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2020/ 165 számú HATÁROZAT 

a vissza nem térítendő anyagi támogatásban részesülő egyes tudományos-oktatási, 

sport és szabadidős tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint a pénzügyi 

támogatásban részesülő egyházak pályázatait elbíráló bizottság kinevezésére 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2020. december 3-i soros ülésén,  

figyelembe véve: 

- Kovászna Megye Tanácsa elnökének, a vissza nem térítendő anyagi 

támogatásban részesülő egyes tudományos-oktatási, sport és szabadidős 

tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint a pénzügyi támogatásban 

részesülő egyházak pályázatait elbíráló bizottság kinevezésére vonatkozó 

jóváhagyási jelentését, 

- a gazdasági igazgatóság, valamint a szakbizottságok jelentését, 

illetve: 

 az utólagosan módosított és kiegészített, a közérdekű tevékenységek számára a 

közpénzekből adandó vissza nem térítendő pénzügyi támogatások helyzetére 

vonatkozó 2005. évi 350-es számú törvényt; 

 a 2019/57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet által elfogadott, utólagosan módosított 

és kiegészített, Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (5) bekezdésének „a” és „f” 

betűje, valamint a (6) bekezdésének „a” betűje rendelkezését; 

 a Romániában elismert vallási felekezetek egyházi intézményeinek pénzügyi 

támogatási módozatainak megállapítására vonatkozó, újraközölt, utólagosan 

módosított és kiegészített, 2001. évi 82-es számú kormányrendeletet; 

 a Romániában elismert vallási felekezetek egyházi intézményeinek pénzügyi 

támogatási módozatainak megállapítására vonatkozó, újraközölt, utólagosan 

módosított és kiegészített, 2001. évi 82-es számú kormányrendelet alkalmazási 

módszertanának jóváhagyására vonatkozó utólagosan módosított és kiegészített 2002. 

évi 1470-es számú kormányhatározatot; 

 az utólagosan módosított és kiegészített 2000. évi 69-es számú testnevelési és 

sporttörvényt; 

 az utólagosan módosított és kiegészített, az Idegenforgalmi és Sportminisztérium 

2018/664-es számú, sportprojektek és programok állami finanszírozásáról szóló 

Rendeletét; 

 azon titkos szavazás eredménye, amelyet a közpénzekből származó, vissza nem 

térítendő anyagi támogatásban részesülő egyes tudományos-oktatási, sport és 

szabadidős tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint a pénzügyi 

támogatásban részesülő egyházak pályázatait elbíráló bizottság tagjainak kinevezésére 

jelölt személyekre adtak le; 



a 2019/57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet által elfogadott, utólagosan módosított 

és kiegészített, Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének „f” betűje 

rendelkezését, valamint a 182. szakasza (1) bekezdésének rendelkezése alapján 

 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz Kinevezik a közpénzekből származó, vissza nem térítendő anyagi 

támogatásban részesülő egyes tudományos-oktatási, sport és szabadidős 

tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint a pénzügyi támogatásban részesülő 

egyházak pályázatait elbíráló bizottság tagjait, a következő összetételben: 
1. AMBRUS József - megyei tanácsos, 

2. GÁL Károly - megyei tanácsos, 

3. FARKAS Ferenc - megyei tanácsos, 

  4. FAZAKAS Péter - megyei tanácsos, 

  5. PIȘTEA Jănică - megyei tanácsos. 

 

2. szakasz (1) Az értékelő bizottság az első ülésén, tagjai közül, nyílt 

szavazással elnököt választ. 

    (2)   Az elnök vezeti a bizottság üléseit. 

           (3) A bizottság titkársági munkáit Toth Szabolcs Barnabás, 

Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa, az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és 

Civil szervezeti irodájának vezetője látja el. 

           (4)  A bizottság minden tagjának pártatlansági nyilatkozatot kell 

aláírni.  

       (5) A bizottság a tagok többségi szavazatával dönt.  

3. szakasz A bizottság működése, valamint a pályázatok értékelése és 

kiválasztása során figyelembe veszi az utólagosan módosított és kiegészített, a 

közérdekű tevékenységek számára a közpénzekből adandó, vissza nem térítendő 

pénzügyi támogatások helyzetére vonatkozó 2005. évi 350-es számú törvény előírásait, 

valamint a szakterületre vonatkozó jogszabályokat.  

4. szakasz Jelen határozat hatályba lépésének napján hatályon kívül kell 

helyezni a következőket: 

- Kovászna Megye Tanácsa, 2012/95-ös számú, a vissza nem térítendő anyagi 

támogatásban részesülő egyes tudományos-oktatási, sport és szabadidős 

tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint a pénzügyi támogatásban részesülő 

egyházak pályázatait elbíráló bizottság újraszervezésére vonatkozó határozatát, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2017/50-es számú, a Kovászna Megye Tanácsa, 

2012/95-ös számú, a vissza nem térítendő anyagi támogatásban részesülő egyes 

tudományos-oktatási, sport és szabadidős tevékenységekre vonatkozó programokat, 

valamint a pénzügyi támogatásban részesülő egyházak pályázatait elbíráló bizottság 

újraszervezésére vonatkozó határozatának módosítására vonatkozó határozatát, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2019/75-ös számú, a vissza nem térítendő anyagi 

támogatásban részesülő egyes tudományos-oktatási, sport és szabadidős 

tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint a pénzügyi támogatásban részesülő 



egyházak pályázatait elbíráló bizottság összetételének módosítására vonatkozó 

határozatot. 

5. szakasz Jelen határozat végrehajtásáért az értékelő bizottság tagjai, valamint 

Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának, az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi 

és Civil szervezeti irodája a felelősek. 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. december 3.  

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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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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