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2020/18 számú HATÁROZAT 

az elhelyezést biztosító szociális szolgáltatások a csenátoni 1-es és 2-es számú  Családi 

Házak szervezési és működési szabályzatainak jóváhagyására vonatkozóan 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2020 január 23-i soros ülésén,  

            elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, az elhelyezést biztosító 

szociális szolgáltatások a csenátoni 1-es és 2. Számú  Családi Házak szervezési és működési 

szabályzatainak jóváhagyására vonatkozóan 

-figyelembe véve a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság szakjelentését, valamint a Kovászna Megye Tanácsa keretén belül működő 

szakbizottságok véleményezését, 

A gyermekek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 2004/272-es számú 

törvényt, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal 

A szociális ellátás 2011/292-es számú törvénye, az utólagos kiegészítésekkel és 

módosításokkal, 

A szociális szolgáltatások nomenklatúráját, szervezési és működési keretszabályzatát 

jováhagyó 867/2015-ös számú kormányhatározat, újraközölt változatban, az utólagos 

kiegészítésekkel és módosításokkal, 

Az 502/2017-es számú Határozat a gyermekvédelmi bizottság szervezéséről és működéséről, 

A szociális ellátási közszolgáltatások  és az irányitó személyzeti felépitésének a 

szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 797/2017-es számú kormányhatározat, 

A védelmi rendszerben lévő gyerekek számára bitosított  rezidenciális tipusú 

szolgáltatások minimálisan kötelező szabványaira vonatkozó 25/2019-es számú Rendelet 

szerint felülvizsgálodik az ilyen típusú szolgáltatások átszervezése a szervezésének módja,  

kezelése és ellenőrzése, hogy megfeleljen az értékelési és engedélyezési  követelményeknek. 

Kovászna Megye Tanácsának a  2010/2019-es számú Határozatát amely a Kovászna 

Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésének és 

személyzeti létszámának a jóváhagyására vonatkozik, 

 A közigazgatási jogszabálykönyvről szóló, 2019/57. Számú Sűrgösségi rendelet 173. 

szakasz (2) bekezdése c) betűjében foglalt rendelkezések alapján. 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz – Jóváhagyja az elhelyezést biztosító szociális szolgáltatás a csenátoni 1-es 

Számú  Családi Ház szervezési és működési szabályzatát az 1. melléklet szerint. 

2. szakasz– Jóváhagyja az elhelyezést biztosító szociális szolgáltatás a csenátoni 2-es 

Számú  Családi Ház szervezési és működési szabályzatát az 2. melléklet szerint. 



3. szakasz Az 1. és 2. mellékletek jelen határozat szerves részét képezik. 

4. Szakasz(1)– Jelen határozat érvénybe lép 2020 február 01. dátumától kezdődően. 

(2) Jelen határozat érvénybe lépésének dátumától kezdődően érvényét veszti a 

Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság  

szervezési és működését jóváhagyó, Kovászna Megye Tanácsának a 82/2016-os számú 

Határozatának a 24. számú melléklete. 

5. szakasz– Jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot bízza meg. 

 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020 január 23 

 

 TAMÁS Sándor 

                                                                                                                      Elnök 

 

 

              Ellenjegyzi: 

Kovászna megye főjegyzője  

             Varga Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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