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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

3982/13.02.2020. sz. 

IX/B/1 akta 

2020. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A 2019-es évet megillető Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak 

alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások 

személyenkénti, havi átlag költség meghatározására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 3963/13.02.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a bentlakásos központokban levő idős személyek, törvényes képviselői által 

fizetendő havi eltartási hozzájárulásnak a megállapításának az alapját képező, a szociális 

szolgáltatások költségeinek a minimális szabványainak és a családtagokra jutó havi jövedelemnek a 

jóváhagyására vonatkozó 978/2015. sz. Kormányrendelet 6. cikkely (1) bekezdésének előírásait, 

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

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

bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

alárendelésében/felépítésében levő a gyermekek jogainak a védelmére hivatott és a felnőtt 

fogyatékos személyeket szolgálós szociális szolgáltatások szintjén, az egy főre eső havi átlag 

költséget, a 2019-es évre, a Melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

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

Főigazgatósággal, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

FŐJEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 

 

3963/13.02.2020. sz. 4237/04.02.2020. sz.

 

   

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 2019-es évet megillető, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak 

alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások 

személyenkénti havi átlag költség meghatározására vonatkozó határozattervezethez 

 

A szociális szolgáltatások minimális költségeit megillető szabványok valamint a családtagokra jutó 

havi jövedelem szint jóváhagyására vonatkozó 978/2015. sz. Kormányrendelet 6.cikk, (1) bekezdés 

rendelkezéseinek értelmében, melynek megfelelően, „az előirányzott alapok felhasználási és azok 

kezelési átláthatóságának biztosítása érdekében, a szociális szolgáltatásokat biztosító állami és 

magán szolgáltatók kötelesek közzétenni az általuk nyújtott szociális szolgáltatásokat megillető 

költségekkel kapcsolatos információkat”, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság előterjeszti a 2019-es évet megillető, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság felépítését alkotó egységek/szolgáltatások/központok által nyújtott szolgáltatások 

fenntartását illető havi átlag költség jóváhagyási kérelmét. 

Az átlag költségek meghatározása során, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság figyelmet fordított a személyzeti költségekre, valamint az intézmény keretén belüli 

alárendelt egységek/szolgálatok/központotok által kivitelezett javak és szolgáltatások költségeire 

vonatkozó adatokat, a 2019-es költségvetési év végi költségvetési végrehajtás alapján, a jelen 

indokoláshoz csatolt mellékletnek megfelelően. 

A fentiek tekintetében, alávetjük jóváhagyására a Maros Megyei Tanácsnak a 2019-es évet 

megillető Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítését alkotó 

egységek/szolgáltatások/központok által nyújtott szolgáltatások fenntartását illető havi átlag költség 

meghatározására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

PÉTER FERENC 

VEZÉRIGAZGATÓ 

MIKLEA HAJNAL KATALIN
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