
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2020/ 74 számú HATÁROZAT 

Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-es évi költségvetésének 

kiigazítására 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2020. május 14-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését Kovászna megye 

és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-as évi költségvetésének kiigazítására; 

figyelembe véve: 

- a Gazdasági Igazgatóság szakjelentését, valamint Kovászna Megye Tanácsa 

szakbizottságainak véleményezéseit;  

- a 2006/273-as számú, utólagosan  módosított és kiegészített, helyi közpénzügyi 

törvényt; 

- 2020-as év állami költségvetésének kiigazításáról szoló 2020/50 sz. sürgösségi 

Kormányrendeletet; 

- A Kovászna megyei közpénzügyi hivatal vezetõjének 2020 április 23-ai 5 sz. döntését; 

- 2020 év 329 sz. Kormányhatározatot a helyi költségvetések kiegészítéséről,  a 

munkahelyi megelőző elszigeteltségével járó kiadások fedezésére a 2020-as állami 

költségvetésben a kormány számára rendelkezésre álló költségvetési tartalékalapból, a 

karanténköltségek megállapítására és az egészségügy területén hozott intézkedések 

meghozatalának módszertani szabályainak jóváhagyásáról szóló, 2020. évi 201. 

kormányhatározat 2. cikkének kiegészítésére valamint a kormány rendelkezésére álló 

költségvetési tartalékalapból a 2020-as állami költségvetésben előirányzott összeg elosztására az 

Egészségügyi Minisztérium költségvetésének kiegészítéseként; 

- A 2020. április 6-i 43. sz. sürgősségi kormányrendelet, amely jóváhagyja az európai 

unios alapokból elszámolt támogatási intézkedéseket, a COVID-19 koronavírus terjedése miatt 

bevezetett sürgősségi állapotban; 

- a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott és utólagosan 

kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (3) bekezdésének „a” betűje és a 182. 

szakasza (1) bekezdésének alapján, 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-

as évi költségvetésének kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 1D, 1/1d, 1/4b, 1/7a, 

1/8b, 1/15a, 1/18a, 1/29b, 1/30b, 1/31b, 1/33b, 1/39 és VP2d mellékletek szerint. 

2. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a 

Gazdasági Igazgatóságot és az érdekelt közintézményeket bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. május 14. 

 TAMÁS Sándor 

 elnök  

 

Ellenjegyzi, 

              Kovászna megye főjegyzője, 

                         VARGA Zoltán 

 
„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

                               „Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása”LB 


