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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 
102. számú HATÁROZAT 

2016. július 28-i 
A Fogyatékossággal Élők Országos Hatóságával való közreműködés jóváhagyását 

illetően a „ Romániaia és Európai fogyatékkal élők mobilitásának biztositása” cimű 
projekt megvalósitásáért 

 

Maros Megyei Tanács, 
 

Látván a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság, a Szociális, 
Családügyi és Munkaügyi Minisztérium  2016.05.27/53 sz.Határozata által jóváhagyott 
VS/2015/0429 - Romániaia és Európai fogyatékkal élők mobilitásának biztositása- 
cimű projekt megvalósitását célzó Európai Fogyatékossági Kártya kibocsátását 
megillető Egyezmény aláirásáról szóló 2016.07.18/21379 sz. tényfeltáró indoklását, 
valamint a szakbizottságok meghagyását, 

Figyelembe véve a Fogyatékossággal Élők Országos Hatósága által végre hajtott és az 
Európai Bizottság által finanszirozott VS/2015/0429  Romániaia és Európai 
fogyatékkal élők mobilitásának biztositása cimű Projeketet, valamint:  

A fogyatékkal élő személyek jogainak védelméról és előmozditásáról szóló, újból 
közzétett, utólag módositott és kiegészitett, 2006/448 sz. Törvényt; 

A központi kormányzati szinten belüli reorganizációs intézkedések létrehozását, 
valamint az egyes törvények módositását és kiegészitését megillető 2014/86 sz. 
Sürgösségi Kormányrendeletet, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel;  

A Fogyatékosséggal Élők Országos Hatóságának szervezéséről, működéséről és 
hatásköreiről szóló 2014/50 sz. Kormányrendeletet, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel; 

 A Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság hatásköreiről és szervezésének, 
működésének keret-Szabályzatáról szóló 2004/1434 sz. Kormányrendelet, mely újból 
közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel; 

A Fogyatékosséggal Élők Országos Hatóság Elnökének 2016.05.27/53 sz. Határozata  
által jóváhagyott Európai Fogyatékossági Kártya kibocsátását megillető  Módszertant, 

A 2001/215 sz. helyi önkormányzati  Törvény 91.cikk (1) bekezdés d) betűjének, az 
(5) bekezdés a) betűjének és a 97.cikk (19 bekezdésének rendelkezései értelmében, 
újból közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

határozza: 

1. Cikk. A jelen határozat szerves részét képező Európai Fogyatékossági Kártya 
kibocsátását megillető Egyezménynek megfelelően jóváhagyásra kerül a „ Romániaia 
és Európai fogyatékkal élők mobilitásának biztositása” cimű projekt megvalósitását 
célzó Fogyatékossággal Élők Országos Hatóságával való közreműködés. 



 

 

2. Cikk.  Az 1. Cikk tartalmába foglalt Egyezmény aláirására a Maros Megyei Tanács 
Elnöke, Péter Ferenc kap felhatalmazást.  

3. Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a Fogyatékossággal Élők Országos Hatóság, 
illetve a  Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára, melyek 
felelős annak végrehajtásáért.  

 

 

 

ELNÖK                                                                                                 Ellenjegyzi  

Péter Ferenc                                                                                             TITKÁR 

                                                                                                          Paul Cosma  
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
 
2016.07.18/21379 Sz.  

 
INDOKLÁS 

 A Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium  2016.05.27/53 sz.Határozata által 
jóváhagyott VS/2015/0429 - Romániaia és Európai fogyatékkal élők mobilitásának 

biztositása- cimű projekt megvalósitását célzó Európai Fogyatékossági Kártya 
kibocsátását megillető Egyezmény Maros Megyei Tanács általi jóváhagyását és annak 

a Maros Megyei Tanács Elnök általi aláirását illetően 
 

 
Figyelembe véve hivatalunkban a 2016.06.06/17205 sz. alatt van rögzitett, a 
Fogyatékossággal Élők Országos Hatóságának 2016.06.03/5379 sz.  Európai 
Fogyatékossági Kártya kibocsátását megillető Egyezmény aláirásáról szóló cimzését, 
mely által a szóbanforgó Egyezmény Megyei Tanács szinten való jóváhagyását 
kérelmezik, jóváhagyásra bocsátjuk a jelen indokláshoz mellékelt  Európai 
Fogyatékossági Kártya kibocsátását megillető Egyezményt.  
 
Az Egyezmény a szervezését és működését megillető törvényes jogszabályok szerint 
betöltött illetékességeknek megfelelő  felek  közötti közreműködési kapcsolatok 
megalapozására és annak fejlesztésére vonatkozik, a „Romániaia és Európai 
fogyatékkal élők mobilitásának biztositása” projekt keretén belüli közös 
tevékenységek megvalósitása értelmében, melynek általános célkitűzése az Európai 
Fogyatékossági Kártya kibocsátása általi  román fogyatékkel élők határokon átnyúló 
mobilitásának elősegitése és a Romániai előnyök,- az EU más országainak fogyatékkal 
élő személyei általi - felismerése.   
 
 
 
 
Tisztelettel, 
 
 
 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  

SCHMIDT LORAND 
 
 
 
 
 
Összeállitotta: Decsei Szabolcs  3 példány 
Ellenőrizte: Stekbauer Andrea – SEPPS vezető  
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35666 Sz. Személyes adat adatkezető                              Nem minősitett dokumentum  
 
A Fogyatékossággal                        Maros                      Maros Megyei Sociális és  
Élők Országos Hatósága            Megyei Tanács          Gyermekvédelmi Igazgatóság 
 
 
2016.07.___ /_____ Sz.         2016.07.___/_____ Sz.             2016.07.19/21379 Sz.  
 

 
EURÓPAI  FOGYATÉKOSSÁGI KÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁT MEGILLETŐ 

EGYEZMÉNY 
 

A Felek:  
 
1. A Fogyatékossággal Élők Országos Hatósága, székhely Bukarest, Calea Victoriei 
194 sz., 1 szektor, Mihai TONESCU – Elnök által képviselt, a továbbiakban ANPD, 
 
2. Maros Megyei Tanács, székhely marosvásárhely, Piaţa Victoriei 1 sz., telefon: 
0265-263 211, fax: 0265-268718, adóazonositó szám 4322980, Péter Ferenc – Elnök  
álta képviselt, a továbbiakban CJ, 
 
3. Maros Megyei Szociálie és Gyermekvdelmi Igazgatóság , székhely 
Marosvásárhely, Trébely utca 7 sz., Schmidt Loránd, Igazgató  által képviselt, a 
továbbiakban DGASPC,  
 
Figyelembe véve: 
 

- A fogyatékkal élő személyek jogainak védelméról és előmozditásáról szóló, újból 
közzétett, utólag módositott és kiegészitett, 2006/448 sz. Törvényt; 

- A központi kormányzati szinten belüli reorganizációs intézkedések létrehozását, 
valamint az egyes törvények módositását és kiegészitését megillető 2014/86 sz. 
Sürgösségi Kormányrendeletet, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel;  

- A Fogyatékosséggal Élők Országos Hatóságának szervezéséről, működéséről és 
hatásköreiről szóló 2014/50 sz. Kormányrendeletet, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel; 

- A Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság hatásköreiről és szervezésének, 
működésének keret-Szabályzatáról szóló 2004/1434 sz. Kormányrendelet, mely újból 
közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel; 

- az ANPD által végrehajtott és az Európai Bizottság által finanszirozott „Romániaia 
és Európai fogyatékkal élők mobilitásának biztositása”- cimű projektet, 
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- A Fogyatékosséggal Élők Országos Hatóság Elnökének 2016.05.27/53 sz. Határozata  
által jóváhagyott Európai Fogyatékossági Kártya kibocsátását megillető  Módszertant, 

 

Kölcsönös megállapodás alapján az alábbi egyezmény megkötésében állapodnak: 

1. Cikk. Az egyezmény tárgya: 

1.1. Az Egyezmény a szervezését és működését megillető törvényes jogszabályok 

szerint betöltött illetékességeknek megfelelő  felek  közötti közreműködési 

kapcsolatok megalapozására és annak fejlesztésére vonatkozik, a „Romániaia és 

Európai fogyatékkal élők mobilitásának biztositása” projekt keretén belüli közös 

tevékenységek megvalósitása értelmében, melynek általános célkitűzése az 

Európai Fogyatékossági Kártya kibocsátása általi  román fogyatékkel élők 

határokon átnyúló mobilitásának elősegitése és a Romániai előnyök,- az EU más 

országainak fogyatékkal élő személyei általi - felismerése.   

1.2. Az egyezményt aláiró felek szerepe, hogy biztositsák a Fogyatékossággal Élők 

javát szolgáló Európai Fogyatékossági Kártya működését.  

2. Cikk. Az egyezmény időtartama:  

2.1. Az egyezmény a felek aláirásának dátumával kezdődően 18 hónapos időszakta 

köttetik és meghosszabbitása,- új egy éves időszakokra lehetséges, amennyiben a 

felek egyike sem közli a másikkal felmondási szándékát, legkevesebb 30 nappal a 

határidő lejárta előtt.  

2.2. A felek által aláirt kiegészitésén kersztül az egyezmény módositható és/vagy 

kiegészithető bármelyik fél kezdeményezése esetén.  

2.3. A módositást és/vagy kiegészitést szándékozó fél,  kivizsgálás céljából átadja 

indokolt javaslatait a másik félnek 30 nappal a kiegészitő aktus lezárása előtt.  

3. Cikk. A felek kötelezettségei  

3.1. A Fogyatékossággal Élők Országos Hatósága (ANPD) 

a) Az Egyezmény tárgyát megillető, közös érdekű problémák beazonositásának és 

orvoslásának érdekében kijelöl 2 (két),- a Megyei Tanáccsal- a Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Igazgatósággal kapcsolatot tartó személyt; 

b) az Európai Fogyatékossági Kártya kibocsátása érdekében módszertanilag 

koordinálja a Megyei Tanácsot - Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Igazgatóságot; 

c) Közvetiti, elektrónikus formában és a szükséges utasitásokkal együtt  az 

összefoglaló táblázatot1 megillető módositásokat,  azok helyes kitöltése 

érdekében, valhányszór szükséges; 

                                                           
1
 Az Európai Fogyatékossági Kártya odatitélési módszertanának megfelelően, az összefoglaló táblázat a 

következő információkat tartalmazza: A fogyatékkal élő személy vezeték és kereszt nevét, születési 
dátumát, a fokozatba való besorolási dokumentum lejárásának dátumát és a fogyatékosság tipusát.  
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d) A Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság által közvetitett összefoglaló 

táblázat alapján elvégzi az adoatok beolvasását; 

e) Értesiti a Megyei Tanácsot - Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságot, ha 

a Fogyatékossággal Élők Országos Hatóságához berküldött összefoglaló táblázat 

elemzése  ellentmondásokat vagy hiányosságokat eredményez az Európai 

Fogyatékossági Kártya kiöltését vagy annak  odaitélési eljárását illetően; 

f)  Gondoskodik a jelen Egyezmény alapján kapott adatok és információk bizalmas 

kezeléséről és vállalja, hogy csak a törvénynek megfelelően és a jelen Egyezmény 

tárgyának megvalósitását megillető sajátos tevékenységek céljából használja fel 

azokat; 

g) Értesiti a Megyei Tanácsot - Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságot 

bármely olyan rendellenesség esetén, mely közbeléphet a jelen Egyezmény 

rendelkezéseinek alkalmazását illetően; 

h) A jelen Egyezmény tárgyának megvalósitása érdekében biztositja a felek által 

kivitelezett tevékenységek támogatását.  

3.2. Megyei Tanács (CJ)-  Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 

(DGASPC) 

a) Kijelöl 2 (két) Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság keretén belüli 

személyz, mely fenntartja a kapcsolatot a  Fogyatékossággal Élők Országos 

Hatóságával (ANPD) az Egyezmény tárgyát megillető, közös érdekű problémák 

beazonositásának és orvoslásának érdekében; 

b) Biztositja a kijelölt személyek számára a projekt keretén belül szervezett képzési 

ülésszakon való részvételét; 

i) Elemzi a kérelmezők által beküldött Európai Fogyatékossági Kártya kibocsátását 

megillető kérelmeket és dokumentumokat; 

c) Az Európai Fogyatékossági Kártya kibocsátásának érdekében összeállitja  a 

kérelmezőkkel együtt az összefoglaló táblázatot; 

d) Közvetiti az összefoglaló táblázatot a Fogyatékossággal Élők Országos Hatóságának 

úgy irásos, mint elektrónikus formában; 

e) Kibocsátja az Európai Fogyatékossági Kártyát az Európai Fogyatékossági Kártya 

odaitélését megillető módszertannak megfelelően; 

f) Látogatja a projekt internetes oldalát és felvezeti a kártya érvényesitési adatokat; 

g) Megőrzi a kérelmezők által letett kérelmeket és dokumentumokat egy olyan 

helyen, mely a projekt vizuális identitásának elemeit hordozza; 

h) Szükséges információkat szolgálat  a Fogyatékossággal Élők Országos Hatóságának 

a jelen Egyezmény végrehajtása során szervezett közös intézkedések  

kivitelezésének érdekében; 
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i) Résztvesz a Fogyatékossággal Élők Országos Hatóságának olyan fellépésein, melyek  

az Európai Fogyatékossági Kártyát birtokló fogyatékkal élők sport és kulturális 

rendezvényekhez való hozzáférésének támogatását célozzák; 

j) Gondoskodik a jelen Egyezmény alapján kapott adatok és információk bizalmas 

kezeléséről és vállalja, hogy csak a törvénynek megfelelően és a jelen Egyezmény 

tárgyának megvalósitását megillető sajátos tevékenységek céljából használja fel 

azokat; 

k) Értesiti a Fogyatékossággal Élők Országos Igazgatóságát bármely olyan 

rendellenesség esetén, mely közbeléphet a jelen Egyezmény rendelkezéseinek 

alkalmazását illetően; 

l) A jelen Egyezmény tárgyának megvalósitása érdekében biztositja a felek által 

kivitelezett tevékenységek támogatását. 

4. Cikk. Záró rendelkezések 

4.1. A felek betartják és biztositják a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó jogi 

rendelkezések egységes alkalmazását.  

4.2. A törvényes rendelkezésekkel összhangban a jelen Egyezmény által előirt 

kötelezettségek megfelelő teljesitésének szervezése és felelőssége a feleket 

illeti meg.  

Kelt ma _________________ , 3 (három) példányban, az egyezményben részes 

szerződő felek számára egy-egy példányban.  

 

 
 
 
 
A Fogyatékossággal                        Maros                      Maros Megyei Sociális és  
Élők Országos Hatósága            Megyei Tanács          Gyermekvédelmi Igazgatóság 
 
 
          Elnök                             Elnök                                  Igazgató  

  Mihai TOMESCU                  Péter Ferenc                       Schmidt Loránd 

 

 

 

 

 

 


	hot102_2016
	expomot_hot102_2016
	conventia_hot102_2016

