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2020/ 48 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 jóváhagyásáról 

szóló 2020/30-as számú határozat életbeültetésének megszűnésére 

 
 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2020. április 16-i rendkívüli, azonnali ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa 

30/2020-as határozata alkalmazását megszűntető jóváhagyási jelentését, amely 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 hagyta jóvá, 

figyelembe véve: 

- a Gazdasági Igazgatóság jelentését, valamint Kovászna Megye Tanácsa 

szakbizottságainak véleményezéseit; 

- Románia Elnökének a rendkívüli állapot Románia területén történő 

bevezetéséről szóló 195/2020-es Rendeletét,  Románia Elnökének a rendkívüli állapot 

Románia területén történő meghosszabbításáról szóló 240/2020-es Rendeletét,  valamint 

a Belügyminisztérium által kiadott 3/2020-as Katonai Rendeletet a COVID-19 

terjedésének megakadályozására irányuló intézkedésekről, 

- az utólagosan módosított és kiegészített, a közérdekű tevékenységek számára a 

közpénzekből adandó vissza nem térítendő pénzügyi támogatások helyzetére 

vonatkozó 2005. évi 350-es számú törvény 35-ös cikkelyét, kombinálva a 98/2016-os 

Közbeszerzési Törvény 212-es cikkelye (1). bekezdésének „c” pontjával; 

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

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

rendelkezését, valamint a 182. szakasza (1) bekezdésének és 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 programot és pályázati kiírást 

tartalmazó, Kovászna Megye Tanácsa 30/2020-as határozatának életbeültetése 

megszűnik. 

2. szakasz (1) Kovászna Megye Tanácsa 30/2020-as határozatának 

alkalmazása megszűntével törlésre kerül a vissza nem térítendő támogatási program, 

amely 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 engedélyezi, amely 

Románia 30/18.II.2020-as számú Hivatalos Közlönyének a VI. részében a 7/223.456-as 

számmal került meghirdetésre. 

(2) Az (1). bekezdésben említett Pályázati meghirdetésnek megfelelően beadott 

pályázatok vissza lesznek küldve, ha  kéri a kérelmező. 

3. szakasz A vissza nem térítendő támogatási program alkalmazásának 

megszüntetése által felszabaduló összegek átcsoportosításra kerülnek a COVID-19 

terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések által meghatározott aktuális 

igényeknek megfelelően, a megye lakosságának egészségi állapotának biztosítása 

érdekében az érintett területekre. 

4. szakasz Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, 

illetve a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusához tartozó Gazdasági Igazgatóságot 

bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020 április 16 

 

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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