
                  ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2020/ 164 számú HATÁROZAT 

 

a „Teljesítménysport népszerűsítése” című közhasznú sportprogram keretében 

benyújtott pályázati dokumentációkat elbíráló, illetve fellebbezési bizottságok 

kinevezésére 

 

Kovászna Megye Tanácsa 

2020. december 3-i soros ülésén, 

figyelembe véve: 

Kovászna Megye Tanácsa elnökének a „Teljesítménysport népszerűsítése” című 

közhasznú sportprogram keretében benyújtott pályázati dokumentációkat elbíráló 

illetve fellebbezési bizottságok kinevezésére vonatkozó indoklását, 

a gazdasági igazgatóság jelentését, 

Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit; 

illetve 

 a Kovászna Megye Tanácsa 2019/124-es számú határozatával jóváhagyott, a 

sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára 

vonatkozó szabályzatát, az utólagosan módosított és kiegészített, 2000/69-es számú 

Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján, annak 15. szakasza (2)-es és (3)-as 

bekezdését, valamint a 16. szakasza (4)-es bekezdését; 

figyelembe véve a „Teljesítménysport népszerűsítése” című közhasznú 

sportprogram keretében benyújtott pályázati dokumentációkat elbíráló, illetve 

fellebbezési bizottságok kinevezésére leadott titkos szavazatokat; 

a 2019. évi 57-es számú, utólagosan módosított és kiegészített Sürgősségi 

Kormányrendelet által szabályozott Közigazgatási Kódex 173. szakasza (1) bekezdése f) 

pontja, valamint a 182. szakasz (1) bekezdése alapján, 

  

 ELHATÁROZZA: 

 

 1. szakasz (1) Kinevezi a „Teljesítménysport népszerűsítése” című közhasznú 

sportprogram keretében benyújtott pályázati dokumentációkat elbíráló bizottság, a 

továbbiakban bizottság kinevezését, a következő összetételben: 

 1. ORBÁN Miklós – megyei tanácsos; 

 2. FAZAKAS András-Levente - megyei tanácsos; 

 3. FAZAKAS Péter - megyei tanácsos. 

 (2) Kinevezi a „Teljesítménysport népszerűsítése” című közhasznú sportprogram 

keretében benyújtott pályázati dokumentáció fellebbezési bizottság, a továbbiakban 

bizottság kinevezését, a következő összetételben: 

 1. KELEMEN Szilárd-Péter – megyei tanácsos; 



 2. GÁJ Nándor - megyei tanácsos; 

 3. TAIERLING Johann - megyei tanácsos. 

 2. szakasz (1) Az 1. szakaszban előírt bizottságok első ülésükön nyílt szavazással 

egy elnököt választanak a tagok köréből, aki vezeti a bizottság üléseit. 

  (2) A Bizottsági tagok közül, előzetes egyeztetés alapján, az elnök kinevezi a 

bizottság titkárát. 

(3) A Bizottság minden tagja egy pártatlansági nyilatkozatot ír alá. 

(4) A Bizottság többségi szavazat alapján dönt. 

 3. szakasz (1) Amennyiben egy sportszervezetben Kovászna megye 

társszervezetként szerepel és az illető sportszervezet Kovászna Megye Tanácsához és 

más helyi közigazgatási szervhez vagy intézményhez is támogatási kérelmet nyújt be, 

amely szintén társszervezet, az 1. szakaszban említett bizottságok kiegészülnek a helyi 

közigazgatási szerv vagy intézmény által nevesített személyekkel olyan formában, hogy 

a bizottság páratlan számú személyből álljon. 

 (2) A 2. szakasz rendelkezései megfelelően alkalmazódnak. 

 4. szakasz - Jelen határozat érvénybe lépésével hatályukat veszítik: 

 - Kovászna Megye Tanácsának 125/2019-es számú határozata a 

„Teljesítménysport népszerűsítése” című közhasznú sportprogram keretében benyújtott 

pályázati dokumentációkat elbíráló, illetve fellebbezési bizottságok kinevezésére; 

- Kovászna Megye Tanácsának 31/2020-as számú határozata Kovászna Megye 

Tanácsának 125/2019-es számú határozata módosítására a „Teljesítménysport 

népszerűsítése” című közhasznú sportprogram keretében benyújtott pályázati 

dokumentációkat elbíráló, illetve fellebbezési bizottságok kinevezésére illetve 

bármilyen más ellenkező rendelkezés; 

 5. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét, a 

Gazdasági Igazgatóságot, valamint a bizottság tagjait bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. december 3.  

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi: 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye főjegyzője 

 

 

 

  

 

 

 

 

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