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2020/19 számú HATÁROZAT 

a helyi tanácsok, a felnőtt fogyatékkal élő személyek és az idős személyek 

hozzájárulásának meghatározására vonatkozóan, a Kovászna Megyei Szociális 

Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül nyújtott szociális 

szolgáltatások fenntartására, a 2020-as évre 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2020. január 23.-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácselnökének indoklását a helyi tanácsok, a 

felnőtt fogyatékkal élő személyek és az idős személyek hozzájárulásának 

meghatározására vonatkozóan, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül nyújtott szociális szolgáltatások 

fenntartására, a 2020-as évre, 

 

Látva a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság szakjelentését és a Kovászna Megye Tanácsának keretén belül 

működő szakbizottságok véleményezését, 

 

- az idős személyek szociális gondozását szabályozó 2000/17-es számú törvényt, 

újraközölt változatban, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a gyermekek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 2004/272-es 

számú törvényt, újraközölt változatban, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

– a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 

2006/448-as számú törvényt, újraközölt változatban, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

- a 2011/292-es számú törvényt a szociális rendszerre vonatkozóan, az utólagos 

módosításokkal, 

- a közalapokból egységes bérezésre vonatkó 153/2017-es számú keret törvényt, az 

utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

- a 2007/268-as számú kormányhatározatot, mely a fogyatékkal élő személyek 

jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 2006/448-as számú törvény 

előírásainak alkalmazására vonatkozó módszertani normákat hagyta jóvá, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel,   

- a 2014/903-as számú kormányhatározatot, mely meghatározza a csoportos 

étkezésekre szánt napi élelmezési költségek minimális szintjét, olyan közintézmények, 

valamint állami és magán egységek esetében, melyek a felnőttek, a fogyatékkal élő 

felnőttek és az idős személyek szociális gondozásáért felelősek, 

- a 2014/904-es számú kormányhatározatot, mely a gyermekek jogainak védelmére 

és promoválására vonatkozó 2004/272-es számú törvény 129-es számú szakasza 1-es 

számú bekezdésében előírt jogok minimális határértékeit szabja meg, 



- a 2015/978-as számú kormányhatározatot, mely jóváhagyja a szociális 

szolgáltatások minimális költségszabványait és az egy családtagra eső havi jövedelem 

szintjét, melyek alapján megállapítódik a rezidenciális központokban levő idős 

személyek törvényes eltartói által a havi ellátási költségekhez való hozzajárulásának a 

mértékét, 

- a szociális ellátási közszolgáltatások  és az irányitó személyzeti felépitésének a 

szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 797/2017-es számú 

kormányhatározat, 

- az Országos Gyermekvédelmi és Örökbeadási Hatóság elnökének a 2000/54-es 

számú rendeletét, azon helyi közösségek meghatározási kritériumairól, ahonnan 

származnak a fogyatékkal élő és nehézhelyzetben levő gyermekek, 

- a 2016/1887-es számú rendeletet, mely meghatározza a havi átlageltartási 

költségeket a rezidenciális központokban lévő fogyatékkal élő személyek esetében, 

valamint az eltartási költségekhez való hozzájárulást, melyet vagy a központokban 

ellátott fogyatékkal élő felnőtt személyek vagy ezek támogatói fizetnek, 

- Kovászna Megye Tanácsának a 2018/178-as számú határozatát, a Hídvégi Idősök 

Otthona működésének áthelyezése a  Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítése és közvetlen alárendeltsége 

alá, 

-Kovászna Megye Tanácsának a2017/21-es számú határozatát, a kiadások 

szintjének meghatározásáról a gyermekek jogainak védelmére és promoválására 

vonatkozó Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

keretén belöl a szociális szolgáltatásokban részesülő kedvezményezetteire vonakozó 

2004/272-es számú törvény, 129-es szakasz 1-es számú bekezdésének előírásai alapján, 

 

 A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 

173-as cikkely (1) bekezdés f) pontjának, illetve (5) bekezdés  b) pontjának és a 182-es 

cikkely (1) bekezdésének rendelkezései alapján, 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz – A 2020-as évre meghatározza a helyi tanácsok, a felnőtt fofyatékkal 

élő személyek  és az idős személyek hozzájárulásának értékét a Kovászna Megyei 

Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül nyújtott szociális 

szolgáltatások fenntartására, a jelen határozat szerves részét képező mellékletnek 

megfelelően. 

2. szakasz – A municípiumok, városok és községek helyi tanácsai, a gyűléseiken 

elfogadásra előterjesztik az érintett közösségek hozzájárulását, tiszteletben tartva a 

mellékletben meghatározott hozzájárulások összegét, és finanszírozási szerződéseket 

kötnek Kovászna Megye Tanácsával és a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül nyújtott szociális szolgáltatások 

fenntartására, a 2020-as évre. 



3. szakasz – A jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megyei Szociális 

Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot, a Gazdasági Igazgatóságot és a területi 

közigazgatási egységek helyi tanácsait bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020 január 23. 

 

                TAMÁS Sándor 

                       Elnök 

  

 Ellenjegyzi: 

 VARGA Zoltán 

      Kovászna megye főjegyzője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 

L.M.A. 


