
 ROMÁNIA 

 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

2020 / 93 számú HATÁROZAT 
 

Kovászna Megye Tanácsa 2019/79-es számú Határozata 1-es cikkelyének módosítására, a „A 

Kovászna megyei Nagyajta helységben az Ajta patak fölött, a 9+951 km-nél, meglevő vashíd 

lebontása és egy új híd építése és a DJ 131-es és DJ 121A megyei utak közötti kereszteződés 

újrarendezése, a közlekedés elterelése egy ideiglenes híddal a DJ 131-es megyei útról”,  

beruházási célkitűzés esetében azon költségvetési kategóriák finaszírozásának a 

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

Programon keresztül finanszírozódnak 
 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2020. június 18-i soros ülésén,  

 elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa 

2019/79-es számú Határozata 1-es cikelyének módosítására, a „A Kovászna megyei Nagyajta 

helységben az Ajta patak fölött, a 9+951 km-nél, meglevő vashíd lebontása és egy új híd építése 

és a DJ 131-es és DJ 121A megyei utak közötti kereszteződés újrarendezése, a közlekedés 

elterelése egy ideiglenes híddal a DJ 131-es megyei útról”,  beruházási célkitűzés esetében 

azon költségvetési kategóriák finaszírozásának a biztosítására, melyek nem az állami 

költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési Programon keresztül finanszírozódnak 

  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 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 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 2019/79-es számú határozata 1-es szakaszának 

módosítását, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési Programon 

keresztül finanszírozódnak a „A Kovászna megyei Nagyajta helységben az Ajta patak fölött, a 

9+951 km-nél, meglevő vashíd lebontása és egy új híd építése és a DJ 131-es és DJ 121A megyei 



utak közötti kereszteződés újrarendezése, a közlekedés elterelése egy ideiglenes híddal a DJ 

131-es megyei útról”,módosul és  a következő tartalommal fog rendelkezni: 

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

biztosítását, a „A Kovászna megyei Nagyajta helységben az Ajta patak fölött, a 9+951 km-nél, 

meglevő vashíd lebontása és egy új híd építése és a DJ 131-es és DJ 121A megyei utak közötti 

kereszteződés újrarendezése, a közlekedés elterelése egy ideiglenes híddal a DJ 131-es megyei 

útról” beruházás részére, melyek nem az állami költségvetésből, az Országos Helyi Fejlesztési 

Programon keresztül finanszírozódnak, 1.955.287,26 lej értékben. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020.június 18. 

 

 

 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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