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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

2020/ 83 számú HATÁROZAT 

Kovászna megye, valamint Málnás község ½-ed részbeni közös magántulajdonában és a 

Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola vagyonkezelésében található, a Málnás 23047-es 

telekkönyvön szereplő kőház ingatlan lebontás céljából történő használaton kívüli 

helyezéséről 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. május 28-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését Kovászna megye, 

valamint Málnás község ½-ed részbeni közös magántulajdonában és a Sepsiszentgyörgyi 

Művészeti Népiskola vagyonkezelésében található, a Málnás 23047-es telekkönyvön szereplő 

kőház ingatlan lebontás céljából történő használaton kívüli helyezéséről, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

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

és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 355. szakaszát, 

- a Polgári Törvénykönyv 556. szakasza (1) bekezdését, és a 634. szakaszát, 

- az építkezési munkálatok engedélyeztetésére vonatkozó 1991/50-es számú újraközzétett 

törvény 7. szakaszának (17) bekezdését, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a Málnás 23047-es számú telekkönyvet, 

- a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2020.05.19/179-es számú átiratát, amelyet 

Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2020.05.19/5737-es számmal iktattak,  

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

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdése f) betűje értelmében, és a 196. szakasz (1) 

bekezdésének a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja a CILAS EXPERTIZE Kft. által elkészített, Kovászna megye, 

Málnásfürdő településen található kőház lebontása műszaki jelentést, a jelen határozat szerves részét 

képező melléklet szerint. 

2. Szakasz – (1) Jóváhagyja a Kovászna megye, valamint Málnás község ½-ed részbeni 

közös magántulajdonában és a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola vagyonkezelésében 

található, a Málnás 23047-es telekkönyben a 1363/10 topó számmal szereplő 272,23 nm-es kőház 

ingatlan lebontás céljából történő használaton kívüli helyezését. 

(2) Az (1) bekezdés értelmében megszűnik a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 

vagyonkezelése az említett ingatlan fölött. 



3. Szakasz – Meghatalmazza a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola törvényes 

megbízottját a bontási engedély kiváltására, ugyanakkor a bontási munkálatok végrehajtásának és 

a telekkönyvi kitörlés eszközlésére, amelyek költségei a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 

költségvetéséből kerülnek fedezésre. 

4. Szakasz – A jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a 

Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóságot, valamint a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskolát 

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 


