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2020/ 112 számú HATÁROZAT 

a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a 

Gyulafehérvári Caritas –orvosi- szociális szolgáltatás partnerként való részvételének 

jóváhagyására vonatkozóan a Vidékfejlesztés, szegénységcsökkentés, a romák társadalmi 

integrációjának növelése programban , melyet a Vidékfejlesztésés a Care – együttműködés és 

segítségnyújtás program , 4. Számú felhívás keretén belül finanszíroz a Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-202 .Tiszteletet és egyenlőséget az időseknek, és ennek a gyakorlatba való 

ültetése, kód: PN4033; 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2020. július 23-i soros ülésén,  

            elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Szociális 

Gondozási és  Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság  és a Gyulafehérvári Caritas –orvosi- 

szociális szolgáltatás partnerként való részvételének  jóváhagyására vonatkozóan a 

Vidékfejlesztés, szegénységcsökkentés, a romák társadalmi integrációjának növelése programban , 

melyet a Vidékfejlesztésés a Care – együttműködés és segítségnyújtás  program , 4. Számú felhívás 

keretén belül finanszíroz a Granturile SEE și Norvegiene 2014-202 .Tiszteletet  és egyenlőséget az 

időseknek, és ennek a gyakorlatba való ültetésére vonatkozóan, kód: PN4033; 

figyelembe véve a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság szakjelentését, valamint a Kovászna Megye Tanácsa keretén belül működő 

szakbizottságok véleményezését, 

- az utólag módosított és kiegészített a helyi közpénzügyekről szóló, 273/2006-os számú 

törvényt, 

-az utólag módosított és kiegészített a szociális ellátásra vonatkozó 292/2011 törvényt, 

- az utólag módosított és kiegészített az idős személyek szociális támogatására 

vonatkozó 17/2000 számú törvényt 

- a Granturile SEE și Norvegiene 2014-202 által finanszírozott Vidékfejlesztés, 

szegénységcsökkentés, a romák társadalmi integrációjának növelése program pályázói 

utmutatója , 

-tekintetbe véve a Gyulafehérvári Caritas orvosi- szociális szolgáltatás 3723/14.07.2020-

as számú átiratát melyet a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és  Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóságnál a 15375/15.07.2020-as számmal iktattak, 

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

173 cikk 5 bekezdés b) betű  és a 7  bekezdés  a) betű és a 182 cikk 1 bekezdés alapján az 

utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,  

 

ELHATÁROZZA: 

1. szakasz – Jóváhagyja a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és  Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság  és a Gyulafehérvári Caritas –orvosi- szociális szolgáltatás partnerként való 



részvételét a Vidékfejlesztés, szegénységcsökkentés, a romák társadalmi integrációjának növelése 

programban , melyet a Vidékfejlesztésés a Care – együttműködés és segítségnyújtás  program , 4. 

Számú felhívás keretén belül finanszíroz a Granturile SEE și Norvegiene 2014-202 .Tiszteletet 

 és egyenlőséget az időseknek, és ennek a gyakorlatba való ültetésére vonatkozóan, kód: PN4033, 

2. szakasz –  Jóváhagyja a pályázat fentarthatóságának biztositását  5 évig a pályázat 

végrehajtása után. 

 3.szakasz- Jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot bízza meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020 július 23 

 

 TAMÁS Sándor 

                                                                                                                     Elnök 

              Ellenjegyzi: 

Kovászna megye főjegyzője  

             VARGA Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 „Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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