
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

2020/ 73 számú HATÁROZAT 

Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül, és a Kovászna Megyei Vöröskereszt 

közötti társulás jóváhagyásáról az Oxigén című tevékenységi terv megvalósításának 

támogatására, a koronavírus elleni küzdelem további forrásainak biztosítása céljából 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. május 14-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését Kovászna megye, 

Kovászna Megye Tanácsán keresztül, és a Kovászna Megyei Vöröskereszt közötti társulás 

jóváhagyásáról az Oxigén című tevékenységi terv megvalósításának támogatására, a koronavírus 

elleni küzdelem további forrásainak biztosítása céljából, 

figyelembe véve: 

- a Gazdasági Igazgatóság, valamint a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság közös 

szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- Románia Elnökének a 2020/195-ös számú Rendeletét, a Románia területén kihirdetett 

sürgősségi állapotra vonatkozóan, 

- Románia Elnökének a 2020/240-es számú Rendeletét, a Románia területén kihirdetett 

sürgősségi állapotra vonatkozóan, 

- a Kovászna Megyei Vöröskereszt átiratát, amelyet Kovászna Megye Tanácsa 

főiktatójában a 2020.05.06/5288-as számmal iktattak, 

- a COVID-19 Megyei Irányítási Központ átiratát, 

- a Ronániai Vöröskereszt Statútumának 23. szakasza i) betűjét, illetve a 49. szakasza (2) 

bekezdésének i) betűjét, 

- a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott, utólagosan kiegészített 

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (5) bekezdése c) betűje értelmében, összevetve a (7) 

bekezdés a) betűjével és a 182. szakaszának (1) bekezdése alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül, és a 

Kovászna Megyei Vöröskereszt közötti társulást az Oxigén című tevékenységi terv 

megvalósításának támogatására, a koronavírus elleni küzdelem további forrásainak biztosítása 

céljából. 

2. Szakasz – Jóváhagyja az Oxigén című tevékenységi terv megvalósításának 

támogatására, a koronavírus elleni küzdelem további forrásainak biztosítása céljából Kovászna 

megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül és a Kovászna Megyei Vöröskereszt között megkötött 

társulás szerződés-modelljét, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 



3. Szakasz – A társulási szerződés aláírására meghatalmazza Kovászna Megye 

Tanácsának elnökét, valamint a Gazdasági Igazgatóság végrahajtó igazgatóját. 

4. Szakasz – Jóváhagyja az 1-es szakaszban említett tevékenység megvalósításához 

Kovászna megye hozzájárulását, Kovászna Megye Tanácsán keresztül, legtöbb 46.000 lejes 

összegben, amely Kovászna megye helyi költségvetéséből kerül biztosításra. 

5. Szakasz – A jelen határozat végrehajtásával a 3-as szakaszban említett személyeket, 

valamint a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. május 14. 

 

 

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” 

SZF 


