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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

TERVEZET 

 

 

2019. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A ”VENUS – együtt egy biztonságos életért!” tervezetnek a kivitelezésének a céljából, a Nők és 

Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 6412/14.03.2019. sz. Indokolását, a 

Szakszolgálatnak a 6630/18.03.2019. sz. Jelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 8548/18.03.2019. sz. 

Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a családon belüli erőszaknak 

a megelőzésére és megfékezésére vonatkozó 217/2003. sz. Törvény 15. cikkely, 16. cikkely és 161 

cikkely (2) bekezdés előírásaira, 

Figyelembe véve, a 797/2017. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a Szociális és 

Gyermekvédelmi főigazgatóságoknak a szervezési és működési keret szabályzatának 3. cikkely (1) 

bekezdés „m” betű és 10. cikkely (1) bekezdés „b” betű 1 és 4. pont rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

pont és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködést, a ”VENUS – 

együtt egy biztonságos életért!” tervezetnek a kivitelezésének a céljából. 

2. cikkely Jóváhagyja a 48 hónapra megbecsült, 1.137.174,76 lej összegű, költségvetését a  

pályázatnak, illetve annak a társfinanszírozási 0,045%-os értékét, 22.743,50 lej értékbe, valamint az 

esetleges nem támogatott kiadásokat. 

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 

 

6412/14.03.2019. sz. 

INDOKOLÁS 

A ”VENUS – együtt egy biztonságos életért!” tervezetnek a kivitelezésének a céljából, a Nők és 

Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 2018.11.12.-én, az ország többi 

főigazgatóságával együtt, megkötötte az Együttműködési egyezményt a Nők és Férfiak közötti 

Esélyegyenlőségnek az Országos Hatóságával, a hatóság által a ”VENUS – együtt egy biztonságos 

életért!” tervezetnek a Finanszírozási kérésének a megküldésének a céljából. A pályázatnak a célja, 

az országnak minden megyéjében, 42 védett lakásokból, támogató csoportokból és szakmai 

tanácsadásból álló integrált innovatív országos hálózatnak a létrehozása, a családon belüli 

erőszaknak az áldozatait megvédő országos programnak a kivitelezésének a céljából. 

 A pályázatnak a kivitelezési ideje 48 hónap. A pályázatnak a költségvetése összesen 51.080.375,72 

lej, amelyből a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, mint partnernek, a 

kiutalt összeg 1.137.174,76 lej. A saját hozzájárulás, amelyet kell biztosítani 22.743,50 lej, a 

projektnek az összértékének a 0,045 %-t képezi. 

2019 március 4.-én, a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága, közölte a 

tényt, hogy a pályázatot nyertessé nyilvánították és aláírták annak a Finanszírozási szerződését. 

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

Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködést, ”VENUS – együtt egy biztonságos 

életért!” tervezetnek a kivitelezésének a céljából és értelemszerűen, a pályázatnak a kivitelezéséhez 

szükséges saját társfinanszírozásnak és az esetleges nem támogatott költségeknek a biztosítására 

vonatkozó, velejáró pénzügyi kötelezettségeket. 

 

 

 

ELNÖK                                                                                                      VEZÉRIGAZGATÓ   

Péter Ferenc                                      Miklea Hajnal Katalin 
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