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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A 2017-es évet megillető Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak 

alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások 

személyenkénti, havi átlag költség meghatározására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 5322/31.01.2018. sz. 

Indokolását, a Gazdasági Igazgatóságnak a Szakreferátumát, a Jogügyi Szolgálatnak a 2017. évi, a 

gyermekek jogainak a védelmére szánt és a fogyatékos idős személyeknek szánt, ennek alárendelt/a 

felépítésében levő szociális szolgálatoknak a szintjén, a személyenkénti havi átlagköltségnek a 

megállapításának a szükségességére vonatkozó Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a bentlakásos központokban levő idős személyek törvényes képviselői által 

fizetendő havi eltartási hozzájárulásának a megállapítását képező, szociális szolgáltatások 

költségeinek a minimális szabványainak és a családtagokra jutó havi jövedelem jóváhagyására 

vonatkozó 978/2015. sz. Kormányrendelet 6. cikkely (1) bekezdésének előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdés d betűje, (5) bekezdés a betűje 2. pontjának és 

97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

alárendelésében/felépítésében levő egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások 

fenntartását illető egy főre eső havi átlag költséget, a 2017-es évre, a Melléklet szerint, amely 

szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal, amely felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

 

INDOKOLÁS 

A 2017-es évet megillető Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak 

alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások 

személyenkénti havi átlag költség meghatározására vonatkozó határozattervezethez 

 

A szociális szolgáltatások minimális költségeit megillető szabványok valamint a családtagokra jutó 

havi jövedelem szint jóváhagyására vonatkozó 978/2015. sz. Kormányrendelet 6.cikk, (1) bekezdés 

rendelkezéseinek értelmében, melynek megfelelően, „az előirányzott alapok felhasználási és azok 

kezelési átláthatóságának biztosítása érdekében, a szociális szolgáltatásokat biztosító állami és 

magán szolgáltatók kötelesek közzétenni az általuk nyújtott szociális szolgáltatásokat megillető 

költségekkel kapcsolatos információkat”, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság előterjeszti a 2017-es évet megillető, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság felépítését alkotó egységek/szolgáltatások/központok által nyújtott szolgáltatások 

fenntartását illető havi átlag költség jóváhagyási kérelmét. 

Az átlag költségek meghatározása során, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság figyelmet fordított a személyzeti költségekre, valamint az intézmény keretén belüli 

alárendelt egységek/szolgálatok/központotok által kivitelezett javak és szolgáltatások költségeire 

vonatkozó adatokat, a 2017-es költségvetési év végi költségvetési végrehajtás alapján, a jelen 

indokoláshoz csatolt mellékletnek megfelelően. 

A fentiek tekintetében, alávetjük jóváhagyására a Maros Megyei Tanácsnak a 2017-es évet 

megillető Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítését alkotó 

egységek/szolgáltatások/központok által nyújtott szolgáltatások fenntartását illető havi átlag költség 

meghatározására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

 

VEZÉRIGAZGATÓ 

MIKLEA HAJNAL KATALIN 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

 

  2728/09.02.2018. sz. 

 

SZAKJELENTÉS 

A 2017-es évet megillető Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak 

alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások 

személyenkénti havi átlag költség meghatározására vonatkozó határozattervezethez 

 

A szociális szolgáltatások minimális költségeit megillető szabványok valamint a családtagokra jutó 

havi jövedelem szint jóváhagyására vonatkozó 978/2015 sz. Kormányrendelet 6. cikkely (1) 

bekezdés rendelkezéseinek értelmében, melynek megfelelően, „az előirányzott alapok felhasználási 

és azok kezelési átláthatóságának biztosítása érdekében, a szociális szolgáltatásokat biztosító 

állami és magán szolgáltatók kötelesek közzétenni az általuk nyújtott szociális szolgáltatásokat 

megillető költségekkel kapcsolatos információkat”, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság előterjeszti a 2017-es évet megillető, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság felépítését alkotó egységek/szolgáltatások/központok által nyújtott szolgáltatások 

fenntartását illető havi átlag költség jóváhagyási kérelmét. 

Az átlag költségek meghatározása során, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság figyelmet fordított a személyzeti költségekre, valamint az intézmény keretén belüli 

alárendelt egységek/szolgálatok/központotok által kivitelezett javak és szolgáltatások költségeire 

vonatkozó adatokat, a 2017-es költségvetési év végi költségvetési végrehajtás alapján, a jelen 

indokoláshoz csatolt mellékletnek megfelelően. 

Megjegyezzük, hogy az ily módon kiszámított átlagköltségek szintje csak informatív jellegű és 

gyakorlatilag, az előző évben nyújtott szociális szolgáltatásokért, az intézmény által elköltött 

összegeket képezi. 

Mivelhogy ennek a kiadásnak az értékét helyesen határozták meg, a 2017. évi költségvetésbe 

bejegyzett adatok alapján és az év végi költségvetés végrehajtás alapján, a személyenkénti havi 

átlagköltséget pedig évente kell megállapítani, úgy értékeljük, hogy helyén való a mellékelt 

határozattervezetnek a jóváhagyása a megyei tanácsnak a 2018. február 15.-i ülésén. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean  

 

 

 

Készítette: Florentina Tanţoş tanácsadó 

Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc szolgálatvezető 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 2741/09.02.2018. sz. 

VI/A/_ akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A 2017-es évet megillető Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak 

alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások 

személyenkénti havi átlag költség meghatározására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a Maros Megyei Szociális Támogatás és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az 5322/01.31.2018. sz. Indokolásával kezdeményezett 

határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóság – Költségvetési Szolgálatának a szakjelentését,  

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

A Maros Megyei Szociális Támogatási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, az utólag módosított és 

kiegészített, 292/2011. sz. Szociális támogatási törvény 113. cikkely (2) bekezdése szerint, a Maros 

Megyei Tanácsnak alárendelésébe megszervezett szociális támogatási közszolgálat, amely 

gyermekeknek, családoknak, fogyatékos személyeknek, idős személyeknek, valamint a törvény 

által előírt összes kedvezményezett kategóriába tartozóknak szóló szociális szolgáltatásokat biztosít, 

irányít vagy, esetenként, szerződtet, felelve a nyújtott szolgáltatások minőségéért. 

A szociális szolgáltatások minimális költségeit megillető szabványok valamint a családtagokra jutó 

havi jövedelem szint jóváhagyására vonatkozó 2015/978 sz. Kormányrendelet 2. cikkely, amelynek 

alapján állapítják meg a bentlakásos központokban élő idősszemélyek törvényes képviselői által 

fizetendő átlag ellátmányát, a minimális standard költséget meghatározza, mint minimális költséget, 

amely a szociális szolgáltatások biztosításához szükséges évi költségekhez tartózik, amelyet 

országos szinten számítanak egy személyre szociális szolgáltatás típusként, az illető szociális 

szolgáltatásra érvénybe levő minimális szabványok szerint. 

Ugyanannak a jogszabálynak a 4. cikkely (2) bekezdés rendelkezései szerint, a szociális 

szolgáltatásoknak a minimális költség szabványok szerinti finanszírozását, az állami költségvetés 

egyes jövedelmeiből elkülönített összegeknek a mennyiségének a függvényébe, az éves 

költségvetési törvények által erre a rendeltetésre jóváhagyva, a megyéknek leosztva, és a helyi 

közigazgatási hatóságok saját költségvetéseiből biztosítják. 

Abban az esetbe, hogyha a speciális szükségleteiknek és egyéni eseteiknek köszönhetően, egy 

bizonyos szociális szolgáltatás típusnak a haszonélvezőinek, az illető szolgáltatásnak a 

biztosításához szükséges költségek átlépik az előírt minimális szabvány szerintieket, a megyei 

tanácsok, Bukarest municípiumnak a helyi tanácsai és a municípiumok, városok és községeknek a 
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helyi tanácsai, szociális szolgáltatásokat biztosító közszolgáltatói minőségbe, a szükséges 

összegeket a saját jövedelmeikből utalják ki (5. cikkely 2. bekezdés). 

A határozattervezethez mellékelt okiratok szerint, a havi átlag ellátmány megállapításánál 

figyelembe vették a személyzeti, a javakkal és szolgáltatásokkal való kiadásokat, amelyeket az 

intézmény részét képező egységek/szolgálatok/központok végeznek, a 2017. évi költségvetési év 

végi zárszámadás alapján. 

A 978/2015. sz. Kormányhatározat 6. cikkely , (1) bekezdés rendelkezéseit figyelembe véve, 

melynek megfelelően, az előirányzott alapok felhasználási és azok kezelési átláthatóságának 

biztosítása érdekében, a szociális szolgáltatásokat biztosító állami és magán szolgáltatók kötelesek 

közzétenni az általuk nyújtott szociális szolgáltatásokat megillető költségekkel kapcsolatos 

információkat, a saját internetes oldalaikon való közléssel, az intézmény székhelyén, saját 

kiadványaikban való kifüggesztéssel, vagy bármely más eszközzel, amelynek értelmébe javasoltatik 

jóváhagyásra, a 2017-es évet megillető, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

felépítését alkotó egységek/szolgáltatások/központok által nyújtott szolgáltatásoknak a havi , 

személyenkénti átlagkiadásoknak a jóváhagyása. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. 

cikkelye, összevetve a 30. cikkely, előírásainak a betartásával készítették el. 

Az fent bemutatottak szempontjából, a 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, 

összevetve az (5) bekezdés ”a” betű 2. ponttal, úgy értékeljük, hogy a 2017-es évet megillető Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak alárendelt/felépítését alkotó 

egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások személyenkénti havi átlag költség 

meghatározására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a 

Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Adriana Farkas - Szolgálatvezető 
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