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2020/84 számú HATÁROZAT 

a Kovászna Megyei Területi Közrendi Hatóság Szervezési és működési szabályzata 

jóváhagyásáról szóló 2016/163-as számú határozat mellékletének módosítására és kiegészítésére 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. május 28-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Kovászna Megyei 

Területi Közrendi Hatóság Szervezési és működési szabályzata jóváhagyásáról szóló 2016/163-as 

számú határozat mellékletének módosítására és kiegészítésére, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a Román Rendőrség szervezéséről és működéséről szóló, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt 2002/218-as számú törvényt, 

- a COVID-19 világjárvány megelőzésére és hatásainak csökkentésére szolgáló egyes 

intézkedésekre vonatkozó 2020/55-ös számú törvényt, 

- a Területi Közrendészeti Hatóság Szervezési és működési szabályzatát jóváhagyó 

2002/787-es számú kormányhatározatot, 

- a veszélyhelyzet kihirdetésére, valamint annak ideje alatt a COVID-19 világjárvány 

megelőzésére és hatásainak csökkentésére szolgáló egyes intézkedésekre vonatkozó 2020/394-es 

számú kormányhatározatot, amely Románia Parlamentjének 2020/5-ös számú határozatával lépett 

hatályba, 

- Kovászna Megye Területi Közrendészeti Hatósága 2020/2-es számú határozatát, amely 

a 2020.05.14/29-es számú, Kovászna Megye Tanácsa iktatójában 2020.05.14/5603-as számmal 

nyilvánvett átiratával került kiközlésre, 

a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott, utólagosan kiegészített 

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdése f) betűje értelmében és a 182. 

szakaszának (1) bekezdése alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

Egyetlen szakasz – A Kovászna Megyei Területi Közrendi Hatóság Szervezési és 

működési szabályzata jóváhagyásáról szóló 2016/163-as számú határozat melléklete a következő 

képpen módosul: 

1. A 6. szakasz módosul, a következő tartalommal: 

„6. szakasz - A Kovászna Megyei Területi Közrendi Hatóság tagja lehet az Országos 

Területi Közrendi Hatóságnak, amely egy felsőbb hatósági szerv, a kinevezett tagok határozata 

alapján.” 



2. A 14. szakasz (1) bekezdése után egy két új, (2) és (3) számú bekezdés kerül bevezetésre, 

a következő tartalommal: 

„(2) A meghatalmazott hatóságok által megállapított rendkívüli esetekben, mint 

járványok, fertőzések, extrém természeti jelenségek, földrengések, terrorcselekmények és más 

esetekben, amikor lehetetlen a tanácsosok résztvétele a szakbizottságok üléseinek helyszínén, ezek 

a gyűlések lebonyolíthatóak elektronikus eszközökkel is, tele- vagy videókonferencia rendszerben, 

a szavazatok kinyilvánítási lehetőségének biztosításával.” 

„(3) A Kovászna Megyei Területi Közrendi Hatóság gyűlései hang/képanyaga rögzítésre 

kerül, a titkár hozzájárulásával.” 

3. A 17. szakasz (1) bekezdése után egy új, (2) számú bekezdés kerül bevezetésre, a 

következő tartalommal: 

„(2) Az elektronikus eszközökkel, tele- vagy videókonferencia rendszerben lebonyolított 

bizottsági ülések esetében a szavazás névszerinti felolvasással, vagy elektronikus eszközök 

segítségével történik. A hatóság titkára feltünteti a tanácsosok egyéni szavazatát az elektronikus 

formában vezetett jegyzőkönyvben, amelyet utólag, lehetőség szerint, a hatóság elnöke aláír.” 

4. A 18. szakasz (1) bekezdése után egy új, (2) számú bekezdés kerül bevezetésre, a 

következő tartalommal: 

„(2) Kovászna Megyei Területi Közrendi Hatóság elektronikus eszközökkel, tele- vagy 

videókonferencia rendszerben lebonyolított ülései esetében a tagok jelenléte az illető 

weboldalon/applikációban való bejelentkezéssel valósul meg, az összehívóban feltüntetett 

időpontban, amelyet a titkár nyilvántartásba vesz. A jelenlét felvezetésre kerül az ülés 

jegyzőkönyvében.” 

5. A 43. szakasz (1) bekezdése módosul, a következő tartalommal: 

„(1) A Kovászna Megyei Területi Közrendi Hatóság állandó tevékenységének 

végrehajtására a titkárság személyzete Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusához tartozó két 

köztisztviselőből áll.” 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. május 28. 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye főjegyzője  

 

 

 

 

 

 
 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 

SZF 


