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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2020/29 számú HATÁROZAT 

 

két új képviselő kinevezéséről a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Részvényesei 

Közgyűlésébe  

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. február 13-i soros ülésén,  

 elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését két új 

képviselő kinevezéséről a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Részvényesei Közgyűlésébe, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

látván: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2020/15-ös számú Határozatát, Pethő István és Ambrus 

József úrak megbízatásainak megszűnéséről a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Részvényesei 

Közgyűlésébe, 

- Kovászna Megyei Út és Híd RT. Alapító Okiratát, melyet a Kovászna Megyei Út és 

Híd RT-nek a Kovásznai Út és Híd Közhasznú Társaság újraszervezése által történő 

megalapításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 1998/15-ös számú, utólag módosított és 

kiegészített határozata hagyott jóvá, 

- a 2011/109-es számú, a közvállalatok testületi kormányzására vonatkozó, utólag 

módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendelet 3. szakasza 2. pontja „a” betűjét és a 

64’3 szakaszát,  

- az 1990/31-es számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

kereskedelmi társaságokra vonatkozó törvény előírásait,  

- a 2009/287-es számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

Polgári Törvénykönyv 2009. és következő szakaszait, valamint a 2030. szakasza b) betűjét és 

2034 szakaszát,  

- Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek a Kovászna Megyei Út és Híd RT. 

Részvényesei Közgyűlésébe való kinevezéseire leadott titkos szavazat eredményét, 

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

kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (2) bekezdése d) betűje értelmében és a 

196. szakasza (1) bekezdése a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Kinevezi, mint Kovászna Megye Tanácsa megbízottjait, hogy képviseljék 

Kovászna megye érdekeit a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Részvényesei Közgyűlésében a 

következő személyeket: 

Bálint Arnold urat, a Raiffeisen Bank sepsiszentgyörgyi fiókjának igazgatóját 

Máthé László urat, a TEGA SA igazgatóját. 



2. Szakasz – (1) Az 1. szakaszban megnevezett megbízatások ingyenes jogcímen 

történnek és 2020. december 31-ig vannak érvényben, vagy a visszavonásukig. 

(2) Az (1) bekezdésben megnevezett megbízatásokat a felek megegyezése alapján meg 

lehet hosszabítani, a megbízatási szerződés feltételei alapján. 

3. Szakasz – (1) Jóváhagyja a jelen határozat szerves részét képző mellékletben 

bemutatott megbízatási szerződésmodellt. 

(2) Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsa elnökét az 1. szakaszban megnevezett 

személyekkel megkötött, az (1) bekezdésben bemutatott megbízatási szerződések aláírására. 

4. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét, az 1. 

szakaszban kinevezett személyeket, valamint a Kovászna Megyei Út és Híd RT-t bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. február 13. 

 

 

 

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” 
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