
                  ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2021 / 132-es számú HATÁROZAT 

a 2021-2024 időszakra vonatkozó, „Az ifjúsági tevékenységeket szolgáló helyiségek 

felszerelését támogató megyei program” jóváhagyására 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2021. augusztus 18-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését, amelyben 

javasolja a 2021-2024 időszakra vonatkozó, Az ifjúsági tevékenységeket szolgáló 

helyiségek felszerelését támogató megyei program jóváhagyását; 

a Gazdasági Igazgatóság szakvéleményét és Kovászna Megye Tanácsa 

szakbizottságainak e célból megfogalmazott véleményezéseit; 

figyelembe véve: 

 a 2006/273-as számú, utólagosan módosított és kiegészített, helyi közpénzügyekről 

szóló törvényt; 

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

módosított és kiegészített, Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (5) 

bekezdésének „e” betűje, (7) bekezdésének „c” betűje, valamint a 196. szakasza (1) 

bekezdésének „a” betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz (1) Jóváhagyja a 2021-2024 időszakra vonatkozó, Az ifjúsági 

tevékenységeket szolgáló helyiségek felszerelését támogató megyei programot, a 

továbbiakban Program névvel illetve. 

(2) Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsának elnökét, hogy az (1)-es cikkelyben 

elfogadott Program értékelési és elbíráló bizottságát elnöki rendelettel nevezze ki. 

(3) A (2)-es bekezdésben megnevezett bizottság tagjai megyei tanácstagok, 

valamint Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának alkalmazottai.  

2. szakasz Jóváhagyja a Programhoz tartozó Pályázati útmutatót, az 1-es 

számú melléklet szerint. 

3. szakasz (1) Jóváhagyja a Társulási megállapodás modelljét a 2-es számú 

melléklet szerint. 

(2) A Társulási megállapodások aláírásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, 

TAMÁS Sándor urat, valamint a Gazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgatóját, VERES 

János urat bízza meg. 

4.     szakasz Jelen határozat hatályba lépésétől számított 20 napon belül, a 2021-

2024 időszakra vonatkozó, Az ifjúsági tevékenységeket szolgáló helyiségek felszerelését 

támogató megyei programot közzéteszik a helyi újságokban és Kovászna Megye 

Tanácsának honlapján, a részvételi feltételek meghatározásával és a pályázatok 

benyújtásának határidejével. 

5.   szakasz Az 1-es és 2-es számú mellékletek jelen határozat szerves részét 

képezik.  

6.    szakasz Jelen határozat végrehajtásával a 3. szakasz (2) bekezdésének tagjait, 



valamint a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusán belül működő Gazdasági 

Igazgatóságot bízza meg. 

 

Gelence, 2021. augusztus 18.     

 

 

 

TAMÁS Sándor 

 elnök  

      

 

  Ellenjegyzi: 

VARGA ZOLTÁN 

Kovászna megye jegyzője 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 

PL 


