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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

2018. ___.-i 

____. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját szakapparátusának és a 

szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének és 

Szervezési és Működési Szabályzatának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 35079/20.08.2018. sz. 

Indokolását, a Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az 

Igazgatótanácsának a 3/22.03.2018. sz. Határozatát, a Köztisztviselők Országos Ügynökségének a 

21928/2018. sz. véleményezéssel összecsatolt 27413. sz. Véleményezését, a Munkaügyi és 

Szociális Egyenlőség Minisztérium 24/14.06.2018. sz. Tanácsadó véleményezését, a Fogyatékos 

Személyek Országos Hatóságának a 7128/SAA/20.07.2018. sz., 7129/SAA/20.07.2018. sz. és 

7130/SAA/20.07.2018. sz. véleményezéseit, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a szociális támogatás közszolgálatainak és a 

személyzeti tájékoztató szerkezetének a szervezési és működési keret szabályzatának a 

jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. Kormányhatározat 4. cikkely (1) bekezdés és 14. cikkely 

rendelkezéseire, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdés „a” és „d”, alátámasztva a (2) bekezdés „c” betű és 

(5) bekezdés, a) betű 2. pont, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját 

szakapparátusának és a szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, 

Tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának, a módosítását, az I, II és 1-24 

mellékletek szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja a Marosszentkirály-i, Napkelte utca 94. sz. alatti ingatlannak a 

rendeltetésének a megváltoztatását a „7. sz. családi típusú ház”-ból, a Marosszentanna-i, 

Marosszentkirály-i családi típusú házkomplexum keretében, irodákkal ellátott székhellyé a 

szolgálatnak a szakembereinek és a 11 családi házban elhelyezett gyermekekkel való 

tevékenységeknek érdekébe. 

3. cikkely Jóváhagyja a Mezőcsávás-i 185. Ideg és elmegyógyászati Fogyatékos Gyermekek 

Bentlakásos Központját felszámolását a Marosvásárhely-i, Mezőcsávás-i Ideg és elmegyógyászati 

Rekuperációs és Rehabilitációs Központok szerkezetéből. 

4. cikkely Jóváhagyja a Mezőcsávás-i 185. Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs 

Központot, a Mezőcsávás-i Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központok 

szociális szolgálatnak keretében, a Mezőcsávás-i 43. sz. Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        2/2 

Rehabilitációs Központ és a Mezőcsávás-i 215. sz. Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és 

Rehabilitációs Központ mellett. 

5. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i, Mezőcsávás-i ideg és elmegyógyászati fogyatékos 

gyermekek bentlakásos központok szolgálatának az átszervezését, a következő összetevőkkel: 

 a Marosvásárhely-i, Mezőcsávás-i ideg és elmegyógyászati fogyatékos gyermekek 

bentlakásos központok; 

 a Fogyatékos gyermek rekuperációs mobil csapata. 

6. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az 

Igazgatótanácsának az összetételét, a III. melléklet szerint. 

7. cikkely Az I, II, 1-24 és III mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

8. cikkely Bármely a jelen határozattal ellenkező rendelkezésnek meg szűnik az alkalmazhatósága. 

9. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Humánerőforrás Szolgálatnak és 

a 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 

 

 

35079/20.08.2018. sz.  

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját szakapparátusának és a 

szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének és 

Szervezési és Működési Szabályzatának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A határozattervezetnek a kezdeményezése, a jellegzetes jogszabályokban egyes módosításoknak a 

megjelenésének köszönhető, azaz a szociális támogatás közszolgálatainak és a személyzeti 

tájékoztató szerkezetének a szervezési és működési keret szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 

797/2017. sz. Kormányhatározatban, a hivatásos személyi asszisztens tanúsítványnak a 

megszerzésének, a tanúsítási folyamatának és a statútumának, a körülményeinek a jóváhagyására 

vonatkozó 548/2017. sz. Kormányhatározatban, valamint az igazgatóságnak a szervezési 

felépítésében, tisztségjegyzékében és egyes szociális szolgálatnak az átszervezésében, 

A következőképpen: 

1. A Felnőtt Személyek Szociális Támogatásának az Igazgatóságának, valamint egy Informatikai 

Osztálynak a létrehozása, 

2. A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját apparátusának egyes 

szolgálatainak az Átszervezése/Felszámolása/Megnevezésének és feladatainak a módosítása; 

3. 39 hivatásos személyi asszisztensi állásnak a létrehozása, amelyek a Fogyatékos Felnőtt 

Személyeket Összetett Kiértékelő Szolgálatnak lesz alárendelve; 

4. A Mezőcsávás-i 185. Ideg és elmegyógyászati Fogyatékos Gyermekek Bentlakásos Központját 

felszámolják és ugyanabban az ingatlanban, létrehozzák a Mezőcsávás-i 185. Ideg és 

elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központot, a Mezőcsávás-i Ideg és 

elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központok szociális szolgálatnak keretében, a 

Mezőcsávás-i 43. Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ és a 

Mezőcsávás-i 215. Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ mellett. 

5. A Marosszentkirály-i, Napkelte utca 94. sz. alatti ingatlannak a rendeltetésének a megváltoztatása 

– 7. sz. családi típusú ház, a Marosszentanna-i, Marosszentkirály-i családi típusú házkomplexum 

keretében, mint irodákkal ellátott székhely a szolgálatnak a szakembereinek és a 11 családi házban 

elhelyezett gyermekeknek a tevékenységének érdekébe, párhuzamosan a karantén helyiségeknek a 

kiépítésével minden egyes családi házban, az olyan betegségek esetére, amikor szükség van a 

gyermeknek az elkülönítésére a gyermek csoporttól; 
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6. A Marosvásárhely-i, Mezőcsávás-i ideg és elmegyógyászati fogyatékos gyermekek bentlakásos 

központok szolgálatának az átszervezése, a Fogyatékos gyermek rekuperációs mobil csapatának, a 

feladatainak az átvételével a Gyermek összetett kiértékelő szolgálattól. 

7. A helyeknek és az állásoknak a csökkentése a HOLTMAROS-i Gondozó és Kezelő Központ és a 

MIKHÁZA-i Ideg és elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ keretében; 

8. Elfoglalatlan levő állásoknak a módosítása/átalakítása/létrehozása a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretében; 

9. Módosítások a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját 

szakapparátusának és az általa biztosított szociális szolgáltatásoknak a Szervezési és Működési 

Szabályzatában 

10. A szociális támogatás közszolgálatainak és a személyzeti tájékoztató szerveknek a szervezési és 

működési keret szabályzatainak a jóváhagyására vonatkozó - 797/2017. sz. Kormányhatározat 1. 

mellékletének – Keretszabályzat 14. cikkely előírásai szerint, szükség van a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az Igazgatótanácsának az összetételének a 

jóváhagyására a jelen okiratnak a III. melléklete szerint. 

 

 

Tisztelettel, 

VEZÉRIGAZGATÓ 

MIKLEA Hajnal Katalin 

ELNÖK 

PÉTER FERENC
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