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2020/38 számú HATÁROZAT 

egyes kiegészítő biztonsági intézkedések jóváhagyásáról a sepsiszentgyörgyi Dr. 

Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének 

bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése beruházás esetében, az 

1999/N/27-es számú Rendelettel jóváhagyott 1999/P118-as számú előírás, Az épületek 

tűzbiztonságára vonatkozó előírások értelmében 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. február 13-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését egyes 

kiegészítő biztonsági intézkedések jóváhagyásáról a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán 

Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó 

hozzáférési útvonal elkészítése beruházás esetében, az 1999/N/27-es számú Rendelettel 

jóváhagyott 1999/P118-as számú előírás, Az épületek tűzbiztonságára vonatkozó 

előírások értelmében, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- az 1999/N/27-es számú Rendelettel jóváhagyott 1999/P118-as számú előírást, 

Az épületek tűzbiztonságára vonatkozóan, 

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: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési 

útvonal elkészítése beruházás esetében zajló építkezést, az 1-es számú mellékletben 

szereplő helyszínrajz szerint. 

2. Szakasz – Jóváhagyja egyes kiegészítő biztonsági intézkedéseket a 

sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó 

egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése beruházás esetében, az 

1999/N/27-es számú Rendelettel jóváhagyott 1999/P118-as számú előírás, Az épületek 

tűzbiztonságára vonatkozó előírások értelmében, a 2-es számú melléklet szerint. 

3. Szakasz – Az 1-es és 2-es számú mellékletek a jelen határozat szerves részét 

képezik. 



4. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán 

Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó 

hozzáférési útvonal elkészítése pályázat lebonyolítási csapatát, Mocsáry-Gondos Zoltán 

úron keresztül, 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” 

SZF 


