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2020/ 97 számú HATÁROZAT 

Kovászna Megye Tanácsa 2019/147-es számú Határozata 2-es számú mellékletének 

kiegészítésére, a Kovászna Megye Tanácsa mellett működő Műszaki-gazdasági bizottság 

újjászervezésére és működésére vonatkozóan 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. június 18-i soros ülésén,  

elemezve Grüman Róbert Csongor úrnak, Kovászna Megye Tanácsa alelnökének 

jóváhagyási jelentését Kovászna Megye Tanácsa 2019/147-es számú Határozata 2-es számú 

mellékletének kiegészítésére, a Kovászna Megye Tanácsa mellett működő Műszaki-gazdasági 

bizottság újjászervezésére és működésére vonatkozóan, 

figyelembe véve: 

- a az Urbanisztikai és Gondnoki Igazgatóság szakjelentését, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2006/273-as számú, utólagosan módosított és kiegészített, helyi közpénzügyi törvény 

45. szakaszát, 

- a 2016/907-es számú, utólagosan módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett 

beruházási tervek/célpontok műszaki-gazdasági dokumentációja kerettartalmára és kivitelezési 

szakaszaira vonatkozó kormányhatározatot, 

- a veszélyhelyzet kihirdetésére, valamint annak ideje alatt a COVID-19 világjárvány 

megelőzésére és hatásainak csökkentésére szolgáló egyes intézkedésekre vonatkozó 2020/394-es 

számú kormányhatározatot, 

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

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének f) betűje értelmében és a 182. 

szakaszának (1) bekezdése alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

Egyetlen szakasz – A Kovászna Megye Tanácsa mellett működő Műszaki-gazdasági 

bizottság újjászervezésére és működésére vonatkozó 2019/147-es számú Határozat 2-es számú 

melléklete a következő képpen módosul: 

1. A 7. szakasz (2) bekezdése módosul, a következő tartalommal: 

„(2) A gyűlés összehívása meghívó alapján történik, a gyűlés időpontja előtti legkevesebb 

két nappal, a sürgősségi eseteken kívűl, amikor a gyűlés időpontja előtti egy nappal; a meghívó 

tartalmazza a Bizottság titkársága által előzetesen javasolt napirendi pontokat. A meghívó a 

Bizottság tagjainak e-mailon, fax-on, whatsapp-on vagy más elektronikus úton kerül kiközlésre.” 



2. A 7. szakasz (2) bekezdése bekezdése után két új, (3) és (4) számú bekezdés kerül 

bevezetésre, a következő tartalommal: 

„(3) A Bizottság gyűlései lebonyolíthatóak elektronikus eszközökkel is, tele- vagy 

videókonferencia rendszerben, a szavazatok kinyilvánítási lehetőségének biztosításával.” 

„(4) Az elektronikus eszközökkel, tele- vagy videókonferencia rendszerben lebonyolított 

Bizottsági ülések esetében a szavazás névszerinti felolvasással vagy kézfelemeléssel történik. A 

Bizottság titkára feltünteti a tagok egyéni szavazatát az ülés jegyzőkönyvében, amelyet a tagok 

utólag írnak alá, amikor ez lehetséges.” 

 

 

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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