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2020 / 63 számú HATÁROZAT 

Kovászna Megye részvételének a jóváhagyására az Országos gépkocsipark felújítását 

ösztönző 2020-2024 Programban, a 2020-as évben 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. április 30-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését Kovászna 

Megye részvételének a jóváhagyására az Országos gépkocsipark felújítását ösztönző 

2020-2024 Programban, a 2020-as évben, 

- a Megyei Utak Adminisztrálásáért Felelős Osztály szakvéleményét, valamint 

Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

figyelembe véve: 

- a 2009/227-es számú, utólagosan módosított és kiegészített törvénnyel 

jóváhagyott 2009/34-es számú, utólagosan módosított és kiegészített, a 2009-es évi 

költségvetési kiigazításokra és pénzügyi intézkedésekre vonatkozó sürgősségi 

kormányrendelet 24. szakasza, (3) bekezdése e) betűjét; 

- a 2006/105-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített törvénnyel 

jóváhagyott 2005/196-os számú, utólagosan módosított és kiegészített, a 

Környezetvédelmi Alapra vonatkozó sürgősségi kormányrendeletet; 

- a 2020/324-es számú, az Országos gépkocsipark felújítását ösztönző 2020-2024 

Program finanszírozási útmutatóját jóváhagyó környezetvédelmi, vízügyi és 

erdészeti minisztérium rendeletét,  

- Kovászna Megye Tanácsa 2020/23-as számú, Kovászna Megye saját és az 

alárendelt megyei érdekeltségű közintézmények 2020-as évi költségvetésének a 

jóváhagyására vonatkozó határozatát; 

a Sürgősségi kormányrendelet 2019/57-es adminisztratív kódex 173-as szakasz (1) 

bekezdés „f” betűje és a 182-es. szakasz (1) bekezdés, utólagos kiegészítésével: 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja Kovászna Megyének az Országos gépkocsipark felújítását 

ösztönző 2020-2024 Programban való részvételét, a 2020-as évben. 

2. Szakasz – Jóváhagyja az Országos gépkocsipark felújítását ösztönző 2020-2024 

Program keretén belül, a jelen határozat szerves részét képező mellékletben azonosított  
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CV-02-JUD rendszámú, Skoda, 1Z/AABKDX01/OCTAVIA típusú személygépkocsi leírását 

és üzemeltetésének a megszüntetését és egy új személygépkocsi megvásárlását. 

3. Szakasz – Jóváhagyja az új személygépkocsi teljes vásárlási értéke és a 6.500 

lej/megsemmisített személygépkocsi leírási díja közötti különbséghez szükséges önrész 

biztosítását Kovászna megye költségvetéséből. 

4. Szakasz – A jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét, 

Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusához tartozó Gazdasági Igazgatóságot és a Megyei 

Utak Adminisztrálásáért Felelős Osztályt bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. április 30. 
 

 

 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” 


