
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2020/ 69 számú HATÁROZAT 

Az „Elhelyezéses személyek/családok felmérésével, felkészítésével, 

nyomonkövetésével foglalkozó részleg” szociális szolgáltatás szervezeti és működési 

Szabályzat jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2020. április 30-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, mely az „Elhelyezéses 

személyek/családok felmérésével, felkészítésével, nyomonkövetésével foglalkozó 

részleg” szociális szolgáltatás szervezeti és működési Szabályzat jóváhagyására 

vonatkozik 

 

Figyelembe véve a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság szakjelentését, valamint a Kovászna Megye Tanácsának a 

szakbizottságai jelentéseit, 

  

Tekintettel: 

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

számú törvényt, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal, 

- 197/2012-es számú szociális szolgáltatások minőségbiztositására vonatkozó 

törvény 

-a 197/2012-es számú szociális szolgáltatások minőségbiztosítására vonatkozó 

törvény módszertanát jóváhagyó 118/2014-es számú Kormányhatározat   

      -  a szociális szolgáltatások jegyzékét és a szociális osztályok szervezési és 

működési/ keretszabályzatát jóváhagyó 2015/867-es számú kormányhatározatot, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

-  a szociális ellátási közszolgáltatások és az irányító személyzeti felépítésének a 

szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 797/2017-es számú 

kormányhatározatot, 

- A Munkaügyi és Igazságügyi Minisztérium 29/2019-es számú rendelete az idős 

személyek, a hajléktalanok, a védelmi rendszerből kikerült fiatalok és más 

kategóriához tartozó nehézségben lévő felnőtt személyek számára bitosított   

szolgáltatások, a közösségekben biztosított szolgáltatások, az integrált 

rendszerben és szociális kantinokban biztosított szolgáltatások  minimálisan 

kötelező szabványok akreditálásának a jóváhagyására vonatkozóan,  

 

-  Kovászna Megye Tanácsának a 210/2019-es számú Határozatát, mely jóváhagyja a 

Kovászna Megyei Szociális Gondozási és  Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

szervezeti felépítésének és személyzeti létszámát. 

 



 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 – Jóváhagyja az elhelyezéses személyek/családok felmérésével, 

felkészítésével, nyomonkövetésével foglalkozó részleg, szervezeti és működési 

Szabályzatát , a jelen határozat szerves részét képező  melléklet szerint. 

2. szakasz– Jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot és a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság alárendeltségéhez tartozó az elhelyezéses 

személyek/családok felmérésével, felkészítésével, nyomonkövetésével foglalkozó 

részleget  bízza meg. 

 

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. 


