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2022. február 24.-i 

19. számú HATÁROZAT 

A más megyében lakó, gyermekkel való gyakorlati összeillési eljáráson történő részvétel érdekébe, 

az örökbefogadónak/örökbefogadó családnak az utazási és szállásköltségeinek a fedezésére szánt 

összegek kiutalásának, a metodológiájának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4471/18.02.2022. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság 4492/18.02.2022. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

4508/18.02.2022. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,  

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az örökbefogadási eljárásra 

vonatkozó 273/2004. sz. Törvény 100^4 – 100^6. cikkelyek előírásaira, 

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

cikkely (1) bekezdés „d” betű, megerősítve az (5) bekezdés ”b” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a más megyében lakó, gyermekkel való gyakorlati összeillési eljáráson 

történő részvétel érdekébe, az örökbefogadónak/örökbefogadó családnak az utazási és 

szállásköltségeinek a fedezésére szánt összegek kiutalásának, a metodológiáját, 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 ELLÁTÁSI 

ÉS GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

4471/18.02.2022. sz.  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A más megyében lakó, gyermekkel való gyakorlati összeillési eljáráson történő részvétel érdekébe, 

az örökbefogadónak/örökbefogadó családnak az utazási és szállásköltségeinek a fedezésére szánt 

összegek kiutalásának, a metodológiájának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei érdekű, jogi 

személyiséggel rendelkező közintézmény, amelyet a Maros Megyei Tanács alárendeltségében 

hoztak létre a Maros Megyei Tanács 2004. december 16.-i 56. Határozatával, a szociális ellátási 

közszolgálatnak és a gyermekvédelmi szak közszolgálat összevonásával, a feladatok megfelelő 

módon való átvételével. A Szervezeti felépítés szerint, a Maros Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság szintjén létrehozták az örökbefogadási és örökbefogadás utáni 

szolgálatot, amelynek keretében alkalmaztak pszichológusokat, szociális asszisztenseket és 

jogtanácsost. 

Az örökbefogadási és örökbefogadás utáni szolgálat szakembereinek a szerepe, a szükséges 

információszolgáltatás azon személynek/családnak, akik örökbe szeretnének fogadni; az 

örökbefogadás adminisztratív fázis keretében, a törvény által meghatározott eljárásoknak az 

elvégzése; a személy/család morális garanciájának és az anyagi feltételének értékelése, a kéréseik 

alapján, a törvény szerint, a személynek/családnak az örökbefogadásra alkalmasságát igazoló 

bizonyítványnak a kibocsátásának érdekébe; a leg megfelelőbb örökbefogadónak/örökbefogadó 

családnak az azonosításához szükséges intézkedések elvégzése, annak a gyermeknek a részére 

akinek megindították az örökbefogadási eljárást, a dokumentációnak az összeállítása az 

örökbefogadási folyamat szakaszainak a megtételének az érdekébe; a gyermeknek a felügyelete, az 

örökbefogadási eljárásnak a jóváhagyásától 2 éven keresztül, valamint az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel újraközölt, az örökbefogadási eljárásra vonatkozó 273/2004. sz. Törvény által 

előírt más feladatok. 

Tekintettel, a gyermek legfelsőbb érdekeire és hogy az örökbefogadási folyamat hatékonnyá váljon, 

az örökbefogadási eljárásra vonatkozó 273/2006. sz. Törvény, az érvénybe lépésétől napjainkig, 

több módosítást szenvedet, utolsót a 268/2020. sz. Törvény elfogadásának következtébe, amely a 

2020. november 26.-i 1140. sz. Hivatalos közlönyben jelent meg. 

Ezek szerint, a 2021.03.26.-tól érvénybe lépett törvény új formája, előírja a VIII^1 Fejezet „A 

belföldi örökbefogadás támogatására és ösztönzésére vonatkozó rendelkezések”, 100^4 cikkely (1) 

bekezdés szerint, hogy „Az utazási és szállásolási költségek fedezésére, amelyet az örökbefogadó 

vagy az örökbefogadó család végzett, az egy gyermekkel való gyakorlati összeillési eljáráson 

történő részvétel érdekébe, akinek a lakhelye az örökbefogadó/örökbefogadó család lakhelyétől 

eltérő megyében van, személyenként, napi 200 lejes összeget biztosítanak. 
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Ezeket az összegeket, maximum 10 napra adják, a gyakorlati összeillési eljárás teljes idejéből és a 

gyermek lakhelye szerinti területi igazgatóság által összeállított látogatási program alapján fizetik 

ki, a gyermeknek akivel a gyakorlati összeillést végezték, az örökbefogadásának a jóváhagyási 

bírósági határozatának a véglegessé válásának a napjától maximum 45 napos határidőn belül, 

ugyanannak a cikkelynek a (2) bekezdésére vonatkoztatva. 

Ezeknek a módosításoknak a megjelenésével egy időbe, a pénzbeli járandóságok kifizetését, az 

állami költségvetésből a helyi költségvetésbe való átutalásokból biztosítják és az 

örökbefogadó/örökbefogadó család lakhely szerinti területi igazgatóság végzi, a 273/2004. sz. 

Törvény 100^5 cikkely (3) bekezdés alapján. Ugyanannak a bekezdésnek a folytatásába, a 

törvényhozó a megyei tanács feladataként írja elő, hogy határozattal állapítsa meg, az örökbefogadó 

vagy az örökbefogadó család által, az egy gyermekkel, akinek a lakhelye az 

örökbefogadó/örökbefogadó család lakhelyétől eltérő megyében van, a gyakorlati összeillési 

eljáráson történő részvétel érdekébe végzett, utazási és szállásolási költségeinek a fedezésére szánt 

összegek kiutalásának, az effektív módját. 

Az örökbefogadás támogatására és ösztönzésére vonatkozó 273/2004. sz. Törvény által előírt 

összegek nem kerülnek kifizetésre, a természetes vagy örökbefogadó házastársa általi 

örökbefogadás esetében, ugyanannak a törvénynek a 100^6 cikkelyére vonatkoztatva. 

Ezeknek a szabályozásoknak a megjelenése után és tekintve a tényre, hogy az intézményünk, akkor 

nem dolgozott ilyen eseteken, helyénvalónak találtuk, hogy a Metodológiát az örökbefogadási 

eljárásra vonatkozó 273/2004. sz. Törvény Alkalmazási metodológiai normáinak a közzététele után 

dolgozzák ki és fogadják el, azaz 2021. augusztus 5. után. 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az örökbefogadási eljárásra 

vonatkozó 273/2004. sz. Törvény módosításaira, szükség van, az örökbefogadó vagy az 

örökbefogadó család által, az egy gyermekkel, akinek a lakhelye az örökbefogadó/örökbefogadó 

család lakhelyétől eltérő megyében van, a gyakorlati összeillési eljáráson történő részvétel érdekébe 

végzett, utazási és szállásolási költségeinek a fedezésére szánt összegek kiutalási metodológiájának 

a megállapítására, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az örökbefogadási 

eljárásra vonatkozó 273/2004. sz. Törvény  által konkrétan előírt bizonyos feltételek szerint. 

Figyelembe véve, a fennebb leírt okokat és az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (8) bekezdés a) 

betű, 182. cikkely (2) és (4) bekezdés előírásainak értelmében, megerősítve az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az örökbefogadások eljárására vonatkozó 273/2004. 

sz. Törvény 100^4. cikkely, 100^5. cikkely (3) bekezdés és 100^6. cikkely előírásaival, javasolom 

egy határozatnak a jóváhagyását ennek értelmében. 

 

ELNÖK 

PÉTER FERENC 

VEZÉRIGAZGATÓ 

MIKLEA HAJNAL KATALIN
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