
                    ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA  

 

 

2013/      -as számú HATÁROZAT 

a jogi személyisséggel rendelkező, non-profit, magánjogi 

sportstruktúrájú SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület megalakulásának a jóváhagyására 

hozott 2012/113-as számú határozat módosítására 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2013. _____________ -i soros  ülésén, 

elemezve Ambrus József megyei tanácsos úr indoklását, egy jogi személyisséggel rendelkező, 

non-profit, magánjogi sportstruktúrájú SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület megalakulásának a 

jóváhagyására hozott 2012/113-as számú határozat módosítására, 

figyelembe véve: 

- a a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság jelentését, 

- az alapítványokra és egyesületekre vonatkozó 2000/26-os számú 

Kormányrendeletet az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a 2000/69-es számú a Testnevelés és Sport Törvény 21-es szakasza (1) bekezdése 

„b” betűjét, 22-es szakasza (1) bekezdését, 26-os szakasza (1) és (2) bekezdéseit, a 67-es 

szakaszát, 69-es szakasza (1) és (3) bekezdéseit, az utólagos módosításokkal, 

- a 2001/884-es számú Kormányhatározattal jóváhagyott a 2000/69-es számú 

Testnevelés és Sport Törvény alkalmazási Szabályzatát, összevetve a 2001/215-ös számú, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt közigazgatási Törvény 91-es szakasza 

(6) bekezdése „a” pontjával, 

- a 2006/273-as számú Közpénzügyekről szóló Törvény 35-ös szakasza (3), (4) és 

(6) bekezdéseit, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a 2003/52-es számú, a döntéshozatali átláthatóság a közigazgatásban, Törvényt 

az utólagos kiegészítésekkel, 

- látva a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Közgyűlésének a Határozatát, 

a 2001/215-ös számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt Helyi 

közigazgatási Törvény 91. szakasz (5) bekezdése „a” betűjének 5. pontja és a 97. szakasz 

értelmében 

 

ELHATÁROZZA: 

 

Egyetlen szakasz –A jogi személyisséggel rendelkező, non-profit, magánjogi sportstruktúrájú 

SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület megalakulásának jóváhagyására hozott 2012/113-as számú 

határozat a következő képpen módosúl: 

1. A 6. szakasz (2) bekezdés ének a következő tartalma lesz: 

„6. szakasz (2) - Jóváhagyja Kovászna megye 539.000 lejes évi hozzájárulását, ami a 

társak által fizetendő évi hozzájárulás 49%-át jelenti. 

 



2.  Az 1. számú melléklet – A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapító okírata módosúl a 

jelen határozat 1. számú mellékletében bemutatott 1. számú kiegészítő okíratjavaslat szerint az 

Alapító okírathoz. 

3. A 2. számú melléklet – A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapszabályzata módosúl a 

jelen határozat 2. számú mellékletében bemutatott 1. számú kiegészítő okíratjavaslat szerint az 

Alapszabályzathoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2013. ________________ 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

 

Ellenjegyzi: 

VARGA ZOLTÁN 

Kovászna megye jegyzője 
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 ROMÁNIA 

 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA  

Ikt. sz.          / 2013.                  

 

 

INDOKLÁS 

a jogi személyisséggel rendelkező, non-profit, magánjogi 

sportstruktúrájú SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület megalakulásának a jóváhagyására 

hozott 2012/113-as számú határozat módosítására 
 

 

A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Municípium 

Helyi Tanácsa és a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel közös pénzügyi hozzajárulással jött létre, 

különböző sportágazatokon belüli szakosztályokon keresztül folytatott sporttevékenységek 

lebonyolítása érdekébe. 

A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Közgyülése az Alapszabályzat 16. szakasza (3) bekezdése e) 

betűje alapján javasolja az Alapító Okírat 7. szakasza c) betűjének, valamint az Alapszabályzat 1. 

szakasza (3) bekezdése, 4. szakasza (1) bekezdése és 36. szakasza (1) bekezdése c) betűjének a 

módosítását, melyek a Sport Klub szimbólumára, egyes sportágazatok megnevezésének a 

módosítására és a társak éves hozzájárulásának a növélésére vonatkoznak. A szimbólum és egyes 

sportágazatok megnevezésének a módosítása a Sport Egyéniségi Bizonylat megszerzése érdekébe 

szükséges. 

A cél megvalósítása érdekébe az Egyesület új sport-szakosztályokat szándékszik létrehozni, 

egyéni sportolókat és csapatokat támogatni, és nem utolsó sorban a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület 

benevezett a FIBA Európa Kupába, lévén az egyetlen női kosárlabda csapat mely az országot 

képviseli, ezek pedig az egyesület költségeinek a növekedését jelentik. Ennek megvalósítása érdekébe 

szkséges a társak hozzajárulásának a növelése, az alaptőkében való részvételnek megfelelő százalék  

szerint, éspedig: 

 550.000 lej Sepsiszentgyörgy Municípium, 

 539.000 lej Kovászna Megye, 

 11.000 lej a sepsiszentgyörgyi TEGA RT. 

 

A fentieket figyelembe véve javasolom a bemutatott határozattervezet megvitatását és 

jóváhagyását. 

 

        Ambrus József  

       megyei tanácsos 

 

 

 

 
 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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1. számú Melléklet  

Kovászna Megye Tanácsa 2013/____-es számú Határozatához 

 

TERVEZET 

 

1. számú kiegészítő okírat 

a SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapító Okíratához 

 

 

A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület, székhely Sepsiszentgyörgy, Vadászok utca, 1. 

szám, Kovászna megye, Közgyülése 

A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Közgyülésének 2013/1-es számú, az Alapító 

Okírat és az Alapszabályzat módostására vonatkozó Határozata értelmében, 

figyelembe véve: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2013/____ Határozatát,  

- Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa 2013/____ Határozatát, 

- a sepsiszentgyörgyi TEGA RT 2013/____ Határozatát, 

az alapítványokra és egyesületekre vonatkozó 2000/26-os Kormányrendelet 33 

szakaszát, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint A SEPSI-SIC Sport 

Klub Egyesület Alapszabályának 16. Szakasza (3) bekezdése, „e” pontját,  

megfogalmazza a következőt: 

 

KIEGÉSZÍTŐ OKÍRAT 

 

A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapító okírata a következőképpen módosul: 

 

1. A 3 szakasz után egy új szakasz vezetődik be, a 3^1 szakasz. 

 

 „3^1  szakasz: A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület márkája, mely a szimbólumból 

és a  megnevezésből áll, szine zöld-fehér és be lesz jegyezve az Állami Szabadalmi és 

Márkavédelmi Hivatalnál. A szimbólúm egy grafikábó áll, mely a várost védelmező 

Szent György Lovagot ábrázolja.” 

 

2. A 6 szakasznak a következő tartalma lesz: 

„6 szakasz: Az egyesület célja sporttevékenységek lebonyolítása, különböző 

sportágazatokon belüli szakosztályokon keresztül: kosárlabda, labdarugás, uszás, 

korcsolya, tenisz, torna, triatlon, kézilabda, asztali tenisz, íjjal való célbalövés, 

teremlabdarugás, kiválogatva, bevezetve és felkészítve a sportolókat ezeken a 

sportágazatokon belül, hogy részt vegyenek az országos és nemzetközi sport 

rendezvényeken”. 

 

3. A 7. szakasz „c” betűje a következőképpen módosul: 

 

„c) a társak éves hozzajárulása, az alaptőkében való részvételnek megfelelő 

százalék  szerint a következő: 



- 550.000 lej Sepsiszentgyörgy Municípium, 

- 539.000 lej Kovászna Megye, 

-   11.000 lej a sepsiszentgyörgyi TEGA RT”. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2013 _______________. 

 

A Társulás tagjainak aláírása: 

 

1) Sepsiszentgyörgy Municípium  

____________________________ 

2) Kovászna Megye, 

____________________________ 

3) Sepsiszentgyörgyi TEGA RT. 

____________________________ 



2. számú Melléklet  

Kovászna Megye Tanácsa 2013/____-es számú Határozatához 

 

TERVEZET 

1. számú kiegészítő okírat 

az AGROSIC Közösségek Közti Társulás Alapszbályzatához 

 

A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület, székhely Sepsiszentgyörgy, Vadászok utca, 1. 

szám, Kovászna megye, Közgyülése 

A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Közgyülésének 2013/1-es számú, az Alapító 

Okírat és az Alapszabályzat módostására vonatkozó Határozata értelmében, 

figyelembe véve: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2013/____ Határozatát,  

- Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa 2013/____ Határozatát, 

- a sepsiszentgyörgyi TEGA RT 2013/____ Határozatát, 

az alapítványokra és egyesületekre vonatkozó 2000/26-os Kormányrendeletet 33 

szakaszát, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint A SEPSI-SIC Sport 

Klub Egyesület Alapszabályának 16. Szakasza (3) bekezdése, „e” pontját,  

megfogalmazza a következőt: 

 

KIEGÉSZÍTŐ OKÍRAT 

 

A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület Alapszabályzata a következőképpen módosul: 

4. Az 1. szakasznak  a következő tartalma lesz: 

 „1 szakasz: MEGNEVEZÉS 

A sportág elnevezése SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület (magánjogi sport ágazat, 

nem profitorientált, jogi személyiséggel rendelkező) a 2000/69 számú Törvény és a 

2000/26 számú Kormányrendelet előírásai szerint jött létre. 

A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesületnek a következő megkülönböztető jelekkel 

rendelkezik: szine zöld-fehér és a Közgyűlésen jóváhagyott saját pecsétje van. 

A SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület márkája, mely a szimbólumból és  

megnevezésből áll, szine zöld-fehér és be lesz jegyezve az Állami Szabadalmi és 

Márkavédelmi Hivatalnál. A szimbólúm egy grafikábó áll, mely a várost védelmező 

Szent György Lovagot ábrázolja.” 

5. A 4. szakasz (1) bekezdése a következőképpen módosul: 

„Az egyesület célja sporttevékenységek lebonyolítása, különböző sportágazatokon 

belüli szakosztályokon keresztül: kosárlabda, labdarugás, uszás, korcsolya, tenisz, 

torna, triatlon, kézilabda, asztali tenisz, íjjal való célbalövés, atlétika, teremlabdarugás, 

kiválogatva, bevezetve és felkészítve a sportolókat ezeken a sportágazatokon belül, 

hogy részt vegyenek az országos és nemzetközi sport rendezvényeken”. 

6. A 36. szakasz (1) bekezdése „c” betűje a következőképpen módosul: 

„c) a társak éves hozzájárulása, az alaptőkében való részvételnek megfelelő 

százalék szerint a következő: 

- 550.000 lej Sepsiszentgyörgy Municípium, 

- 539.000 lej Kovászna Megye, 



-   11.000 lej a sepsiszentgyörgyi TEGA RT”. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2013 _______________. 

 

A Társulás tagjainak aláírása: 

4) Sepsiszentgyörgy Municípium  

____________________________ 

5) Kovászna Megye, 

____________________________ 

6) Sepsiszentgyörgyi TEGA RT. 

____________________________ 
 


