
 

 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. július 30-i 

142-es számú határozat 

 

 

a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság keretében a „Bástya függőségi-rehabilitációs 

központ” szociális osztály létrehozására, szociális szolgáltatási kód 8899 CZ-AD-I 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 
a) a polgármester által kezdeményezett, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság 

keretében a „Bástya függőségi-rehabilitációs központ” szociális osztály létrehozására 

vonatkozó, 2020. jún. 10-i, 31.494/3841DAS számú jóváhagyó referátumot - szociális 

szolgáltatási kód 8899 CZ-AD-I; 

b) A Marosvásárhely Municípium Helyi Tanácsa szakbizottságainak jelentését.  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 A 292/2011-es, a szociális gondozásra vonatkozó törvény, az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel; 

 A 68/2003-as, a szociális szolgáltatásokra vonatkozó törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 Az aktualizált 197/2012-es, a szociális szolgáltatások minőségi biztosítására 

vonatkozó törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 A 118/2014-es KH. a 197/2012-es törvény alkalmazását célzó módszertani normákra 

vonatkozóan; 

 A 29/2019-es számú rendelet a szociális szolgáltatások akkreditálásához szükséges 

minimális feltételek jóváhagyására vonatkozóan; 

 A szociális szolgáltatások névjegyzékének, valamint a szociális szolgáltatások 

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

 A a szociális gondozási szolgáltatások szervezési és működési keretszabályzatának, 

valamint a  személyzeti útmutató  jóváhagyása; 

 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 „Bástya függőségi-rehabilitációs központ” szociális osztály 

létrehozását, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság keretében, szociális 

szolgáltatási kód 8899 CZ-AD-I.  



 

 

 

2. cikkely. A „Bástya függőségi-rehabilitációs központ” szociális osztály székhelye 

Marosvásárhelyen, a Ludas utca 29. szám alatt lesz. 

     

3. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával a Marosvásárhelyi Tanács 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság révén.  

 

8. 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. 

 

9.  cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbival: 

- Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság. 

 

       

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató  
 


