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2019/        . számú HATÁROZAT 

a megyei olimpiászokon és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket elért, 

kitüntetéseket, érmeket és különleges díjakat elnyert diákok, illetve az őket 

felkészítő tanárok anyagi ösztönzését biztosító szabályzatra vonatkozó, 2018/13-as 

számú határozat melléklete, III. fejezetének 13. cikkelye módosítására  

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2019. __________ rendes ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését, amelyben 

javasolja a megyei olimpiászokon és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket 

elért, kitüntetéseket, érmeket és különleges díjakat elnyert diákok, illetve az őket 

felkészítő tanárok anyagi ösztönzését biztosító szabályzatra vonatkozó, 2018/13-as 

számú határozat melléklete, III. fejezetének 13. cikkelye módosítsának elfogadását; 

a Gazdasági Igazgatóság, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak  

jelentését; 

figyelembe véve: 

 az utólagosan módosított és kiegészített 2011/1-es számú oktatási törvény 57. 

cikkelyének (4)-es bekezdését, valamint 111. cikkelyének (5) és (51) bekezdését; 

 a módosított és kiegészített 2016. évi 536-os, a középiskolai előmenetel 

ösztönzéséről szóló Kormányhatározat 7. cikkelyét;  

mivel teljesítve vannak a 2003/52-es, közigazgatás döntési átláthatóságáról szóló 

törvény újbóli közzététele által előírt eljárások,   

a 2019. évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet által szabályozott 

Közigazgatási Kódex 173. szakasza (1) bekezdése f) pontja, valamint a 182. szakasz (1) 

bekezdése alapján, 

 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz Jóváhagyja a megyei olimpiászokon és tanulmányi versenyeken 

kimagasló eredményeket elért, kitüntetéseket, érmeket és különleges díjakat elnyert 

diákok, illetve az őket felkészítő tanárok anyagi ösztönzését biztosító szabályzatra 

vonatkozó, 2018/13-as számú határozat melléklete, III. fejezetének 13. cikkelye 

módosítsát, a következő tartalommal:  

 

„13. Cikkely.  A díjkategóriák maximális értéke lejben a következő képpen 

alakul:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Egyéni díjak Maximális érték 

- lejben - 

  I Díj 140 

 II Díj 110 

III Díj 80 

Díjak a legfennebb 20 fős diákcsoportok számára   

  I Díj 220 

 II Díj 160 

III Díj 130 

Díjak a 20-60 fő létszámú diákcsoportok számára  

  I Díj 500 

 II Díj 400 

III Díj 300 

„ 

 

Sepsiszentgyörgy,  

 

 

 

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.” 

 

 

 

K.Cs.E. 



R O M Á N I A 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA               Ikt. szám: 2019.08.08/8598 

  ELNÖK 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI JELENTÉS 

 

a megyei olimpiászokon és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket elért, 

kitüntetéseket, érmeket és különleges díjakat elnyert diákok, illetve az őket felkészítő 

tanárok anyagi ösztönzését biztosító Szabályzatra vonatkozó, 2018/13-as számú határozat 

melléklete, III. fejezetének 13. cikkelye módosítására 

 

Kovászna Megye Tanácsa a 2018/13-as határozattal jóváhagyta a Megyei 

olimpiászokon és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket elért, kitüntetéseket, 

érmeket és különleges díjakat elnyert diákok, illetve az őket felkészítő tanárok anyagi 

ösztönzését biztosító szabályzatot.  

 A Szabályzat 13. számú cikkelye meghatározza a díjkategóriák maximális összegét, itt 

cserélődtek fel a legfennebb 20 fős diákcsoportok számára kiírt összegek a 20-60 fős 

diákcsoportok számára kiírt összegekkel. 

 Ezek szerint a 13. cikkely, amely meghatározza a díjkategóriák maximális értékét 

lejben, a következő képpen alakul:  
 

Egyéni díjak Maximális érték 

- lejben - 

  I Díj 140 

 II Díj 110 

III Díj 80 

Díjak a legfennebb 20 fős diákcsoportok számára   

  I Díj 220 

 II Díj 160 

III Díj 130 

Díjak a 20-60 fő létszámú diákcsoportok számára  

  I Díj 500 

 II Díj 400 

III Díj 300 

 

A fentieket figyelembe véve, kezdeményezem a megyei olimpiászokon és tanulmányi 

versenyeken kimagasló eredményeket elért, kitüntetéseket, érmeket és különleges díjakat 

elnyert diákok, illetve az őket felkészítő tanárok anyagi ösztönzését biztosító Szabályzatra 

vonatkozó, 2018/13-as számú határozat melléklete, III. fejezetének 13. cikkelye módosítását 

jóváhagyó határozattervezet elemzését és elfogadását. 

 
 

TAMÁS Sándor 

elnök 
 


