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Figyelembe véve: 
a) A 2020. Július 3-i, 1537-es számú jóváhagyó referátumot Marosvásárhelyi idősotthon 

Szervezési és működési szabályzatának és szervezeti felépítésének módosítására– szociális szolgáltatás 

kódja 8730 CR-V-I, a szociális szakszolgálat átvételével a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság keretébe; 

b) A Marosvásárhely Municípium Helyi Tanácsa szakbizottságainak jelentését.  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 A 17/2000-es, újraközölt, utólag módosított és kiegészített, az időskorú személyek szociális 

gondozására vonatkozó törvény; 

 A 292/2011-es szociális gondozási 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 étkeztetésre vonatkozik – 1-es Melléklet; 

 A szociális szolgáltatások névjegyzékének, valamint a szociális szolgáltatások 

keretszabályzatának jóváhagyására vonatkozó, 867/2015-ös KH.; 

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

keretszabályzatának, valamint a személyzeti útmutató jóváhagyására vonatkozóan – 5. 

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, 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely:  Jóváhagyják a Marosvásárhelyi Idősotthon Szervezési és működési szabályzatának és 

szervezeti felépítésének módosítását – szociális szolgáltatás kódja 8730 CR-V-I, a szociális 

szakszolgálat átvételével a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság keretébe, az 1-es és 2-es számú 

Melléklet szerint. 

             

2. cikkely:  Jelen határozat elfogadásának dátumától kezdve (2019. nov.28), a 312-es HTH 1-es 

Melléklete, valamint a 2016. febr. 25-i, 38-as HTH 3-as Melléklete hatályát veszti.   

 



3. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával a Marosvásárhelyi Idősotthont bízzák meg, 

az igazgató révén.  

 

4. 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. 
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