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ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 
 

 

 

2020/ 23 számú HATÁROZAT 
Kovászna megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-as évi 

költségvetésének jóváhagyásáról 
 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

2020. február 13-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését, amelyben 

javasolja Kovászna megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-as évi 

költségvetésének jóváhagyását,  

- a Gazdasági Igazgatóság szakjelentését, valamint Kovászna Megye Tanácsa 

szakbizottságainak véleményezéseit;  

figyelembe véve 

– a 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt, az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel, 

–  a 2020/5-ös számú 2020-as évi állami költségvetési törvényt, 

–  a 2017/153-as számú törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

a közpénzekből fizetett személyzet elszámolására vonatkozólag; 

– a 2018/114-es számú sürgősségi kormányrendeletet egyes intézkedések 

bevezetése az állami beruházások és pénzügyi-költségvetési területén, egyes 

jogszabályok modosítása és kiegészítése, egyes határidők elhalasztására vonatkozóan, 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

–  a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott Közigazgatási 

Törvénykönyv 173. szakasza (3) bekezdésének „a” betűje és a 182. szakasza (1) 

bekezdésének alapján, 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye saját és a megyei érdekeltségű 

közintézmények 2020-as évi költségvetését, a jövedelmeknél 167.001 ezer lej összegbe és 

a költségeknél 194.287,25 ezer lej összegbe, a műkődési és a fejlesztési résznél, az 1, 1/1, 

1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 

1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 

1/36, 1/37 és 1/38 - os számú mellékletek szerint. 

2.  szakasz -  Jóváhagyja az előző év többletéből 591 ezer lej felhasználását a 2020-as 

költségvetés műkődési részének finanszírozására, azokkal az összegekkel amelyek 

Románia Kormánya Intervenciós alapjából nem lettek felhasználva és amelyek a 

2017/90-es számú sürgősségi kormányrendelet 3. cikkelye értelmében a helyi 

költségvetési többlet összetételében mutatkoztak. 

3. szakasz - Jóváhagyja 26.695,25 ezer lejes előző évi többlet felhasználását a helyi 

költsévetés fejlesztési rész költségeinek finanszírozására a 2020-as évre. 
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4. szakasz – Jóváhagyja a teljesen vagy részben saját jövedelemből finanszírozott 

közintézmények 2020-as évi költségvetését, a jövedelmeknél 156.928,50 ezer lej összegbe 

és a költségeknél 157.469,50 ezer lej összegbe, a műkődési és a fejlesztési résznél a VP, 

VP1, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6 és VP7-es számú mellékletek szerint. 

5.  szakasz – Jóváhagyja a „Dr. Fogolyán Kristóf” Megyei Sürgősségi Kórház 541 ezer 

lejes előző évi többlet felhasználását, amelyből 294 ezer lejt a műkődési rész 

költségeinek finanszírozására és 247 ezer lejt a fejlesztési rész költségeinek 

finanszírozására a 2020-as évre. 

6.  szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézményeknél 

az állások maximális számát a 2020-as évre vonatkozóan, az SP számú melléklet szerint. 

7. szakasz – Jóváhagyja a 2020-as évre a beruházási jegyzéket az INV1/1, INV1/12, 

INV1/13, INV1/19, INV1/30, INV1/33, INV VP1, INV VP2, INV VP3, INV VP4, INV VP5, 

INV VP6 és INV VP7-es számú mellékletek szerint. 

8. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye éves hozzájárulását 2020-ra azon egyesületek 

vagyonához, amelynek tagja, a COT számú melléklet szerint. 

9. szakasz – Jóváhagyja az állami oktatásban szervezett szpeciális osztályokba vagy 

csoportokba integrált szpeciális igényű gyermekek/diákok/fiatalok jogainak 

finanszírozására szolgáló pénzalapok területi-közigazgatási egységekre való leosztását 

a 2017/564 számú kormányhatározat és CES számu melléklete szerint.  

10. szakasz - Az 1, 4, 6, 7, 8 és 9-es számú szakaszokban feltüntetett mellékletek a jelen 

határozat szerves részét képezik. 

11. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a 

Gazdasági Igazgatóságot, valamint az érintett közintézményeket bízzuk meg. 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. február 13. 

 

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”LB 


