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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

 

2018. március 29.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság, a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti 

együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan, amelynek tárgya a Személynyilvántartó országos 

regiszteréből való adatok szolgáltatása  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 9620/05.03.2018. sz. 

indokolását, a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóságnak az 5732/02.02.2018. sz. 

átiratát, a Közigazgatás és Kancellária Szolgálatnak a jelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő 

Igazgatóság létrehozására, szervezésére és működésére vonatkozó 1367/2009. sz. 

Kormányhatározatot, 

Az utólag módosított és kiegészített, a szociális támogatás 292/2011. sz. Törvény alapján, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közszolgálati szociális támogatási és személyzeti irányító 

szervek szervezésének és működésének a keret-szabályzatainak a jóváhagyására vonatkozó 

797/2017. sz. Kormányhatározat alapján, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (5) bekezdés ”a” betű 2. pont és (6) bekezdés ”a” betű 

előírásainak értelmébe, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdés alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó és Adatbázis-

kezelő Igazgatóság, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság közötti együttműködést, amelynek tárgya a Személynyilvántartó országos 

regiszteréből való adatok szolgáltatása, a mellékletbe foglalt együttműködési protokoll szerint, 

amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, az 1. 

cikkelyben előírt okiratnak az aláírására. 
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3. cikkely A jelen határozatot közlik a Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó 

és Adatbázis-kezelő Igazgatóságnak és Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

9620/05.03.2018. sz. 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság és a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködés jóváhagyásáról, amelynek 

tárgya a Személynyilvántartó országos regiszteréből való adatok szolgáltatása, a törvényes 

feladatok gyakorlásának a céljából, a saját nyilvántartásban szerepelő személyeknek az 

azonosításával  

 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közszolgálati szociális támogatási és 

személyzeti irányító szervek szervezésének és működésének a keret-szabályzatainak a 

jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. Kormányhatározat előírásait, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a fogyatékos személyeknek, a jogainak a védelmére és támogatására 

vonatkozó 448/2006. sz. Törvényt, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a fogyatékos személyeknek, a jogainak a védelmére és támogatására vonatkozó 

448/2006. sz. Törvény előírásainak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyására 

vonatkozó 268/2007. sz. Kormányhatározatot, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak, a fogyatékos személyek szociális támogatásának a terén illetékes. 

A törvényes feladatoknak, a gyakorlásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanácsnak a 85/2012. 

július 26.-i Határozatával, jóváhagyták a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság és a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködést, megkötve és 

időszakosan meghosszabbítva a 16470/01.08.2012.-3479233/09.08.2012. sz. együttműködési 

protokollt. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Tanácsnak a 176/2013. november 28.-i Határozatával, jóváhagyták a 

Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködést, megkötve a 37198/06.12.2013.-

3725042/17.12.2013. sz. együttműködési protokollt, amelyet kiegészítő okirattal 

meghosszabbítottak 2015.12.31.-ig. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Tanácsnak a 175/2015. december 29.-i Határozatával, jóváhagyták a 

Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködést, megkötve a 34609/10.12.2015.- 

3749251/14.01.2016. sz. együttműködési protokollt. 

Megjegyezzük ugyanakkor a tényt, hogy megkötötték a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő 

Igazgatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti protokollt, az 

5430/07.02.2017.- 3964106/22.02.2017. sz. protokoll. 

Figyelembe véve az együttműködési protokollnak a fontosságát a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a számára, amelynek tárgya a Személynyilvántartó országos 

regiszteréből való adatok szolgáltatása, a törvényes feladatok gyakorlásának a céljából, a saját 
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nyilvántartásban szerepelő fogyatékos személyeknek az azonosításával, 2017 decemberében 

elindították az eljárásokat az együttműködési protokollnak a 2018. évre való meghosszabbításának 

az érdekébe. 

Következésképpen, a Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóságnak az 5732/2018. 

február 02.-i válaszából kitűnik egy új protokollnak a megkötésére való hajlandóság – egy új 

protokoll minta szerint. 

A fentebb említettek alapján, javasoljuk a Maros Megyei Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő 

Igazgatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti 

együttműködés jóváhagyását, a mellékelt együttműködési protokoll szerint, amelynek tárgya a 

Személynyilvántartó országos regiszteréből való adatok szolgáltatása, a törvényes feladatok 

gyakorlásának a céljából, a saját nyilvántartásban szerepelő személyeknek az azonosításával. 

 

 

ELNÖK                                                                                                      VEZÉRIGAZGATÓ   

Péter Ferenc                                      Miklea Hajnal Katalin 
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