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2020/78 számú HATÁROZAT 

Kovászna megye, Barót város, Nagyajta, Nagybacon, Bölön, Bardóc, Vargyas községek és a 

Mihai Viteazul Megyei Sürgősségi Felügyelőség közötti 2015.11.12/698-as számú 

Együttműködési megállapodáshoz megkötött 1-es számú Kiegészítő okirat-tervezet 

jóváhagyására 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. május 28-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését Kovászna megye, 

Barót város, Nagyajta, Nagybacon, Bölön, Bardóc, Vargyas községek és a Mihai Viteazul Megyei 

Sürgősségi Felügyelőség közötti 2015.11.12/698-as számú Együttműködési megállapodáshoz 

megkötött 1-es számú Kiegészítő okirat-tervezet jóváhagyására, 

figyelembe véve: 

- a Gazdasági Igazgatóság, valamint a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság közös 

szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2006/57-es számú helyi közpénzügyi törvényt, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

- a professzionális sürgősségi szolgálatok szervezési, működési elveire és feladatköreire 

vonatkozó 2004/1492-es számú kormányhatározat 15. szakaszának (1) bekezdését, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a közösségi sürgősségi közszolgálatok megalapítására, szervezésére és működésére 

vonatkozó 2001/88-as számú kormányrendelet 20. szakaszának (2) bekezdését, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a polgári védelemre vonatkozó 2004/481-es számú újraközzétett törvény 25. 

szakaszának c) betűjét, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a 2005/15-ös számú törvénnyel módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, a 

Sürgősségi Helyzetek Országos Menedzsment Rendszerre vonatkozó 2001/21-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 33. szakaszát, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- az egészségügyi reformra vonatkozó 2006/95-ös számú újraközzétett törvény 115. 

szakaszát, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- Barót város Helyi Tanácsa 2020.05.19/2558-as számú átiratát, amelyet Kovászna Megye 

Tanácsa főiktatójában a 2020.05.19/5823-as számmal iktattak,  

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

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

bekezdés a) betűjével és a 196. szakasza (1) bekezdésének a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

1. Szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye, Barót város, Nagyajta, Nagybacon, Bölön, 

Bardóc, Vargyas községek és a Mihai Viteazul Megyei Sürgősségi Felügyelőség közötti 



2015.11.12/698-as számú Együttműködési megállapodáshoz megkötött 1-es számú Kiegészítő 

okirat-tervezetét, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. Szakasz – A kiegészítő okirat aláírására meghatalmazza Kovászna Megye Tanácsának 

elnökét, valamint a Gazdasági Igazgatóság végrahajtó igazgatóját. 

3. Szakasz – A jelen határozat végrehajtásával a 2-es szakaszban említett személyeket, a 

Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóságot, valamint a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. május 28. 

 

 

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 


