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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. július 27.-i 

110. számú HATÁROZAT 

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

Otthonában nyújtott szolgáltatások személyenkénti havi eltartási átlagköltségének, a 2017. évre 

való, megállapítására vonatkozó, 2017. március 30.-i 35. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról és kiegészítéséről  

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóságnak, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságának alárendelt Alsóidecs-i Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások 

személyenkénti havi eltartási átlagköltségének, a 2017. évre való, megállapítására vonatkozó, 2017. 

március 30.-i 35. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításának és kiegészítésének a 

szükségességéről szóló, 15678/21.07.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, az idős személyek 

szociális támogatására vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 24. cikkelyének az (1) bekezdésének és a 

25. cikkelyének (2) és (4) bekezdéseinek az előírásait, 

A Maros Megyei Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökségnek az 55/11.07.2017. sz. 

Ellenőrzési Jegyzőkönyve alapján, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 15092/14.07.2017. sz. 

átirattal adtak le, valamint a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1422/19.07.2017. sz. átiratának alapján, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 15522/20.07.2017. 

sz. alatt iktattak, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének d) betűjének, (5) bekezdésének, a) 

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

 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a 35/2017. március 30.-i Határozatának az 1. cikkelye 

módosul és a következő lesz a tartalma: 

„Jóváhagyja az Alsóidecs-i Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatásoknak a havi, személyenkénti 

eltartási átlagköltséget a 2017. évre, önállósági fokonként, amint következik: 

- az önállótlan személyeknek: 2.705 lej/hónap/személy 

- a félig önálló személyeknek: 2.262 lej/hónap/személy 

- az önálló személyeknek: 2.000 lej/hónap/személy” 

II. cikkely Megállapítja az Alsóidecs-i Idős Otthonban gondozott idős személyek által, és/vagy 

azoknak a törvényes képviselőik által fizetendő havi eltartási hozzájárulásukat, a 2017. évre, az I. 

cikkelyben megállapított havi eltartási átlagköltség szintjén.  
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III. cikkely Érvényteleníti a Maros Megyei Tanácsnak, az Alsóidecs-i Idős Személyek Otthonában 

gondozott idős személyek és/vagy azok hozzátartozóik által fizetendő, 2017. évi, az eltartásukhoz 

tartozó havi hozzájárulásuknak a megállapításáról szóló 2017. április 27.-i 59. sz. Határozatát. 

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

Főigazgatóságnak, amelynek alá van rendelve az Alsóidecs-i Idősek Otthona, amely felel a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

  15678/21.07.2017 sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

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

Otthonában nyújtott szolgáltatások személyenkénti havi eltartási átlagköltségének, a 2017. évre 

való, megállapítására vonatkozó, 2017. március 30.-i 35. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 35/2017. március 30.-i Határozatával megállapították a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának alárendelt Alsóidecs-i Idősek Otthonában 

nyújtott szolgáltatások személyenkénti havi eltartási átlagköltséget, a 2.262 lej/személy/hónap 

szinten. 

A Maros Megyei Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség átiratában, amelyet a 

15092/14.07.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, az intézményünk rendelkezésére 

bocsájtották az 55/11.07.2017. sz. Ellenőrzési Jegyzőkönyvet, amelyet az Alsóidecs-i Idősek 

Otthonában végzett ellenőrzés alkalmával készítettek. A fent említett jegyzőkönyv alapján, szükség 

van a 35/2017. sz. MTH-val jóváhagyott havi eltartási átlagköltség módosítására, az önállósági 

fokok szerinti megállapításával, úgy ahogy a 17/2000. sz. Törvény 25. cikkely, (2) bekezdése 

előírja, „a havi eltartási átlagköltséget a gondozott idős személy önállósági fokának a függvényében 

állapítják meg”. 

Ilyen körülmények között, tekintettel a fent említett előírásokra, valamint ugyanannak a cikkelynek 

a 3. bekezdésének az előírásaira, amely szerint a havi eltartási átlagköltség nem lehet kisebb, mint a 

szociális szolgáltatások minimális színvonalainak a kiadásainak a jóváhagyására vonatkozó 

978/2015. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott szociális szolgáltatások minimális színvonalainak a 

kiadásainál, a 2017. évre megállapítja a személyenkénti havi átlagköltséget, önállósági fokok 

szerint, a melléklet szerint. 

Ugyanúgy, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, az idős személyek szociális 

támogatására vonatkozó 17/2000. sz. Törvény 24. cikkelyének, (1) bekezdése szerint, az idős 

személyek, akiknek vannak saját jövedelmük és a fennebb említett törvény szerint megszervezett 

otthonokban vannak ellátva, valamint azoknak a törvényes képviselőiknek, kötelesek egy havi 

eltartási hozzájárulást fizetni, amelyet a havi eltartási átlagköltség alapján állapítanak meg. Mivel 

ugyanannak a törvénynek a 25. cikkelyének, az (5) bekezdésének alapján, „az idős személyek, 

akiknek van jövedelmük és az otthonban gondozzák, havi hozzájárulással taroznak [……] anélkül, 

hogy az meghaladná a minden otthonra jóváhagyott havi eltartási átlagköltséget”, javasoljuk a havi 

eltartási hozzájárulás megállapítását az átlag kiadások szintjén, minden egyes önállósági foknak 

külön. 

Ezen körülmények között, szükség van a Maros Megyei Tanácsnak az Alsóidecs-i Idős Személyek 

Otthonában gondozott idős személyek és/vagy azok hozzátartozóik által fizetendő, 2017. évi, az 

eltartásukhoz tartozó havi hozzájárulásuknak a megállapításáról szóló 2017. április 27.-i 
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Határozatának az érvénytelenítése, amellyel megállapították az eltartási hozzájárulást a 35/2017. 

március 30.-i MTH-tal megállapított átlagkiadások függvényében. 

A fennebbiek értelmében javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ  

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Florentina Tanţoş, tanácsadó 


	hot110_2017_HU
	hot110 exp_HU

