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2020/ 59 számú HATÁROZAT 

a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. Vezetőtanácsa megüresedett tagsági helyei betöltésére 

szervezett kiválasztási eljárás elindításáról 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. április 30-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Kovászna Megyei 

Út és Híd Rt. Vezetőtanácsa megüresedett tagsági helyei betöltésére szervezett kiválasztási eljárás 

elindításáról, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a Kovászna Megyei Törvényszék mellett működő Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal 

által kiállított 2020.01.23/1142-es számú Cégbizonyítványt, melyet Kovászna Megye Tanácsa 

főiktatójában a 2020.02.24/2085-ös számmal iktattak, valamint a Kovászna Megyei Út és Híd RT. 

Részvényesei Közgyűlésének a 2020.02.19/1-es számú Határozatát, 

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

kereskedelmi társaságokra vonatkozó törvény előírásait, 

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

finanszírozott befektetési célkitűzések/tervek műszaki-gazdasági dokumentációinak keret-

tartalmára és kidolgázására vonatkozó kormányhatározatot, 

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

módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendeletet, 

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

kormányrendelet egyes rendelkezései Alkalmazási módszertanára vonatkozó 2016/722-es számú 

kormányhatározat 3. és 4. szakaszait, 

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

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (2) bekezdésének d) betűje értelmében és a 196. 

szakasza (1) bekezdésének a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – (1) Jóváhagyja a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. Vezetőtanácsa megüresedett 

tagsági helyei betöltésére szervezett kiválasztási eljárás elindítását, a 2011/109-es számú, a 

közvállalatok testületi kormányzására vonatkozó, utólag módosított és kiegészített sürgősségi 

kormányrendelet előírásai szerint. 



(2) A Vezetőtanács négy tagjának kiválasztása a Részvényesi Közgyűlés irányítása alatt 

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

módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendelet előírásai szerint. 

(3) Kovászna Megye Tanácsa, mint az egyedüli részvényes fenntartó hatóság, megszervezi 

a Vezetőtanács egyik tagjának javaslatára szolgáló kiválasztási eljárását, a szakapparátushoz 

tartozó köztisztviselők, vagy közalkalmazottak közül. 

(4) A 3-as bekezdésben szereplő kiválasztási eljárás egy, Kovászna Megye Tanácsa 

elnökének Rendeletével kinevezett bizottság által kerül lebonyolításra, egy belső eljárás alapján. 

2. Szakasz – A jelen határozat előírásainak végrehajtása céljából összehívásra kerül a 

Részvényesi Közgyűlés Kovászna Megye Tanácsa képviselői részéről, az Alapító Okirat 

előírásainak megfelelően, valamint a 2011/109-es számú, a közvállalatok testületi kormányzására 

vonatkozó, utólag módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendelet 644. szakasza által 

megszabott határidők betartásával. 

3. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Bálint Arnold - Csaba és Máthé László urakat, 

mint Kovászna Megye Tanácsa képviselőit a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Részvényesei 

Közgyűlésében, Kovászna Megye Tanácsa elnökét, a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóságot 

valamint a Gazdasági Igazgatóságot 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” 

SZF 


