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TERVEZET 

 

2018. október 24.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A ”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt kivitelezésének az érdekébe, a 

Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a 

jóváhagyására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a ”Támogatás a 

nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt kivitelezésének az érdekébe, a Gyermekek Jogait 

Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó, 

41312/19.10.2018. sz. indokolását, a Munkaügyi és Szociális Egyenlőség Minisztériumnak a 

14407/DGASPC/SSP/cc/12.10.2018. sz. átiratát, a Közigazgatás és Kancellária Szolgálatnak a 

jelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a 142/11.09.2014. sz. Határozatával jóváhagyott, a 2014-2020-as 

periódusra, a gyermekek és a felnőtt fogyatékos vagy szükség helyzetbe levő személyek jogainak a 

megvédésének és népszerűsítésének a területén, a Maros megyei szociális szolgáltatások fejlesztési 

stratégiájának az előírásainak alapján, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, (5) bekezdés ”a” betű 2. pont és a 97. 

cikkely (1) bekezdés alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a ”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt 

kivitelezésének az érdekébe, a Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a 

megkötését. 

2. cikkely Jóváhagyja a projekt lebonyolítására, az 5 évre becsült költségvetést, a teljes összeg 2 %-

át képviselő társfinanszírozást – 110.532,2 lejes összegbe. 

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

Főigazgatóságnak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

41312/19.10.2018. sz. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A ”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt kivitelezésének az érdekébe, a 

Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a 

jóváhagyására vonatkozó Határozattervezethez, 

 

 

 

Figyelembe véve: 

 a Maros Megyei Tanácsnak a 142/11.09.2014. sz. Határozatával jóváhagyott, a 2014-2020-

as periódusra, a gyermekek és a felnőtt fogyatékos vagy szükség helyzetbe levő személyek 

jogainak a megvédésének és népszerűsítésének a területén, a Maros megyei szociális 

szolgáltatások fejlesztési stratégiájának az előírásai, az A. A gyermekeknek a jogainak a 

megvédése és népszerűsítése, összetevő keretébe, elő van írva az A.7 célkitűzésbe a Nevelő 

szülő hálózatnak a fejlesztése, 320 alkalmazott személyig való kibővítésével; 

 a Humántőke Operatív Program, 4. Prioritási Tengely Szociális beilleszkedés és a 

szegénység megelőzése, 4.14. A nevelőszülők és a szociális munkások számának növelése, 

által nyújtott lehetőséget, ”Az intézményekbe elhelyezett gyermekek és fiatalok számának a 

csökkentése, a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésével” projektre vonatkozóan; 

 a Munkaügyi és Szociális Egyenlőség Minisztériumnak a ”Támogatás a nevelőszülő 

hálózatnak a megerősítésére” projektnek az elkezdésére vonatkozó kérését; 

 a finanszírozási kérésnek az összeállítását, a Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási 

Nemzeti Hatóság által, kérvényezői minőségbe, együttműködve a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságokkal, nemzeti szinten, 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főizgatóság szükségesnek és hasznosnak ítéli a 

projektnek a jellegzetes tevékenységeinek a kivitelezését. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük a Maros Megyei Tanácsnak a jóváhagyásának, a 

”Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére” projekt kivitelezésének az érdekébe, a 

Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a 
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jóváhagyására vonatkozó Határozattervezetet, együtt a projekt lebonyolításához szükséges 

társfinanszírozás biztosításával. 

 

 

 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Miklea Hajnal Katalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elida Deak Aligazgató /2 pld. 
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