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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2020/20 számú Határozat 

a Szerződés – modell – jóváhagyására, mely Kovászna Megye Tanácsán  

keresztül Kovászna Megye, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és  

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Kovászna megyében lévő olyan területi-közigazgatási 

egységek között lesz megkötve, melyek a helyi tanácsaikon  

keresztül részt vesznek a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóságon keresztül a 2020-as évben nyújtott szociális szolgáltatások 

társfinanszírozásában 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2020. január 23-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Szerződés – modell 

– jóváhagyására, mely Kovászna Megye Tanácsán keresztül Kovászna Megye, a Kovászna 

Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Kovászna megyében lévő 

olyan területi-közigazgatási egységek között lesz megkötve, melyek a helyi tanácsaikon keresztül 

részt vesznek a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságon 

keresztül a 2020-as évben nyújtott szociális szolgáltatások társfinanszírozásában, 

figyelembe véve: 

 a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság közös 

szakjelentését, 

 Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

 a 2004/272-es számú, a gyermekek jogainak védelmére és promoválására 

vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt törvényt,  

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

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt törvényt, 

 a 2011/292-es számú, a szociális rendszerre vonatkozó, utólagosan módosított 

törvényt, 

 a 2006/448-as számú, a fogyatékossággal rendelkező személyek jogainak védelmére 

és promoválására vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt törvényt, 

 a 2006/448-as számú, a fogyatékossággal rendelkező személyek jogainak védelmére 

és promoválására vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített törvény előírásainak az 

alkalmazására vonatkozó módszertani szabályozásokat jóváhagyó 2007/268-as számú 

kormányhatározatot, 

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

szolgáltatások minimális normáit és az egy családtagra eső havi jövedelem szintjét, melyek 

alapján megállapítódik a kezelő központokban levő idős személyek törvényes eltartóinak a havi 

ellátási költségekhez való hozzajárulásának a mértéke,  

 a 2017/797-es számú, a szociális ellátási közszolgáltatások szervezési és működési 

keret-szabályzatának és tájékoztató jellegű személyzeti felépítésének a    jóváhagyására 

vonatkozó kormányhatározatot, 

 a Szociális, Idős személyek, Családügyi és Munkaügyi Miniszter 2016/1887-es 

számú Rendeletét, mely meghatározza a felnőtt fogyatékos személyeket kezelő központokban 

levő fogyatékos személyek, vagy az eltartóik által kifizetendő havi ellátási költségeket, valamint 



jóváhagyja a felnőtt fogyatékos személyeket kezelő központokban levő fogyatékos személyek, 

vagy az eltartóik által kifizetendő havi ellátási költségek mértékének a megállapítására 

vonatkozó módszertant, 

 Kovászna Megye Tanácsa 2020/____-s számú határozatát, mely meghatározza a 

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

Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül nyújtott 

szociális szolgáltatások fenntartására, a 2020-as évre, 

a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott, utólagosan kiegészített, 

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdése f) betűje és (5) bekezdése b) betűje 

értelmében és a 196. szakasza (1) bekezdése a) betűje alapján 

ELHATÁROZZA: 

1. Szakasz – Jóváhagyja a jelen határozat szerves részét képző mellékletben bemutatott 

szerződésmodellt, mely alapján egyezmények lesznek megkötve Kovászna Megye Tanácsán 

keresztül Kovászna Megye, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság és a Kovászna megyében lévő olyan területi-közigazgatási egységek között, 

melyek a helyi tanácsaikon keresztül részt vesznek a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságon keresztül a 2020-as évben nyújtott szociális szolgáltatások 

társfinanszírozásában. 

2. Szakasz – A helyi tanácsok hozzájárulásának összege, melyek területi-közigazgatási 

egységéből az intézményesített vagy hivatásos nevelőszülőnél lévő gyermek/fiatal, az 

intézményesített fogyatékossággal rendelkező személy, valamint az intézményesített idős 

személy származik, Kovászna Megye Tanácsa 2020/____-s számú határozatában van 

megállapítva. 

3. Szakasz – A Kovászna Megye Tanácsa keretén belül működő Gazdasági Igazgatóság 

biztosítja a szerződés megkötését minden Kovászna megye területén lévő területi- közigazgatási 

egységgel, valamint utánköveti az intézményesített vagy hivatásos nevelőszülőnél lévő 

gyermek/fiatal, az intézményesített fogyatékossággal rendelkező személy,  valamint az 

intézményesített idős személy után járó hozzájárulások beszedését, akik a Kovászna Megyei 

Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság adatbázisában szerepelnek, a törvény 

értelmében. 

4. Szakasz – A jelen határozat végrehajtásával a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg 

együttműködve a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal. 

 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” 
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