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2020/ 67 számú HATÁROZAT 

Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság   

keretén belül, Kovászna megye szintjén nyújtott szociális szolgáltatások 2020-

as évi cselekvési tervének jóváhagyása  

 
Kovászna Megye Tanácsa,  

2020. április 30-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácselnökének indoklását a Kovászna Megyei 

Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül, Kovászna 

megye szintjén nyújtott szociális szolgáltatások 2020-as évi cselekvési tervének 

jóváhagyására, 

- a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

szakjelentését, a Kovászna Megye Tanácsa keretén belül működő szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- a 2000/17-es számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

az idősek szociális ellátására vonatkozó törvényt, 

- a 2004/272-es számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a  

gyermekek jogainak védelmére és támogatására vonatkozó törvényt,  

- a 2011/292-es számú szociális rendszerre vonatkozó törvényt, 

- a 2003/68-as számú az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

szociális szolgáltatásokra vonatkozó kormányrendelet, az 515/2003-as számú az 

útolagos módosításokkal és kiegészitésekkel újraközölt törvény által jóváhagyva, 

- az 1103/2014-es számú kormányrendelet azon kötelezettségek rendszertanának a 

jóváhagyásáról amelyek a helyi közigazgatósági hatóságokra, intézményekre, és az 

érintett szakemberekre hárulnak  azokban az esetekben amikor a gyermekeket az 

elhagyatottság veszélye fenyegeti vagy már az egészségügyi egységekben hagyták. 

- a szociális ellátási közszolgáltatások  és az irányitó személyzeti felépitésének a 

szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 797/2017-es számú 

kormányhatározat, 

-  a 365/2018-as számú Kormányhatározat , a  2018-2021-es időszakra vonatkozó  

családon belüli erőszak megelőzésére és leküzdésére vonatkozó illetve a nők és férfiak 

közötti egyenlő bánásmód népszerűsitésére vonatkozó országos stratégiájának 

jóváhagyásáról illetve a 2018-2021-es időszakra vonatkozó  családon belüli erőszak 

megelőzésére és leküzdésére vonatkozó illetve a nők és férfiak közötti egyenlő 

bánásmód népszerűsitésére vonatkozó országos stratéga működési tervének a 

végrehajtására vonatkozóan. 

-  a munkaügyi és társadalmi igazságügyi minisztérium, 1086/2018-as számú 

Rendelete mely jóváhagyja a megyei tanács/ a helyi tanács és Bukarest municipium 



tanácsa által finanszirozott  és igazgatot taszocális szolgáltatásokra vonatkozó éves 

cselekvési terv keretmodelljét.  

 

Látva: 

-  a 2014/21-es számú Kovászna Megye Tanácsának, 2014-2020-as évekre 

vonatkozó, Kovászna megyében nyújtott szociális szolgáltatások fejlesztési 

stratégiájának jóvá, 

-  a 2018/182-es számú Kovászna Megye Tanácsának határozata, a  Kovászna 

Megye Tanácsa által, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság és a SERA ROMANIA Alapítvány között létrejövö társulásának 

jóváhagyásáról amely a 6. számú Oltszemi elhelyezési központ bezárására és három 

család típusú ház megalapítására vonatkozik Baróton és Bodzafordulon. 

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

173-as cikkely (5) bekezdése  b) pontjának és a 182-es cikkely (1) bekezdésének 

rendelkezései alapján, 
 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna Megyei Szociális Ellátási 

és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül, Kovászna megye szintjén 

nyújtott szociális szolgáltatások 2020-as évi cselekvési tervét, a jelen határozat szerves 

részét képező mellékletnek megfelelően. 

2.  szakasz -   A jelen határozat végrehajtásával és közlésével a Kovászna Megyei 

Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. április 30. 

 

 

                            TAMÁS Sándor 

                  elnök 

      Ellenjegyzi: 

    VARGA Zoltán 

       Kovászna megye főjegyzője 

 

 

 

 

 

 
 


