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2020 / 76 számú HATÁROZAT 

a „DJ 121A megyei út korszerűsítése 0+000 – 22+550 km, Bodzaforduló – Nagypatak – 

Kisborosnyó – Nagyborosnyó - 13E országút, Kovászna megye” beruházás 

beavatkozási munkálatai véleményezési dokumentációja szakasza műszaki-gazdasági 

dokumentációinak és a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására hozott 

Kovászna Megye Tanácsa 2014/112-es számú határozata 2-es számú mellékletének a 

módosítására 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020.május 14-ei soros ülésén,  

 elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a „DJ 121A megyei út 

korszerűsítése 0+000 – 22+550 km, Bodzaforduló – Nagypatak – Kisborosnyó – 

Nagyborosnyó  - 13E országút, Kovászna megye” beruházás beavatkozási munkálatai 

véleményezési dokumentációja szakasza műszaki-gazdasági dokumentációinak és a 

műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására hozott Kovászna Megye Tanácsa 

2014/112-es számú határozata 2-es számú mellékletének a módosítására, 

figyelembe véve: 

- a Megyei Utakat Felügyelő Osztály szakvéleményét, valamint Kovászna 

Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit; 

- 2015/227–es számú, utólagosan módosított és kiegészített, Adó Törvényt; 

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

kiegészítésekkel;  

- a 2008/28-as számú, a közberuházásokra vonatkozó műszaki-gazdasági 

dokumentáció keret-tartalmának, valamint a befektetési célkitűzések és 

beavatkozási munkálatok költségelőirányzatának kidolgozási szerkezetének és 

metodológiájának jóváhagyására vonatkozó kormányhatározatot, viszonyítva 

a 2016/907-es számú, a közalapokból finanszírozott befektetési 

célkitűzések/tervek műszaki-gazdasági dokumentációinak keret-tartalmára és 

kidolgozására vonatkozó kormányhatározat 15. szakasza „c” betűjéhez; 

- figyelembe véve a Kovászna Megyei Tanács Műszaki-Gazdasági Bizottságának 

a 2020.05.08-9-es számú véleményezését 

a Sürgősségi kormányrendelet 2019/57-es adminisztratív kódex 173-as szakasz (3) 

bekezdés „a” betűje és a 182-es szakasz (1) bekezdés értelmében: 

 

ELHATÁROZZA: 

  

1. Szakasz – Kovászna Megye Tanácsa 2014/112-es számú határozata 2-es számú 

melléklete a „DJ 121A megyei út korszerűsítése 0+000 – 22+550 km, Bodzaforduló – 



Nagypatak – Kisborosnyó – Nagyborosnyó  - 13E országút, Kovászna megye” beruházás 

beavatkozási munkálatai véleményezési dokumentációja szakasza műszaki-gazdasági 

dokumentációinak és a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására módosul és 

kicserélődik a jelen határozat szerves részét képező melléklettel. 

2. Szakasz – A jelen határozat érvénybe lépésekor hatályát veszti Kovászna Megye 

Tanácsa 2018/111-es számú határozata,  a „DJ 121A megyei út korszerűsítése 0+000 – 

22+550 km, Bodzaforduló – Nagypatak – Kisborosnyó – Nagyborosnyó  - 13E országút, 

Kovászna megye” beruházás beavatkozási munkálatai véleményezési dokumentációja 

szakasza műszaki-gazdasági dokumentációinak és a műszaki-gazdasági mutatóinak 

jóváhagyására hozott Kovászna Megye Tanácsa 2014/112-es számú 2-es számú 

mellékletének a módosítására vonatkozó Határozata. 

 

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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