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2017. március 30.-i 

35. számú HATÁROZAT 

 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak alárendelt Alsóidecs-i Idősek 

Otthonában nyújtott szolgáltatások egy főre jutó havi átlagköltségének a 2017-es évre való 

megállapítására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának, a neki alárendelt 

Alsóidecs-i Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások egy főre jutó havi átlagköltségének a 2017-es 

évre való megállapításának a szükségességére vonatkozó 9218/01.03.2017. sz. Indokolását, 

Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt az idős személyek 

támogatására vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 25. cikkelyének (1)-(2) bekezdéseinek az előírásait, 

 Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. 

évi 215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének „d” betűjének, az (5) bekezdés „a” 

betűjének 2. pontjának és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak alárendelt 

Alsóidecs-i Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások egy főre jutó havi átlagköltségét a 2017-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 annak a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak alárendelt Alsóidecs-i Idősek 

Otthonában nyújtott szolgáltatások egy főre jutó havi átlagköltségének megállapításához a 2017-es 

évre 

 

Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt az idős személyek 

támogatására vonatkozó 17/2000. sz. törvény 25. cikkelyének (1) bekezdésének, (2) bekezdésének 

előírásainak alkalmazásának a szükségességét, amelyek szerint: 

A 17/2000. sz. Törvény 25. cikkelyének (2) bekezdése „Az átlagos havi költség a gondozásban lévő 

idős személy függőségi fokának függvényében állapítják meg és figyelembe veszi az idős személyek 

otthonának éves folyó kiadásainak az összességét, lecsökkentve az Egészségbiztosítási egységes 

országos alapból kapott összegekkel, az orvosi személyzet személyes jogainak és a gyógyszerek 

finanszírozására” 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak alárendelt, megyei érdekeltségű 

közszolgálat, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások egy főre jutó, havi 

átlagköltségének megállapításának az érdekébe, ez által az egység által a javakkal és 

szolgáltatásokkal, a 2016. évre végzett, kiadásokra vonatkozó adatokat használták.  

Az egy főre jutó havi átlagköltségnek az értékét, a jelen indokolás szerves részét képező melléklet 

szerint, kedvezményezettekhez tartozó kiadások kiszámolásával kapták. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak, a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak alárendelt Alsóidecs-i Idősek Otthonában 

nyújtott szolgáltatások egy főre jutó havi átlagköltségének megállapításához a 2017-es évre, 

határozat tervezetet. 

 

 

IDEIGLENES VEZÉRIGAZGATÓ 

Dr. STEKBAUER ANDREA MELINDA 
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