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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

TERVEZET 

30528/21.11.2019. sz. 

VI/D/   akta 

 

 

2019. ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A gyermekekkel szembeni erőszak megelőzését, leküzdését és a kizsákmányolásuk visszaszorítását 

szolgáló Maros megyei helyi ágazatközi csapat (EIL) létrehozásának, illetve a Szervezési és 

működési szabályzatának elfogadásáról szóló 92/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

mellékleteinek a módosításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 47793/08.11.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Közigazgatási és Kancellária Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- az újraközölt, a családon belüli erőszaknak a megelőzésére és leküzdésére vonatkozó 

217/2003. sz. Törvény, 

- a gyermekek elleni erőszak és a családon belüli erőszak esetében, multidiszciplináris 

csapatba és hálózatba való megelőzésre és beavatkozásra vonatkozó keret metodológiájának 

és a Kizsákmányolt és a munkával való kizsákmányolási veszélyben levő gyermekekre, 

azon gyermekekre, akik az emberkereskedelemnek az áldozatai, valamint a kivándorló 

románoknak, a más államoknak a területén egyéb erőszakformáknak az áldozataivá vált 

gyermekeire vonatkozó multidiszciplináris és intézmények közötti beavatkozásnak, a 

metodológiájának a jóváhagyásáról szóló 49/2011. sz. Kormányhatározat, előírásait, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „d” betű, megerősítve az (5) bekezdés ”b” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely A gyermekekkel szembeni erőszak megelőzését, leküzdését és a kizsákmányolásuk 

visszaszorítását szolgáló Maros megyei helyi ágazatközi csapat (EIL) létrehozásának, illetve a 

Szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról szóló 92/2015. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat 1. és 2. sz. mellékleteit módosítják és a jelen határozatnak a szerves részét képező 1. és 2. 

sz. mellékletekkel lesznek helyettesítve. 
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2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal, valamint az 1. sz. melléklet által előírt közintézményeknek és szervezeteknek, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

47793/08.11.2019. sz. 

   

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A gyermekekkel szembeni erőszak megelőzését, leküzdését és a kihasználásuk visszaszorítását 

szolgáló Maros megyei helyi ágazatközi csapat (EIL) létrehozásának, illetve a Szervezési és 

működési szabályzatának elfogadásáról szóló 92/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

mellékleteinek a módosítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 166/2016. sz. Határozatával módosított, 92/2015. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal, jóváhagyták a Maros megyei helyi ágazatközi csapat (EIL) létrehozását, a 

gyermekekkel szembeni erőszaknak és a kihasználásuknak a megelőzésének, leküzdésének 

érdekébe, valamint ennek a szervezési és működési szabályzatát. 

Figyelembe véve, hogy az EIL tevékenysége alatt, azon szociális eseteknek a szempontjából, 

amelyek egy interdiszciplináris hozzáállást igényel, közös egyetértésbe kirajzolódott, a 

Marosvásárhely-i ”I. Ferdinánd Király ” Mobil Csendőr Csoportnak, a Gyámhatósági Szolgálatnak 

és a Marosvásárhely municípium Iskola Igazgatóság – Iskolai Kabineteket Irányító Osztálynak a 

részvételének a szükségessége, egyes intézmények pedig javasolták az eredetileg kinevezett 

személyeknek a lecserélését, szükség van a kompetenciáknak a módosítására, az 

határozattervezetnek az 1. sz. melléklete szerint. 

Ugyanakkor, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által, a EIL 

tagintézményeinek a képviselőivel végzett konzultálás következtében, megegyeztek az EIL 

szervezési és működési szabályzatának a III. pontjának ”Kihasználás” és IV. pontjának 

”Emberkereskedelem” az operatív meghatározásainak az aktualizálásába. Hasonlóan, szükség van a 

címzetes tagoknak az ideiglenes és indokolt helyettesítésére vonatkozó C.3 pontnak a módosítására, 

amelynek értelmébe az EIL szervezési és működési szabályzatát aktualizálták, a 

határozattervezetnek a 2. sz. melléklete szerint. 

Tekintettel a fennebb bemutatottakra, javasoljuk a gyermekekkel szembeni erőszak megelőzését, 

leküzdését és a kihasználásuk visszaszorítását szolgáló Maros megyei helyi ágazatközi csapat (EIL) 

létrehozásának, illetve a Szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról szóló 92/2015. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat mellékleteinek a módosítását és a határozattervezetnek a 

mellékleteivel való helyettesítését. 

 

 

ELNÖK 

PÉTER FERENC 

VEZÉRIGAZGATÓ 

MIKLEA HAJNAL KATALIN
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