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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

2020/ 100 számú HATÁROZAT  

Kovászna megye Kovászna Megye Tanácsán keresztül, Sepsiszentgyörgy 

municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsán keresztül és a Sepsi-Sic Sportklub 

Egyesület egymással kötött 20/5002/9/2020-as számot viselő szerződésének 1-es 

számú módosító okirata elfogadására 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

2020. július 23-i soros ülésén, 

figyelembe véve: 

 Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna megye Kovászna 

Megye Tanácsán keresztül, Sepsiszentgyörgy municípium Sepsiszentgyörgy Helyi 

Tanácsán keresztül és a Sepsi-Sic Sportklub Egyesület egymással kötött 

20/5002/9/2020-as számot viselő szerződésének 1-es számú módosító okirata 

elfogadására, 

figyelembe véve: 

- a Gazdasági Igazgatóság jelentését valamint Kovászna Megye Tanácsa 

szakbizottságainak jelentéseit; 

figyelembe véve: 

 

- a 2015. évi 227-es számú, utólagosan módosított és kiegészített Pénzügyi törvényt; 

- a 2006. évi 273-as számú, utólagosan módosított és kiegészített Közpénzügyi 

törvényt; 

- a 2000. évi 69-es számú, utólagosan módosított és kiegészített Testnevelési- és 

sporttörvényt; 

- a 2000. évi 69-es számú Testnevelési- és sporttörvény végrehajtási rendeletét, mely 

a 2001-es évi 884-es számú Kormányhatározattal került elfogadásra; 

- a 2018. évi 664-es számú, utólagosan módosított és kiegészített Tanügyi és 

Sportminisztérium által kiadott Rendeletet; 

- Kovászna Megye Tanácsának 2019-es évi 124-es határozata a Kovászna Megye 

Tanácsa által „A teljesítménysport támogatása” című közhasznú sportprogram 

közpénzből való támogatására; 

- „A teljesítménysport támogatása” című közhasznú sportprogram keretében letett 

iratcsomókat értékelő bizottságok 2020.07.10-én keltezett és a 7849/36263-as számot 

viselő közös jegyzőkönyvét; 

figyelembe véve:  

a Sepsi-Sic Sportklub egyesület 26/2020.07.01-os, 27/2020.07.07-es, 28/2020.07.10-

as számú folyamodványait, melyek Kovászna Megye Tanácsának Iktatójába a 

7460/2020.07.01-as, 7689/2020.07.07-es és a 7858/2020.07.10-as számmal kerültek 

beiktatásra. 



a 2019. évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet által elfogadott 

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének f) pontja, valamint a 196. 

szakasz (1) bekezdésének a) pontja, alapján, 

 

ELHATÁROZZA: 

 

 1. szakasz Jóváhagyja Kovászna megye Kovászna Megye Tanácsán keresztül, 

Sepsiszentgyörgy municípium Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsán keresztül és a Sepsi-

Sic Sportklub Egyesület egymással kötött 20/5002/9/2020-as számot viselő 

szerződésének 1-es számú módosító okiratát, mely a jelen határozat szerves 

mellékletét képezi. 

2. szakasz Az 1-es szakaszban előírt módosító okirat aláírásával Tamás Sándort, 

Kovászna Megye Tanácsának Elnökét és Veres Jánost, a Gazdasági Igazgatóság 

ügyvezető igazgatóját hatalmazzuk fel Kovászna Megye Tanácsának 

szakapparátusából. 

 3. szakasz Jelen határozat végrehajtásával a 2. szakaszban megbízott 

személyeket, Kovászna Megye Tanácsának szakapparátusából a Jogi- és 

Területfejlesztési Igazgatóságot és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020 július 23 

      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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