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2020/ 96 számú HATÁROZAT 

Kovászna megye képviselőjének a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. vezetőtanácsába való 

kiválasztási bizottság végső jelentésének jóváhagyásáról, valamint Kovászna megye 

képviselőinek meghatalmazásáról a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. Részvényesi Közgyűlésébe 

a kiválasztási eljárás után javasolt vezetőtanácsi tag kinevezésére 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. június 18-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését Kovászna megye 

képviselőjének a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. vezetőtanácsába való kiválasztási bizottság végső 

jelentésének jóváhagyásáról, valamint Kovászna megye képviselőinek meghatalmazásáról a 

Kovászna Megyei Út és Híd Rt. Részvényesi Közgyűlésébe a kiválasztási eljárás után javasolt 

vezetőtanácsi tag kinevezésére, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2011/109-es számú, a közvállalatok testületi kormányzására vonatkozó sürgősségi 

kormányrendelet 3. szakasza 2. pontjának b) betűjét, 28. szakaszát és 29. szakaszának (1), (3) és (9) 

bekezdéseit, 

- a 2011/109-es számú, a közvállalatok testületi kormányzására vonatkozó sürgősségi 

kormányrendelet egyes rendelkezései alkalmazási módszertanára vonatkozó 2016/722-es számú 

kormányhatározat 1-es számú melléklete 44. szakasza (9) bekezdésének b) betűjét, 

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

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (2) bekezdésének d) betűjét, 

- a közméltóságok, köztisztségek és a vállalkozói szféra átláthatóságára, a korrupció 

megelőzésére és büntetésére vonatkozó 2003/161-es számú, utólagosan módosított és kiegészített 

törvény 94. szakasza (21) bekezdésének b) betűjét, 

- a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. Alapító Okiratát, amely Kovászna Megye Tanácsa 

1998/15-ös számú Határozatával került elfogadásra, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2020/59-es számú Határozatát, a Kovászna Megyei Út és Híd 

Rt. Vezetőtanácsa megüresedett tagsági helyei betöltésére szervezett kiválasztási eljárás 

elindításáról, 

- Kovászna megye képviselőjének a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. vezetőtanácsába való 

kiválasztási bizottság végső jelentését, amely Kovászna Megye Tanácsa főiktatójába a 

2020.05.29/6269-es számmal került beiktatásra, 



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

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének f) betűje értelmében és a 196. 

szakasza (1) bekezdésének a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye képviselőjének a Kovászna Megyei Út és Híd 

Rt. vezetőtanácsába való kiválasztási bizottság végső jelentését, amely Kovászna Megye Tanácsa 

főiktatójába a 2020.05.29/6269-es számmal került beiktatásra, a jelen határozat szerves részét 

képező mellékletnek megfelelően. 

2. Szakasz – Megbízza Bálint Arnold - Csaba és Máthé László urakat, mint Kovászna 

Megye Tanácsa képviselőit a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Részvényesei Közgyűlésében, hogy 

kinevezzék Barcsa Árpád urat, Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának jogtanácsosát, a 

Kovászna Megyei Út és Híd Rt. vezetőtanácsába, egy négy éves mandátumra. 

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

valamint a Kovászna Megyei Út és Híd Rt. Vezetőtanácsát bízzuk meg. 

 

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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