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2020/ 64 számú HATÁROZAT 

a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

részvételének jóváhagyására, a 2020-as évre, „Az autók országos állományának a 

felújítását ösztönző 2020-2024 programban” 

 
Kovászna Megye Tanácsa,  

2020 április 30.-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácselnökének indoklását, a Kovászna Megyei 

Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság részvételének jóváhagyására, 

2020-as évre, Az autók országos állományának a felújítását ösztönző 2020-2024 programban, 

a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

szakjelentését és a szakbizottságok véleményezését, 

 

figyelembe véve: 

- 2009/34-es számú, a 2009-es évi költségvetés kiegészítésére és egyes pénz- és 

adóügyi szabályozásokra vonatkozó Sürgősségi Kormányrendelet 24. szakaszának (3). 

bekezdésének e) betűjét; az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- 2006/105-ös számú Törvény által utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

jóváhagyott, a Környezetvédelmi Alapra vonatkozó 2005/196-os számú sürgősségi 

kormányrendeletet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a Vizek, Erdők és Környezet Védelmi Minisztériumának 2020/324-es számú 

rendelete, az autók országos állományának 2020-2024 felújítását ösztönző programra 

vonatkozó finanszírozási Útmutatónak a jóváhagyására, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

- a Kovászna Megye Tanácsának 2020/23-as számú határozata, a Kovászna 

megye saját költségvetésének és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-as évi 

költségvetésének jóváhagyására vonatkozóan 

 

A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 

173-as cikkely (1) bekezdése  f) pontjának és a 182-es cikkely (1) bekezdésének 

rendelkezései alapján, 

 
ELHATÁROZZA: 

 
 1. szakasz - Jóváhagyja a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság részvételét, a 2020-as évre, Az autók országos állományának a felújítását 

ösztönző 2020-2024 programban. 

2. szakasz- Az autók országos állományának a felújítását ösztönző 2020-2024 

programon keresztül, jóváhagyja a Dacia, SD/LSDJK/Logan típusú, CV-88-JUD 



rendszámmal rendelkező gépkocsi leírását, melynek azonosító adatai a mellékletben 

vannak leírva, és egy új gépkocsi beszerzését. 

3. szakasz - Kovászna megye költségvetéséből biztosítódik a saját hozzájárulás 

értéke, vagyis a 6500 lej/leírt gépkocsi értéke és az új gépkocsik teljes beszerzési ára 

közötti különbözet. 

4. szakasz- Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácselnökét, 

Kovászna Megye Tanácsának szakapparátusából a Gazdasági Igazgatóságot és a 

Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot bízzuk 

meg. 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. április 30. 

 

 

                            TAMÁS Sándor 

                  elnök 

      Ellenjegyzi: 

    VARGA Zoltán 

       Kovászna megye főjegyzője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jelen határozat közölve lesz: 

- 1 példány a Kovászna Megyei Kormányhivatalnak, 

- 2 példány a Közigazgatási Osztálynak, 

- 1 példány a Gazdasági Igazgatóságnak, 

- 1 példány a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnak. 

 


