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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

2020/ 157 számú HATÁROZAT 

a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

szervezeti felépítésének és személyzeti létszámának a jóváhagyásáról szóló 

határozattervezet 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2020. november  12 soros ülésén,  

 elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, a Kovászna Megyei 

Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésének és 

tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozóan; 

figyelembe véve a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság szakjelentését, valamint a Kovászna Megye Tanácsa keretén belül 

működő szakbizottságok véleményezését; 

 

Figyelembe véve: 

-  A gyermekek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 2004/272-es számú 

törvényt, újraközölt változatban, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

-   A 2006/448-as számú törvényt, amely a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére 

és promoválására vonatkozik, újra kiadott változatban, az utólagos kiegészítésekkel és 

módosításokkal; 

-   A 197/2012-es számú szociális szolgáltatások minőségbiztosítására vonatkozó törvényt; 

- A közalapokból egységes bérezésre vonatkozó 153/2017-es számú keret törvényt, az 

utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel; 

-  A szociális szolgáltatásokra vonatkozó 2003/68-as számú kormányrendeletet az 

utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal; 

- A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019/57-es számú sürgősségi 

kormányrendelet az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal; 

- A 2014/118-as számú kormányhatározatot, mely a szociális szolgáltatások 

minőségbiztosítására vonatkozó vonatkozó 2012/197-es számú törvény előírásainak 

alkalmazására vonatkozó módszertani normákat hagyta jóvá, az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel; 

-   A szociális szolgáltatások nomenklatúráját, szervezési és működési keretszabályzatát 

jováhagyó 867/2015-ös számú kormányhatározatot, az utólagos kiegészítésekkel és 

módosításokkal; 

-  A szociális ellátási közszolgáltatások és az irányitó személyzeti felépitésének a 

szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 797/2017-es számú 

kormányhatározatot; 

-    A közalkalmazottak karrierfejlesztésének és tervezésének jóváhagyó szabványokra 

vonatkozó 611/2008-as számú kormányhatározat, az utólagos kiegészítésekkel és 

módosításokkal; 

- A szerződéssel dolgozó közalkalmazottakra és előmenetelükre vonatkozó, utólag 

kiegészített és módosított, újra kibocsátott 286/2011-es kormányhatározat; 



-   A 26/2019-es számú MMJS (Munkaügyi és Szociális Igazságügyi Minisztérium) 

rendelet a védelmi rendszerben lévő gyerekek számára bitositott család tipusu 

szolgáltatások minimálisan kötelező szabványainak jóváhagyására vonatkozóan; 

 

a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 

173-as cikkely (2) bekezdés c) betűjének és a 182-es cikkely (1) bekezdésének 

rendelkezései alapján, 
 

 ELHATÁROZZA: 

 

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

Vezérigazgatóság szervezeti felépítését, az 1. mellékletnek megfelelően. 

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

Vezérigazgatóság személyzeti létszámát, a 2-es számú mellékletnek megfelelően. 

3. Szakasz Az 1-es és 2-es számú mellékletek jelen határozat szerves részét képezik. 

4. Szakasz  (1) A jelen határozat érvénybe lépik a Közigazgatási Törvénykönyvről 

szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 199-es cikkelye szerint. 

         (2) A jelen határozat érvénybe lépésével, érvényét veszti Kovászna 

Megye Tanácsának a 2019/210-es számú határozata, mely a Kovászna Megyei Szociális 

Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítését és személyzeti 

létszámát hagyta jóvá és minden más ellenkező értelmű rendelkezés. 

      5. Szakasz Jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot bízza meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020 november 12 

                    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” 

 
 


