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2020/ 43 számú HATÁROZAT 

Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és működési szabályzata jóváhagyásáról szóló 2019/160-as számú határozat 

mellékletének kiegészítésére 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. április 02-i azonnali rendkívüli ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését Kovászna Megye Tanácsa Szervezési 

és működési szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 2019/160-as számú határozat mellékletének kiegészítésére 

vonatkozóan, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

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

Törvénykönyv 134. szakaszának (2) bekezdését, összevetve a 179. szakaszával, 

- Románia Elnökének a 2020/195-ös számú Rendelete 1-es számú mellékletének 50. szakaszát, a Románia 

területén kihirdetett sürgősségi állapotra vonatkozóan, 

- a COVID-19 elterjedésének megelőzését szolgáló intézkedésekre vonatkozó 2020/2-es számú Katonai 

Rendeletet, 

- a Közigazgatási, fejlesztési és közmunkálatok minisztériumának a COVID-19 elterjedésének megelőzését 

szolgáló intézkedésekre vonatkozó 2020.03.23/46408-as számú átiratát, 

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

Törvénykönyv 173. szakasza (2) bekezdése c) betűje értelmében és a 182. szakaszának (1) bekezdése alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

Egyetlen Szakasz – Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról 

szóló 2019/160-as számú határozat melléklete kiegészítődik, a következők szerint: 

 

1. A 31. szakasz (1) bekezdése után egy új, (1^1) számú bekezdés kerül bevezetésre, a következő tartalommal: 

(1^1) „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.” 

 

2. A 40. szakaszhoz egy új, (2) számú bekezdés kerül bevezetésre, a következő tartalommal: 

(2) „Az elektronikus eszközökkel, tele- vagy videókonferencia rendszerben lebonyolított szakbizottsági ülések esetében a 

szavazás névszerinti felolvasással történik. A bizottság titkára feltünteti a tanácsosok egyéni szavazatát az elektronikus formában 

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

 

3. A 41. szakasz (2) bekezdése után egy új, (3) számú bekezdés kerül bevezetésre, a következő tartalommal: 

(3) „Az elektronikus eszközökkel, tele- vagy videókonferencia rendszerben lebonyolított szakbizottsági ülések a bizottság 

titkára általi feltüntetésre kerülnek jegyzőkönyvben. Az ülés lebonyolítása után a titkár elektronikus postai úton juttatja el a 

jegyzőkönyvet, illetve a kiállított szakvéleményezéseket a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatósághoz.” 

 

4. A 43. szakasz (5) bekezdése után egy új, (5^1) számú bekezdés kerül bevezetésre, a következő tartalommal: 

(5^1) „A meghatalmazott hatóságok által megállapított rendkívüli esetekben, mint járványok, fertőzések, extrém 

természeti jelenségek, földrengések, terrorcselekmények és más esetekben, amikor lehetetlen a tanácsosok résztvétele a megyei 



tanács üléseinek helyszínén, ezek a gyűlések lebonyolíthatóak elektronikus eszközökkel is, tele- vagy videókonferencia rendszerben, 

a szavazatok kinyilvánítási lehetőségének biztosításával.” 

 

5. Az 56. szakasz (3) bekezdése után egy új, (3^1) számú bekezdés kerül bevezetésre, a következő 

tartalommal: 

(3^1) „Az elektronikus eszközökkel, tele- vagy videókonferencia rendszerben lebonyolított megyei tanácsülések esetében a 

szavazás névszerinti felolvasással történik. A megye jegyzője feltünteti a tanácsosok egyéni szavazatát a jegyzőkönyvben.” 

 

6. Az 56. szakasz (4) bekezdése után egy új, (4^1) számú bekezdés kerül bevezetésre, a következő 

tartalommal: 

(4^1) „Az elektronikus eszközökkel lebonyolított megyei tanácsülések esetében a határozatok titkos szavazással történő 

elfogadása elektronikus üzenetek küldése által valósul meg, a feladó titkosításával, és a többszöri szavazás lehetőségének 

megakadályozásával.” 

 

7. Az 56. szakasz (4^1)bekezdése után egy új, (4^2) számú bekezdés kerül bevezetésre, a következő 

tartalommal: 

(4^2) „Az elektronikus eszközökkel, tele- vagy videókonferencia rendszerben lebonyolított megyei tanácsülések hang- 

vagy videóanyaga, eset szerint, rögzítésre kerül, az informatikai részleg hozzájárulásával.” 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. április 02. 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi, 

Kovászna megye főjegyzője nevében 

SZTAKICS István - Attila 

Ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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