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2020 / 77 számú HATÁROZAT 

 

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

Kisborosnyó – Nagyborosnyó  - 13E országút, Kovászna megye” beruházási célkitűzés, 

azon   költségvetési kategóriáinak, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos 

Helyi Fejlesztési Programon keresztül finanszírozódnak, a biztosítását Kovászna Megye 

Tanácsa 2018/130-as számú határozata 1-es szakaszának a módosítására  

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2020.május 14-i soros ülésén,  

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

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

Nagyborosnyó  - 13E országút, Kovászna megye” beruházási célkitűzés, azon   költségvetési 

kategóriáinak, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési 

Programon keresztül finanszírozódnak, a biztosítását Kovászna Megye Tanácsa 2018/130-as 

számú határozata 1-es szakaszának a módosítására  

  figyelembe véve: 

- a Megyei Utakat Felügyelő Osztály szakvéleményét és a szakbizottságok 

jelentéseit;  

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

kiegészítésekkel;  

- a 2013/28-as számú, utólagosan módosított és kiegészített, az Országos Helyi 

Fejlesztési Programot jóváhagyó sürgősségi kormányrendeletet,  

- a miniszterelnök-helyettes, a regionális fejlesztési és közigazgatási miniszter 

2013/1851-es számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

Rendeletével jóváhagyott, a 2013/28-as számú, az Országos Helyi Fejlesztési 

Programot jóváhagyó sürgősségi kormányrendelet alkalmazásának módszertani 

szabályzatát; 

- a Kovászna Megye Tanácsa   2020/.76 számú határozatát, 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 melléklet 

módosulását 



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

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

 

ELHATÁROZZA: 

 

Egyedi  szakasz – Kovászna Megye Tanácsa 2018/130-as számú határozata 1-es 

szakaszának módosítását, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi 

Fejlesztési Programon keresztül finanszírozódnak a „121A megyei út korszerűsítése 0+000 – 

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

Kovászna megye” módosul és  a következő tartalommal fog rendelkezni: 

„1. szakasz – Jóváhagyja azoknak a költségvetési kategóriák finaszírozásának a 

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

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

nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül 

finanszírozódnak, 2.072.465,23 lej értékben. 

 

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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