
                  ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 
 

 

2020/ 6 számú HATÁROZAT  

Kovászna megyének Kovászna Megye Tanácsa által, Sepsiszentgyörgy 

Municípiumának Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által a Sepsi-Sic Sportklub Egyesülettel 

kötendő sorozatos támogatási szerződés tervezetének elfogadásáról a 2020-as évre a Sepsi-

Sic Sportklub Egyesület programjainak tevékenységéről „A Sepsi-Sic Sportklub egyesület 

részvétele a belföldi és nemzetközi kosárlabda, asztali tenisz, kerékpár, birkózás és 

kézilabda versenyeken a 2019-2020 versenyszezonban, juniorok és felnőttek” című 

sportprogramjának támogatására Kovászna megye helyi költségvetéséből című 

tervezetének jóváhagyására 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

  2020. január 23-i soros ülésén, 

 figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna megyének 

Kovászna Megye Tanácsa által, Sepsiszentgyörgy Municípiumának Sepsiszentgyörgy Helyi 

Tanácsa által a Sepsi-Sic Sportklub Egyesülettel kötendő sorozatos támogatási szerződés 

tervezetének elfogadásáról a 2020-as évre a Sepsi-Sic Sportklub Egyesület programjainak 

tevékenységéről „A Sepsi-Sic Sportklub egyesület részvétele a belföldi és nemzetközi 

kosárlabda, asztali tenisz, kerékpár, birkózás és kézilabda versenyeken a 2019-2020 

versenyszezonban, juniorok és felnőttek” 

figyelembe véve: 

 

- a Gazdasági Igazgatóság szakjelentését valamint  Kovászna Megye Tanácsa 

szakbizottságainak jelentéseit; 

- a 2006. évi 273-as számú, utólagosan módosított és kiegészített Közpénzügyi törvényt; 

- a 2000. évi 69-es számú, utólagosan módosított és kiegészített Testnevelési- és 

sporttörvényt; 

- a 2015. évi 227-es számú, utólagosan módosított és kiegészített Pénzügyi törvényt; 

- a 2018. évi 664-es számú, utólagosan módosított és kiegészített Tanügyi és 

Sportminisztérium által kiadott Rendeletet; 

- Kovászna Megye Tanácsának 2019-es évi 124-es határozata a Kovászna Megye Tanácsa 

által „A teljesítménysport támogatása” című közhasznú sportprogram közpénzből való 

támogatására; 

- Kovászna Megye Tanácsának 2019-es évi 135-ös határozata a Kovászna Megye Tanácsa 

által „A Sepsi-Sic Sportklub egyesület részvétele a belföldi és nemzetközi kosárlabda, asztali 

tenisz, kerékpár, birkózás és kézilabda versenyeken a 2019-2020 versenyszezonban, juniorok 

és felnőttek”című közhasznú sportprogram közpénzből való támogatására; 

- a Kovászna megyének Kovászna Megye Tanácsa által, Sepsiszentgyörgy 

Municípiumának Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által a Sepsi-Sic Sportklub Egyesülettel 

2019.08.30-án kötött 666-os számú támogatási szerződést; 



- „A teljesítménysport támogatása” című közhasznú sportprogram keretében letett 

iratcsomókat értékelő bizottságok 2019.08.20-án keltezett és a 8895/54.435-ös számot viselő 

közös jegyzőkönyvét; 

a 2019. évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet által elfogadott Közigazgatási 

Törvénykönyv 173. szakasza (5) bekezdésének f) pontja, valamint a 196. szakasz (1) 

bekezdésének a) pontja, alapján, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. szakasz  Jóváhagyja Kovászna megyének Kovászna Megye Tanácsa által, 

Sepsiszentgyörgy Municípiumának Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által a Sepsi-Sic 

Sportklub Egyesülettel kötendő sorozatos támogatási szerződés tervezetének elfogadását a 

2020-as évre a Sepsi-Sic Sportklub Egyesület „A Sepsi-Sic Sportklub egyesület részvétele a 

belföldi és nemzetközi kosárlabda, asztali tenisz, kerékpár, birkózás és kézilabda 

versenyeken a 2019-2020 versenyszezonban, juniorok és felnőttek” című programjainak 

tevékenységéről, a mellékletnek megfelelően, amely jelen határozat szerves részét képezi.  

          2. szakasz  Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának Elnökét 

valamint Kovászna Megye Tanácsának szakapparátusából a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk 

meg. 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020 január 23 

      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” 
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