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2020/41 számú Határozat 

Kovászna megye területén szociális ellátással foglalkozó civil szervezetekkel való 

együttműködési program jóváhagyására, a 2020-as évre 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2020. február 13-i soros ülésén,  

            elemezve Kovászna Megye Tanácselnökének jóváhagyási jelentését, Kovászna 

megye területén szociális ellátással foglalkozó civil szervezetekkel való együttműködési 

program jóváhagyására vonatkozóan, a 2020-as évre, 

           látva: 

– a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

szakjelentését és a szakbizottságok véleményezését, 

figyelembe véve: 

- 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, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

– a 2005/350-es számú törvény, mely a közérdekű non-profit tevékenységek 

közalapból történő vissza nem térítendő finanszírozási rendszerére vonatkozik, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

– a helyi pénzügyi intézményekre vonatkozó 2006/273-as számú törvény, 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 és kiegészítésekkel 

- a 2012/197-es számú törvényt, a szociális szolgáltatások téren való 

minőségbiztositásra vonatkozóan, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

-  a szociális szolgáltatásokra vonatkozó 2003/68-as számú 

kormányrendelet előírásainak jóváhagyására vonatkozó 2003/515-ös számú törvény, 

az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal, 

a következő előírásoknak megfelelően: 

- 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 rezizedenciális központokban levő idős 

személyek törvényes eltartói által, a havi ellátási költségekhez való hozzajárulásának a 

mértékét, 

- a szociális gondozási közszolgálatok szervezési és működési keret-szabályzatát 

jóváhagyó 797/2017-es sz. határozat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;   

- a 2014/424-es számú, a szociális szolgáltatások akreditálásának alapjául szolgáló 

sajátos kritériumok jóváhagyásáról szóló Szociális, Idős személyek, Családügyi és 

Munkaügyi Miniszter Rendeletét, 

- Kovászna Megye Tanácsának a 2020/ 23-as számú határozatát, mely jóváhagyta 

Kovászna megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetését a 2020-

as évre, 

- a közigazgatási jogszabálykönyvre vonatkozó   57/2019-es számú Sűrgösségi 

rendelet, 173 cikk 5 bekezdés b)betű  és a 182 cikk 1 bekezdés alapján az utólagos 

kiegészítésekkel és módosításokkal,  

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz – Jóváhagyja az együttműködési programot a 2020-as évben, a Kovászna 

megye területén szociális ellátással foglalkozó civil szervezetekkel. 

2. szakasz – Jóváhagyja a pályázati javaslatok kidolgozására és bemutatására vonatkozó 

Dokumentációs Modellt, az 1-es szakaszban jóváhagyott program keretén belül, a jelen 

határozat szerves részét képező 1, 2, 3 és 4-es számú mellékleteknek megfelelően. 

3. szakasz – Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsának elnökét a pályázatokat 

értékelő/kiválasztó bizottság rendelet általi kinevezésére. A bizottság 3 tagból áll, 

melyből kettőt a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság javasol és egy tag pedig Kovászna Megye Tanácsának a 

szakapparátusából lesz kinevezve. 

4. szakasz – Felhatalmazza Vass Mária asszonyt, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezérigazgatóját, a vissza nem térítendő 

finanszírozási szerződések aláírására, a törvény értelmében. 

5. szakasz – A jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, 

Vass Mária vezérigazgatót és a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. február 13 

 

 

         TAMÁS Sándor 

                  elnök 

      Ellenjegyzi: 

    VARGA Zoltán 

       Kovászna megye főjegyzője 

 

 

 

 


