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2012/_____ számú HATÁROZAT 

jógi személyisséggel rendelkező  SEPSI-SIC sportegyesület létrehozásáról 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2012. ________ soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását , egy magánjellegű, nem 

gazdasági tevékenységre szakosodott, jógiszemélyiséggel rendelkező, SEPSI - SIC Sport 

Egyesület létrehozásának jóváhagyásáért, 

figyelembe véve: 

– a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság jelentését, valamint a szakbizottságok 

jóváhagyó jelentéseit; 

- a 2000/ 26-os Sürgősségi Kormányrendelet az alapítványok és egyesületek az 

utólagos módosításokkal  

- a 69/ 2000 es Törvényt, 21-es cikk (1) bekezdés, „b”, 22-es cikk (1) bekezdés, 26-os 

cikk (1) és (2) bekezdés, a 67-es, cikk, 69-es cikk (1) és (3) bekezdés, valamint a 

Testnevelési és Sporttudományi törvény az utólagos módosításokkal 

 - a 884/2001-es Sürgősségi Kormányrendelet a Testnevelési és Sporttudományi 

törvény alkalmazását szabályozó 69/2000 rendelet, 91-es cikkely (6) bekezdés „a” a 

215/2001 Törvény utólagos módosításait, 

- a 273/2006 Törvény 35-ös cikk (3) (4) és (6) –os bekezdéseit az utólagos 

módosításokkal 

- a 52/2003 a döntéshozatali átláthatóság a közigazgatásban Törvény  az utólagos 

módosításokkal 

- látva a titkos szavazás eredményét a SEPSI – SIC Sport Egyesületben, való 

Kovászna megyét képviselő kinevezéséről, 

-  a 215/2001 - ös számú, utólagosan módosított és kiegészített helyi közigazgatási 

törvény 91. szakasza (5) bekezdésének „a” betűje, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése 

alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz – jóváhagyja a SEPSI - SIC Sport Klub Egyesület létrehozását egy non-

profit, jogi személyiséggel. 



2. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye Tanácsának részvételét a 

Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa valamint a Tega RT közös alapítványaként létesülő, a 

SEPSI Sport Klub Egyesület - SIC, non-profitú, jogi személyiségű, sportegyesületben.  

3. szakasz – (1) Az egyesület megalapításának határozatlan időre történik és 

közigazgatási-területi egységét nem módosítja. 

 (2) tanácskozó és végrehajtó hatóság a közigazgatási egység megtartja a helyi 

autonómiáját  a törvényes keretek között.  

4. szakasz – (1) jóváhagyja a SEPS Sport Klub Egyesület - SIC, alapító okiratát, 

valamint a működési szabályzatát az 1. és 2., mellékleteket szerint, melyek szerves 

részét képezik a jelen határozatnak 

(2.) Bármely későbbi változtatás, a fent említett (1) pontban megfogalmazás 

szerint egy Kiegészítéssel történik előzetesen jóváhagyott a megyei tanács döntése szeri 

(3.) Alapszabályzat a jogszabályi változások az szerint módosulhatnak, 

történtektől számított 90 napon belül meghirdetve a Hivatalos Közlönyben.  

5. szakasz – A  SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület székhelye Sepsiszentgyörgy 

_______________ utca ________szám. 

6. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye részvétel, a helyi költségvetésből 

származó,  1960 USD, összeggel, ami az indulótőke 49%-t képezi.  

(2) Jóváhagyja Kovászna megye 392.000 lejes évi hozzájárulását, ami az évi 

hozzájárulás 49%-át tesz ki. 
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INDOKLÁS 
jogi személyisséggel rendelkező  SEPSI-SIC sportegyesület létrehozásáról 

 

 

A Kovászna megye sportélete az elmúlt évek során fejlődésnek indult. Ezen 

periódus során egyéni kezdeményezések egész sora jellemezte a megyei sportot: ők 

voltak azok a lelkes, és gyakran alábecsült személyek, akik a megye hírnevét vitték 

idehaza és külföldre egyaránt. 

 

Az önkormányzathoz évente több tíz kérdés érkezik egyéni támogatásokra: túl 

gyakran fordul elő, hogy a segítő szándék ellenére nem tudunk olyan kimagasló 

teljesítményt nyújtó személyeknek segíteni, akik a zsűrik, szakemberek elismerését 

számos alkalommal gyűjtötték be. 

 

A sport közösségszervező hatásáról többen és számos alkalommal értekeztek: 

különösen a csapatsportok esetében, amikor egy-egy nagyobb meccsre kerül sor, több 

száz, sőt alkalmasint ezer ember is kilátogat a mérkőzésre. Ez etnikumokon, településen 

túlmutató élmény: építi, megszilárdítja az emberek közti kapcsolatot. 

 

A közönség jelenléte a fiatal sportolók motiválását, az utánpótlást is serkenti: azt 

mutatja, hogy nálunk is van lehetőség az érvényesülésre, az egyéni elismerés 

megszerzésére. 

 

Sajnos azt is észrevehettük, hogy az eddig használt menedzsmenti és támogatási 

keretek nem tudják maradéktalanul sem az egyéni, sem a csapatsportokhoz fűződő 

igényeket kiszolgálni. Megfelelő forma segítségével ezeket a problémákat le lehet 

küzdeni, lehet olyan keretet teremteni, amely minden igénynek megfelel: ez nem csak a 

sportolók helyzetét könnyíti meg, hanem a közép és hosszútávon arra is garanciát 

jelent, hogy a nézők, szurkolók nagyobb számban kapcsolódnak be ezen sportokba. A 

cél tehát kettős: a sportok támogatása és a közösségi élmény fokozása. 

 

Ihletődve a Brassó Megye Tanácsának példájából, ahol hasonló megoldáskereséssel a 

köz-és magánszféra partneri kapcsolattal létre hoztak egy Sport Klubot a, 26/2000 



Sürgősségi Rendelet adta törvényes keretei között, ami a egyesületek és alapítványok 

működését szabályozza. Ezt a lehetőségeket, figyelembe véve született meg az 

elhatározás egy hasonló, a Kovászna megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy 

önkormányzatának valamint a TEGA RT együtt létesítsen egy minden sport szakosztály 

irányító, felkaroló Sport Egyesületet, SEPSI SIC név alatt. 

 

Az egyesület neve is sokat ígérő, hisz a SEPSI az Sepsiszentgyörgy megyejogú várost 

jelképezi, míg a SIC a román nyelvű Sport, az Implicare a részvétel, a Competiție, 

versenyszellemet jelképezi.   

 

Az Igazságügy Minisztériumi hivatalos megkeresésre pozitívan láttamozta a SEPSI -

SIC, egyesületi név jóváhagyását. 

  

A fentiek ismeretében kérem jóváhagyni a tervezetet. 

 

 

 

Ambrus József 

 

Megyei Tanácsos 
 


