanácsának. 

 (4) A megyei tanácsok, Bukarest municípium kerületeinek a helyi tanácsai, valamint Bukarest 

Municípium Általános Tanácsa által ügykezelt és/vagy finanszírozott, a szociális szolgáltatásokra 

vonatkozó éves tevékenységi terveket, a megyei tanács/a kerületi helyi tanács/a főváros általános 

tanács határozattal történő jóváhagyásra való alávetést megelőzően, megküldik, konzultálásra a 

szociális integráció területi bizottságának.”. 

Megjegyezzük a tényt, hogy a mi intézményünk kidolgozta, a 2022. évre, a Maros Megyei Tanács 

költségvetéséből ügykezelt és finanszírozott szociális szolgáltatásokra vonatkozó éves tevékenységi 

tervet, amelyet véleményezett a Maros Megye Prefektusi Hivatalának a szintjén működő, Maros 

Megyei Szociális Integrációs Bizottság és beiktatták a 16458/29.12.2021. sz. alatt, amelybe bele 

foglaltak különböző, a közszolgálati vagy magán beszállítók által, finanszírozásra ajánlott vagy 

javasolt szociális szolgáltatásokat, amint következnek: 

1. Családi típusú házak formájú bentlakásos szolgáltatások; 

2. Fogyatékos gyermekek bentlakásos szolgáltatások; 
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3. A bűncselekményeket elkövető és büntetőjogilag a tetteikért nem felelő gyermekeknek szánt 

bentlakásos típusú szociális szolgáltatások; 

4. A független életmód elsajátítását fejlesztő szolgáltatások; 

5. Fogyatékos felnőtt személyek bentlakásos szolgáltatások; 

6. A családon belüli erőszak áldozatait gondozó és támogató bentlakásos szolgáltatások; 

7. A függő személyeknek szánt elszállásos szociális szolgáltatások. 

Figyelembe véve, a 797/2017. sz. Kormányhatározat 1. melléklet 3. cikkely (3) bekezdés ”b” betű 

előírásait, amelyek kijelentik, hogy a Főigazgatóság egyik kötelezettsége, a megye költségvetéséből 

ügykezelt és finanszírozott szociális szolgáltatásokra vonatkozó éves tevékenységi terveknek a 

kidolgozása, amelyeket jóváhagyásra alávet a megyei tanácsnak, 

Alávetjük jóváhagyásra, a 2022. évre, a Maros Megyei Tanács költségvetéséből ügykezelt és 

finanszírozott szociális szolgáltatásokra vonatkozó Éves tevékenységi tervnek a jóváhagyásáról 

szóló határozattervezetet. 

 

Tisztelettel! 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Miklea Hajnal Katalin
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