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

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2019. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A 2019. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy 

főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a 

kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett 

jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4278/21.02.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az idősszemélyek 

szociális támogatására vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 24. cikkely (1) bekezdés és 25. cikkely (2), 

(4) és (5^2) bekezdés, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 527. cikkely rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „a” betű 2. 

pontja és 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Megállapítja az Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthonának keretében nyújtott 

szolgáltatásoknak a 2019. éves, személyenkénti havi átlag ellátmányának az értékét, függőségi fok 

szerint, amint következik: 

a) az önállótlan személyeknek: 3.640 lej/hónap/személy 

b) a félig önállótlan személyeknek: 2.945 lej/hónap/személy 

c) az önálló személyeknek: 2.385 lej/hónap/személy 

2. cikkely Megállapítja az Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthonának keretében gondozott 

idősszemélyek és/vagy azoknak a hozzátartozóik által fizetendő havi eltartási hozzájárulást, a 2019. 

évre, az 1. cikkely által előírt havi átlag ellátmány értékének a szintjén. 

3. cikkely (1) Megállapítja, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelmi 

osztályokat, amelyek alapján kiszámolják, az Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthonának keretében 

nyújtott szolgáltatásokhoz való egyéni hozzájárulást, a jelen határozat szerves részét képező 

melléklet szerint. 

(2) Az eltartással tartozó személynek, az eszközeinek a megállapításánál, tekintettel lesznek annak a 

jövedelmeire és javaira és azoknak a megvalósítási lehetőségeire, figyelembe véve a többi 

kötelezettségeit. 
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4. cikkely A jelen határozatot közlik az Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthonának és a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, amelynek a felépítésében található, amelyek 

felelnek annak a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  4278/21.02.2019. sz. 

  VII.B/9 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A 2019. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy 

főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a 

kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett 

jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az idős személyek szociális 

támogatására vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 25. cikkely (1)-(2) és (4) bekezdéseinek, az 

előírásainak értelmébe, a megyei tanács állapítja meg évente, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak alárendelt Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthonának keretében 

nyújtott szolgáltatásoknak a havi átlag ellátmányának az értékét. Ezt a gondozott idősszemélynek a 

függőségi foka szerint állapítják meg és figyelembe veszik az idősszemélyek otthonának az éves 

folyókiadásainak az összességét. Hasonlóan, a havi ellátmánynak az átlag költsége, kell biztosítsa a 

minőségi szabványok minimális szintjének a teljesítését és nem lehet kisebb mint a törvény szerint, 

a Kormány által, határozattal jóváhagyott minimális költség szabvány. Ezen körülmények között, 

javasoltatik a személyenkénti havi ellátmánynak a megállapítása 2019-re, függőségi fokok szerint, 

az indokolás melléklete szerint. 

A fent említett törvény 24. cikkely (1) bekezdés szerint, a jelen törvény értelmébe szervezett 

otthonban gondozott idős személy, valamint azoknak a törvényes képviselőik, akiknek van saját 

jövedelmük, kötelesek egy havi ellátmánynak a kifizetésére, amelyet a havi átlag ellátmánynak az 

alapján állapítanak meg. Ezen körülmények között, javasoltatik a havi ellátmánynak a 

megállapítása, az előző bekezdésben említett átlagköltségnek a szintjén, minden függőségi foknak 

külön-külön. 

Hasonlóan, a 25. cikkely 5^2 bekezdés szerint, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe 

vett jövedelmi kategóriák, amelyek alapján kiszámolják az egyéni hozzájárulást, megyei tanács 

határozattal hagyják jóvá és az utólag módosított és kiegészített, az Adótörvénykönyvre vonatkozó 

227/2015. sz. Törvényben előírt jövedelmeket képezik, amint következik: a 76. cikkely által 

meghatározott fizetésekből való és a fizetésekhez hasonló jövedelmek; a 99. cikkely által 

meghatározott nyugdíjból való jövedelmek; a 67. cikkely által meghatározott független 

tevékenységekből való jövedelmek; a 83. cikkely által meghatározott, a javak használatának az 

átruházásából származó jövedelmek; a 91. cikkely által meghatározott beruházási jövedelmek; a 

103. cikkely által meghatározott, mezőgazdasági, erdészeti és halászatból származó jövedelmek; a 

108. cikkely által meghatározott, prémiumokból és szerencsejátékokból származó jövedelmek; a 
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111. cikkely által meghatározott, ingatlan tulajdonjog átruházásából származó jövedelmek; a 114. és 

117. cikkely által meghatározott más forrásokból való jövedelmek. 

A fent bemutatottak alapján, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.  

 

 

  

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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