MAROS MEGYEI TANÁCS
2017. április 27.-i
59. számú HATÁROZAT
Az Alsóidecs-i Idős Személyek Otthonában gondozott idős személyek és/vagy azok hozzátartozóik
által fizetendő, 2017. évi, az eltartásukhoz tartozó havi hozzájárulásuknak a megállapításáról
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Gazdasági Igazgatóság 8121/20.04.2017. sz. Indokolását, az Alsóidecs-i Idős Személyek
Otthonában gondozott idős személyek és/vagy azok hozzátartozóik által fizetendő, 2017. évi, az
eltartásukhoz tartozó havi hozzájárulásuknak a megállapítására vonatkozó határozattervezethez,
valamint a szakbizottságok véleményezéseit,
Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt az idős személyek
szociális ellátására vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 24. cikkelyének (1) bekezdése és 25.
cikkelyének (1) és (2) bekezdéseinek az előírásait,
Az utólag módosított és kiegészített a szociális ellátásra vonatkozó 292/2011. sz. Törvény 102.
cikkelyének (1) bekezdése előírásai szerint,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének d betűjének, (5) bekezdés a betűjének 2.
pontjának és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján,
határoz:
1. cikkely Megállapítja Az Alsóidecs-i Idős Személyek Otthonában gondozott idős személyek
és/vagy azok hozzátartozóik által fizetendő, 2017. évi, az eltartásukhoz tartozó havi
hozzájárulásukat, önállósági fokonként, amint következnek:
- a nem önálló személyeknek: 2.262 lej/hónap/kedvezményezett
- a félig önálló személyeknek: 2.100 lej/hónap/kedvezményezett
- az önálló személyeknek: 2.000 lej/hónap/kedvezményezett
2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságnak, amelynek alá van rendelve az Alsóidecs-i Idős Személyek Otthona, akik
felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT
8121/20.04.2017 sz.
VII/B/14 akta
INDOKOLÁS
Az Alsóidecs-i Idős Személyek Otthonában gondozott idős személyek és/vagy azok hozzátartozóik
által fizetendő, 2017. évi, az eltartásukhoz tartozó havi hozzájárulásuknak a megállapítására
vonatkozó határozattervezethez
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt az idős személyek szociális ellátására
vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 24. cikkelyének (1) bekezdése szerint, azon idős személyek,
akiknek van saját jövedelmük és a fent említett törvény szerint szervezett otthonokban gondozzák,
valamint ezeknek a hozzátartozóik, kötelesek havi eltartáshoz való hozzájárulást fizetni, amelyet az
eltartás havi átlagköltségek alapján állapítják meg.
A Maros Megyei Tanács 35/2017. március 30.-i Határozatával megállapították a Maros Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak alárendelt Alsóidecs-i Idősek Otthonában nyújtott
szolgáltatások egy főre jutó havi átlagköltségét a 2017-es évre, 2.262 lej/kedvezményezett/hónap
értékben.
Mivel a 18. cikkely (3) bekezdése alapján, az idős személyek otthona külön részlegekkel működnek
az nem önálló, félig önálló és önálló személyek számára, a kiadások pedig különböznek esetenként,
javallott a havi eltartási hozzájárulás szintjének a megállapítása, a gondozott idős személynek az
önállóságának függvényében. Ami az Alsóidecs-i Idős Személyek Otthonát illeti, az átlag 65 ellátott
személyből, 9 személy nem önálló, 30 személy félig önálló, 17 személy önálló.
Ilyen körülmények között, az Alsóidecs-i Idős Személyek Otthona a 880/19.04.2017. sz. átiratában,
amelyet a 8013/19.04.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, abban az intézményben
gondozott idős személyek és/vagy azok törvényes képviselőik által fizetendő havi eltartási
hozzájárulási szinteket javasolt, az önállósági fok függvényében, a 2017. évben, a melléklet szerint.
Megjegyezzük, hogy az eltartási hozzájárulás szintjének a megalapozásánál figyelembe vették,
hogy az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az idős személyek szociális
ellátására vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 25. cikkelyének (5) bekezdésének a betűje szerint, „azon
idős személyek, akiknek van jövedelmük és otthonban gondozzák őket havi hozzájárulással
tartoznak [……] anélkül, hogy átlépjék a minden otthonra jóváhagyott átlag havi eltartási
kiadásokat”, ezért, a nem önálló személyeknek ezen a szinten állapították meg az eltartási
hozzájárulást, a többi személy kategóriának az eltartási hozzájárulás csökken fokozatosan az
önállósági fok és a vele járó kiadások szintjének függvényébe.
Megjegyezzük, hogy az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az idős személyek
szociális ellátására vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 24. cikkelyének (2) bekezdése szerint, „azon
személyek, akiknek nincsenek jövedelmeik és hozzátartozóik sem, nem tartoznak eltartási
hozzájárulással, ezeket a helyi vagy megyei költségvetésekből biztosítják, esetenként, az általuk
meghatározott határokig”.
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Ugyanúgy, az ily módon megállapított havi hozzájárulás teljes értékének a lefedésének a módja,
tisztán le van szögezve a fent említett törvény 25. cikkelyének (5)-(8) bekezdéseiben.
A fentiekkel szemben javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ

Péter Ferenc

Alin Mărginean

Készítette: Florentina Tanţoş, tanácsadó
Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc szolgálatvezető
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