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2020/ 132 számú HATÁROZAT  

egyes sportprogramok finanszírozására Kovászna megye helyi költségvetéséből az 

utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú testnevelési- és sporttörvény 

előírásai alapján 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

2020. szeptember 17-i soros ülésén, 

figyelembe véve: 

 Kovászna Megye Tanácsa elnökének Jóváhagyási jelentését egyes 

sportprogramok finanszírozására Kovászna megye helyi költségvetéséből az utólagosan 

módosított és kiegészített 2000/69-es számú testnevelési- és sporttörvény előírásai 

alapján, 

figyelembe véve: 

- a Gazdasági Igazgatóság jelentését valamint  Kovászna Megye Tanácsa 

szakbizottságainak jelentéseit; 

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

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

Sportminisztérium által kiadott Rendeletet a sportprogramok és projektek 

közpénzekből való támogatásáról; 

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

Tanácsa által „A teljesítménysport támogatása” című közhasznú sportprogram 

közpénzből való támogatására; 

- Kovászna Megye Tanácsának 2020-as évi 23-as határozata Kovászna megye saját, 

valamint a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-as évre szóló költségvetésének 

elfogadására; 

- „A teljesítménysport támogatása” című közhasznú sportprogram keretében letett 

iratcsomókat értékelő bizottság 2020.09.09-én keltezett és a 9.949-es számot viselő  

jelentését; 

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

Törvénykönyv 173. szakasza (5) bekezdésének f) pontja, valamint a 196. szakasz (1) 

bekezdésének a) pontja, alapján, 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz.  Jóváhagyja egy 700.000 lejes összeg elfogadását Kovászna megye 

helyi költségvetéséből a Kézdivásárhelyi KSE Sportklub Egyesület kosárlabda 



szakosztályának „A kosárlabdacsapatok résztvétele az Országos 

Bajnokságban, felnőttek és juniorok” című sportprogram támogatására, a 2020-

as évben 300.000 lej, a 2021-es évben pedig 400.000 lej felhasználására. 

2. szakasz.  Jóváhagyja egy 150.000 lejes összeg elfogadását Kovászna megye 

helyi költségvetéséből a Sepsi OSK Sportklub Egyesület „Az U16, U17 és U19-

es ifjúsági csapatok résztvétele az Elitek Ligájában” című sportprogram 

támogatására, a 2020-as évben 75.000 lej, a 2021-es évben pedig 75.000 lej 

felhasználására. 

3. szakasz.  Jóváhagyja egy 100.000 lejes összeg elfogadását Kovászna megye 

helyi költségvetéséből a Királypingvinek Jégkorong Klub „A sepsiszentgyörgyi 

Királypingvinek Jégkorong Klub U6, U8, U10, U12, U14, U18 ifjúsági 

jégkorong korosztályok és műkorcsolya csapatok felkészítése és résztvétele az 

Erdélyi Bajnokságban, a Román Nemzeti Bajnokságban és a Kárpátok Kupán” 

című sportprogram támogatására, a 2020-as évben 40.000 lej, a 2021-es évben 

pedig 60.000 lej felhasználására. 

4. szakasz. Az 1., 2. és a 3. szakaszban előírt támogatási összegeket a kiadási 

kategóriák szerinti bontásban az 1a, 1b és 1c mellékletek tartalmazzák. 

5. szakasz. (1) Elfogadásra kerül a támogatási szerződés tervezete a 2-es számú 

mellékletnek megfelelően. 

(2) A szerződés aláírásával Tamás Sándor urat, Kovászna Megye Tanácsának 

Elnökét, valamint Kovászna Megye Tanácsának szakapparátusából a 

Gazdasági Igazgatóság képviseletében Veres Jánost ügyvezető igazgató urat 

bízzuk meg. 

6. szakasz. Az 1a, 1b és 1c mellékletek jelen határozat szerves részét képezik. 

7. szakasz. Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának Elnökét 

valamint Kovászna Megye Tanácsának szakapparátusából a Gazdasági 

Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020 szeptember 17 

      TAMÁS Sándor 

         Elnök 

Ellenjegyzi, 

Kovászna megye főjegyzője nevében 

SZTAKICS István - Attila 

Ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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