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2020/30 számú HATÁROZAT 

a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, 

ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak, Kovászna megye 2020. évi 

költségvetéséből, a 2005. évi 350. számú törvény szerinti, vissza nem térítendő anyagi 

támogatására vonatkozó éves program és pályázati kiírás jóváhagyására 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2020. február 13-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének, a művelődési programok és 

tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, 

valamint az egyházak, Kovászna megye 2020. évi költségvetéséből, a 2005. évi 350. 

számú törvény szerinti, vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves 

program és pályázati kiírását engedélyező jóváhagyási jelentését, 

figyelembe véve: 

 a Gazdasági Igazgatóság jelentését, valamint Kovászna Megye Tanácsa 

szakbizottságainak véleményezéseit; 

 az utólagosan módosított és kiegészített 2006. évi 273-as helyi 

közpénzügyekről szóló törvényt; 

 az utólagosan módosított és kiegészített, a közérdekű tevékenységek 

számára a közpénzekből adandó vissza nem térítendő pénzügyi támogatások 

helyzetére vonatkozó 2005. évi 350-es számú törvényt; 

 az utólagosan módosított és kiegészített 2000. évi 69-es számú testnevelési és 

sporttörvényt; 

 az utólagosan módosított és kiegészített 2006. évi 350-es számú ifjúsági 

törvényt; 

 az utólagosan módosított és kiegészített, a Romániában elismert vallási 

felekezetek egyházi intézményei pénzügyi támogatási módozatainak megállapítására 

vonatkozó, a 2002/125-ös számú, újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 

Törvénnyel elfogadott, 2001. évi 82-es számú kormányrendeletet; 

 a Romániában elismert vallási felekezetek egyházi intézményeinek pénzügyi 

támogatási módozatainak megállapítására vonatkozó, újraközölt, utólagosan 

módosított és kiegészített, 2001. évi 82-es számú kormányrendelet alkalmazási 

módszertanának jóváhagyására vonatkozó utólagosan módosított és kiegészített 2002. 

évi 1470-es számú kormányhatározatot; 

 az utólagosan módosított és kiegészített, a sporttevékenységre vonatkozó 

pénzügyi normák jóváhagyásáról szóló 2007. évi 1447-es számú kormányhatározatot; 

 az utólagosan módosított és kiegészített, a művelődési programok 

támogatási rendszerének javítására vonatkozó, 2001/245-ös számú, módosított és 



kiegészített Törvénnyel elfogadott, 1998. évi 51-es számú kormányrendeletet;  

 az utólagosan módosított és kiegészített, az Idegenforgalmi és 

Sportminisztérium 2018/664-es számú, sportprojektek és programok állami 

finanszírozásáról szóló Rendeletét; 

a 2019/57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet által elfogadott, utólagosan 

kiegészített, Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének „b” betűje 

rendelkezését, valamint a 196. szakasza (1) bekezdésének „a” betűje rendelkezését, 

 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz A művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, 

szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna megye 

2020. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény szerinti vissza nem térítendő 

anyagi támogatására vonatkozó éves program és pályázati kiírás jóváhagyását, a jelen 

határozat szerves részét képező melléklettel. 

2. szakasz Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, 

illetve a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusához tartozó Gazdasági Igazgatóságot 

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.” 
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