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R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. július 30-i 

154-es számú határozat 

 

 

 

a Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság Szervezési és működési szabályzatának 

és Szervezeti felépítésének módosítására és kiegészítésére 

 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

 

Figyelembe véve:  

a) A polgármester által kezdeményezett, a Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság 

révén kezdeményezett 2020. július 2-i, 36.949-es számú Jóváhagyási referátumot a 

Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság Szervezési és működési szabályzatának 

és Szervezeti felépítésének módosítására és kiegészítésére vonatkozóan 

b) a Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését; 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 Az újraközölt, 17/2000-es számú, az időskorúak szociális gondozásáravonatkozó 

törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 A 292/2011-es, a szociális gondozásra vonatkozó törvény 112. és 113. cikkelye, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 A 29/2019-es számú MMJS rendelet azon minimális minőségi feltételek 

jóváhagyására, amelyek szükségesek a szociális szolgáltatások akkreditálásához,   

az idős személyek, hajléktalanok, a gyerekvédelmi rendszert elhagyó fiatalok és 

más, nehézségekkel küszködő személyek számára létrehozott szolgáltatásokra, 

valamint közösségi, integrált rendszerekre és szociális étketetésre vonatkozik – 1-es 

Melléklet; 

 A szociális szolgáltatások névjegyzékének, valamint a szociális szolgáltatások 

keretszabályzatának jóváhagyására vonatkozó, 867/2015-ös KH., az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

 A 797/2017-es KH a szociális gondozási szolgáltatások szervezési és működési 

keretszabályzatának, valamint a személyzeti útmutató jóváhagyására vonatkozóan; az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel – 2-es Melléklet; 

 Az aktualizált 197/2012-es, a szociális szolgáltatások minőségi biztosítására vonatkozó 

törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú törvény, 

újraközölve 

 A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „d” betűje és (7) bekezdése „b” betűje, a 139. 

cikkelye, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, 
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Elhatározza: 

 

 

1. cikkely:  Jóváhagyják a Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság Szervezési és 

működési szabályzatának és Szervezeti felépítésének módosítását és kiegészítését, az 1-es 

Melléklet szerint - mely szerves része jelen határozatnak – azáltal, hogy a Marosvásárhelyi 

Szociális Gondozási Igazgatóság átveszi a Marosvásárhelyi Idősotthon (jogi személyiséggel, 

székhely Marosvásárhely, Zsidó Vértanúk útja 29-31. sz., Maros megye) tevékenységeit, a 

szociális szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása érdekében. Szociális szolgálati kód: 

8730 CR-V-I.  

 

2. cikkely: Az időskorúak szociális gondozásának központja, "A Marosvásárhelyi Idősek 

Otthona” a 275/2005-ös H.T.H. által létrehozott szociális szolgáltatás, amely a Marosvásárhelyi 

Szociális Gondozási Igazgatóság keretében működik.   

 

3. cikkely: Jóváhagyják a Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság Szervezeti 

Felépítését, a 2-es Melléklet szerint, mely szerves része jelen határozatnak.  

 

4. cikkely: 

 (1) A Marosvásárhelyi Idősek Otthona megőrzi szervezési formáját, valamint jogi 

személyiséggel rendelkező szociális gondozási intézményi minőségét.  

(2) A Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság és a Marosvásárhelyi Idősek 

Otthona tercier, engedélyezésre jogosult tisztviselők. 

 

5. cikkely: 

 (1) A Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság, szociális szolgáltatói 

minőségében - Akkreditációs Bizonyítvány száma AF 005798/2019. ápr.11. – biztosítja a 

módszertani útmutatást és a tevékenységekhez szükséges szakmai koordinációt a Marosvásárhelyi 

Idősek Otthona megfelelő működéséhez, az érvényben levő törvényes előírások szerint.   

(2) A Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság, szociális szolgáltatói 

minőségében, a következő feladatköröket látja el: 

a) fejlesztési, tervezési, implementációs és állandó jellegű szociális szolgáltatás-javító 

tevékenységeket végez; 

b) állandó jellegű értékelő, igazoló monitorizációs, ellenőrző és elemző tevékenységet fejt 

ki a szociális szolgáltatások törvényes feltételeinek betartására és a minőségi elvárások 

teljesítésére vonatkozóan, amelyek szabványokban, kritériumokban és mutatókban jelentkeznek; 

c) kidolgozza és alkalmazza saját eljárásait a törvények betartásával kapcsolatban a belső 

felmérések esetén, a szociális szolgáltatások minőségi biztosítása érdekében. 

(3) A Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság a következő feladatköröket látja el  

a Marosvásárhelyi Idősek Otthona vezetőségével való kapcsolattartásában:  

a) megfelelő feladatköröket határoz meg a szociális szolgáltatások minőségére 

vonatkozóan, a törvény keretei között; 

b) kötelező jellegű utasításokat ad a szociális szolgáltatások minőségére és törvényességére 

nézve; 

c) felügyeli a szolgálati feladatok teljesítési módját a szociális szolgáltatások minőségét 

illetően; 

d) kijelöli az egyéni teljesítményekre vonatkozó célokat és ezek értékelési kritériumait a 

szociális szolgáltatások minőségére vonatkozóan; 

e) évente kiértékeli a Marosvásárhelyi Idősek Otthona Igazgatójának munkáját a szociális 

szolgáltatások minőségét illetően. 

               f) A Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság, akkreditált szociális szolgáltatói 

minőségében biztosítja a módszertani útmutatást és a tevékenységekhez szükséges szakmai 
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koordinációt a Marosvásárhelyi Idősek Otthona megfelelő működéséhez, az érvényben levő 

törvényes előírások szerint.     

 

6. cikkely: Jelen határozat elfogadásának dátumától kezdve, a 2019. okt. 31-i, 271-es 

számú H.T.H. érvényét veszti.  

 

7. cikkely:  Jelen határozat előírásainak végrehajtásával a Marosvásárhelyi Szociális 

Gondozási Igazgatóságot bízzák meg.  

 

8. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében. 

 

9.  cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal: 

- Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság; 

- Marosvásárhelyi Idősek Otthona. 

 

       

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató  
 


