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2020/ 58 számú HATÁROZAT 

a Kórház régi épületének főjavítási munkálatai, modernizálása és kibővítése beruházás 

megvalósíthatósági tanulmányának és a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. április 30-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Kórház régi 

épületének főjavítási munkálatai, modernizálása és kibővítése beruházás megvalósíthatósági 

tanulmányának és a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2006/273–as számú helyi pénzügyi törvényt, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

- a 2016/907-es számú, utólagosan módosított és kiegészített, a közalapokból 

finanszírozott befektetési célkitűzések/tervek műszaki-gazdasági dokumentációinak keret-

tartalmára és kidolgázására vonatkozó kormányhatározatot, 

- Kovászna Megye Tanácsának a 2020/16-os számú Határozatát, A kórházépület (régi 

épületszárny) főjavítása és korszerűsítése és annak kibővítése beruházási célkitűzés fogalmi jegyzetének 

és a tervezési tárgykörének a jóváhagyására vonatkozóan, 

- Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 2020.04.08/5121-es 

számú átiratát, amelyet Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2020.04.08/4237-es számmal 

iktattak, 

- Kovászna Megye Tanácsa mellett működő Műszaki-gazdasági bizottság 2020.04.15/5-ös 

számú jóváhagyását, 

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

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (3) bekezdése f) betűje értelmében és a 182. 

szakaszának (1) bekezdése alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja a Kórház régi épületének főjavítási munkálatai, modernizálása és 

kibővítése beruházás beavatkozási munkálatai véleményezési dokumentációját, amelyet a Iași 

megye, Iași municípium székhelyű GRUPO Kft., mint főtervező, készített, az 1-es számú melléklet 

szerint. 



2. Szakasz – Jóváhagyja a Kórház régi épületének főjavítási munkálatai, modernizálása és 

kibővítése beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, a 2-es számú melléklet szerint. 

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

4. Szakasz – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf 

Megyei Sürgősségi Kórházat, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának Gazdasági 

Igazgatóságát bízzuk meg. 

  

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. április 30. 

 

 

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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