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A Kovászna Megyei Rendőrfelügyelőség közrendészeti hatáskörrel rendelkező személyzetének 

BodyCam audio-videokamerákkal való ellátása program keretén belül megvásárolt javak 

felhasználási joga ingyenes átruházásának jóváhagyására 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. május 14-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését A Kovászna Megyei 

Rendőrfelügyelőség közrendészeti hatáskörrel rendelkező személyzetének BodyCam audio-videokamerákkal 

való ellátása program keretén belül megvásárolt javak felhasználási joga ingyenes átruházásának 

jóváhagyására, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2002/218-as számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

Román Rendőrség szervezéséről és működéséről szóló törvény 22. szakasza (1) bekezdésének és 

25. szakaszának előírásait, 

- a 2002/787-es számú, a Területi Közrendészeti Hatóság szervezési és működési 

Szabályzatát jóváhagyó Kormányhatározatot, 

- a Belügyi Minisztérium 2017/53-as számú, utólagosan módosított és kiegészített 

rendeletét, a Belügyminisztérium keretében történő adományok, ajándékok, kölcsönök és 

támogatások elfogadásáról, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2016/163-as számú, a Kovászna Megyei Területi 

Közrendészeti Hatóság szervezési és működési Szabályzatát jóváhagyó határozatát, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2019/157-es számú határozatát, Kovászna megye, Kovászna 

Megye Tanácsán keresztül, és a Kovászna Megyei Rendőrfelügyelőség együttműködésének a 

jóváhagyására A Kovászna Megyei Rendőrfelügyelőség közrendészeti hatáskörrel rendelkező 

személyzetének BodyCam audio-videokamerákkal való ellátása program megvalósítása érdekében, 

- Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül, és a Kovászna Megyei 

Rendőrfelügyelőség között megkötött2019.09.23/697-es számú Együttműködési megállapodást, 

- a Kovászna Megyei Rendőrfelügyelőség - Közrendészeti osztály 2019.03.22/204276-os 

számú, a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságnál 2019.04.17/36-os számmal 

bejegyzett átiratát, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2020.02.21/1953-as számú, a Kovászna Megyei 

Rendőrfelügyelőséghez címzett átiratát, 

- a Kovászna Megyei Rendőrfelügyelőség - Jogügyi Részleg 2020.05.07/5336-os számú 

átiratát, 



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

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (5) bekezdése g) betűje értelmében, összevetve a (7) 

bekezdés a) betűjével és a 182. szakaszának (1) bekezdése alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja A Kovászna Megyei Rendőrfelügyelőség közrendészeti hatáskörrel 

rendelkező személyzetének BodyCam audio-videokamerákkal való ellátása program keretén belül 

megvásárolt javak felhasználási jogának ingyenes átruházását. 

2. Szakasz – (1) Jóváhagyja Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül és a 

Kovászna Megyei Rendőrfelügyelőség között megkötött átadási megállapodás szerződés-

modelljét, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

(2) Az átadási megállapodás aláírására meghatalmazza Kovászna Megye Tanácsának 

elnökét, valamint a Gazdasági Igazgatóság végrahajtó igazgatóját. 

3. Szakasz – A jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét, a 

Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság titkárságát, a Jogügyi és Területfejlesztési 

Igazgatóságot, a Gazdasági Igazgatóságot és a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság 

elnökét bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. május 14. 

 

 

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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