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2020/61 számú HATÁROZAT 

az Egyedi jóváhagyási bizottság létrehozásáról a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusához 

tartozó Főépítész szervezeti egységében 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. április 30-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését az Egyedi 

jóváhagyási bizottság létrehozásáról a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusához tartozó 

Főépítész szervezeti egységében, 

figyelembe véve: 

- a Kovászna megye Főépítészének szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2020/7-es számú törvénnyel módosított, az építkezések jóváhagyásáról szóló 1991/50-

es törvény 45. szakaszának (1^1) bekezdését, 

- a regionális fejlesztési és lakásügyi miniszter 2009/839-es számú, az építkezések 

jóváhagyásáról szóló 1991/50-es törvény alkalmazási módszertanáról szóló rendelet 24. 

szakaszának (7) bekezdését, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

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

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének f) betűje értelmében és a 182. 

szakaszának (1) bekezdése alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja az Egyedi jóváhagyási bizottság, a továbbiakban Bizottság, 

létrehozását a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusához tartozó Főépítész szervezeti 

egységében. 

2. Szakasz – (1) A Bizottság összetétele a következő: 

- Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának szakemberei; 

- A jóváhagyásokat kiállító közmű-szolgáltatási/kezelési vállalatok kinevezett képviselői; 

- A tűzvédelmi, polgárvédelmi és egészségügyi területen törvény által tevékenykedő 

dekoncentrált közintésmények meghatalmazott képviselői; 

- Más, esetenként szükséges jóváhagyásokat kiállító intézmények képviselői. 

(2) A Bizottság személyi összetétele Kovászna Megye Tanácsa elnökének rendeletével 

kerül kinevezésre, Kovászna Megye Tanácsa és az 1-es bekezdésben nevesített intézmények között 

megkötött egyezmény alapján. 



3. Szakasz – A Bizottság Szervezési és működési szabályzata Kovászna Megye Tanácsa 

elnökének rendeletével kerül jóváhagyásra, és a Bizottság feladatkörét, kapcsolatrendszerét, 

valamint működését határozza meg. 

4. Szakasz – A jóváhagyások beszerzésére a kérvényező, vagy annak megbízottjai részéről 

vagy egyénileg kerül sor, az építkezések engedélyeztetésére szolgáló technikai dokumentáció 

benyújtása előtt, vagy a Bizottság részéről kerülnek kiállításra, a kérvényező általi igénylét 

követően. 

5. Szakasz – A jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa 

szakapparátusának Főépítészét 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 


