
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2020/ 66 számú HATÁROZAT 

a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

szervezeti felépítésének és személyzeti létszámának a jóváhagyására vonatkozó 

210/2019-es számú Határozat  2. számú melléklet módosításának  

jóváhagyására vonatkozóan 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2020. április 30-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, a Kovászna Megyei Szociális 

Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésének és 

személyzeti létszámának a jóváhagyására vonatkozó 210/2019-es számú Határozat  2. 

számú melléklet módosításának jóváhagyására vonatkozóan 

Figyelembe véve a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság szakjelentését, valamint a Kovászna Megye Tanácsának a 

szakbizottságai jelentéseit, 

Tekintettel: 

 - a közalapokból egységes bérezésre  vonatkozó 153/2017-es számú keret 

törvényt, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal, 

- az 53/2003-as számú Munkatörvénykönyv, az utólagos kiegészítésekkel és 

módosításokkal, 

- az 57/2019-es számú Sűrgösségi rendelet, a közigazgatási jogszabálykönyvre 

vonatkozóan, 

- a szociális szolgáltatásokra vonatkozó 68/2003-as számú rendelet, az utólagos 

kiegészítésekkel és módosításokkal, 

– 611/2018. számú kormányhatározat a köztisztviselői életpálya szervezésére és 

fejlesztésére vonatkozó szabályok jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel 

-a  286/2011. számú kormányhatározat, a szabad vagy ideiglenesen megüresedett 

állás szerződéses tisztségeknek és a szakmai fokozatok kritériumainak megfelelő 

betöltése általános elveinek meghatározására vonatkozó keretszerződés, az utólagos 

kiegészítésekkel és módosításokkal, 

-a szociális szolgáltatások nomenklatúráját, szervezési és működési 

keretszabályzatát jováhagyó 876/2015-ös számú kormányhatározat, 

-a szociális ellátási közszolgáltatások  és az irányitó személyzeti felépitésének a 

szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 797/2017-es számú 

kormányhatározat, 

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

173-as cikkely (2) bekezdés b) és pontjának és a 182-es cikkely (1) bekezdésének 

rendelkezései alapján, 

ELHATÁROZZA: 

 



1. szakasz – Kovászna Megye Tanácsának a 210/2019-es számú Határozat 2. számú 

melléklete mely jóváhagyja a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és  

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésének és személyzeti 

létszámát módosul  és a jelen határozat szerves részét képező  melléklet szerint 

kicserélődik. 

2. szakasz– Jelen határozat, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú 

sürgősségi kormányrendelet 199 cikk előirásai szerint lép érvénybe. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. április 30. 

 

                                                                                                       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” 

                                                                                                          Sz.Á. 

 

 


