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2020/ 101 számú HATÁROZAT 

Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és működési szabályzata jóváhagyásáról szóló 2019/160-

as számú határozata mellékletének módosítására és kiegészítésére 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. július 23-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését Kovászna Megye 

Tanácsa Szervezési és működési szabályzata jóváhagyásáról szóló 2019/160-as számú határozata 

mellékletének módosítására és kiegészítésére vonatkozóan, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2020/61-es számú sürgősségi kormányrendeletet, az1996/7-es számú Kataszteri és 

ingatlannyílvántartási törvény kiegészítésére, valamint a 2019/57-es számú sürgősségi 

kormányrendelettel jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített Közigazgatási 

Törvénykönyv módosítására és kiegészítésére, 

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

és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 134. szakaszának (2) bekezdését, összevetve a 179. 

szakaszával, 

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

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (2) bekezdése c) betűje értelmében és a 182. 

szakaszának (1) bekezdése alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

Egyetlen Szakasz – Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és működési szabályzata 

jóváhagyásáról szóló 2019/160-as számú, utólagosan módosított és kiegészített határozatának 

melléklete kiegészítődik, a következők szerint: 

 

1. A 31. szakasz (1^1) számú bekezdése a következőképpen módosul: 

(1^1) „A szakbizottsági gyűlések elektronikus eszközökkel, tele- vagy videókonferencia rendszerben 

is lebonyolíthatóak, a szavazás kinyilvánítás lehetőségének biztosításával.” 

 

2. A 37. szakasz (3) számú bekezdése a következőképpen módosul: 

(3) „A tagok jelenléte a gyűléseken kötelező jellegű. A szakbizottsági gyűléseken bármilyen 

elektronikus eszköz segítségével résztvevő megyei tanácsos jelennek tekinthető.” 



3. A 43. szakasz (5^1) számú bekezdése a következőképpen módosul: 

(5^1) „A megyei tanács gyűlései elektronikus eszközökkel, tele- vagy videókonferencia rendszerben 

is lebonyolíthatóak, a szavazás kinyilvánítás lehetőségének biztosításával.” 

 

4. Az 43. szakasz (8) bekezdésének a) betűje a következőképpen módosul: 

a) „a gyűlés lebonyolításának dátuma és időpontja.” 

 

5. Az 43. szakasz (8) bekezdésének a) betűje után két új, a^1) és a^2) betű kerül 

bevezetésre, a következő tartalommal: 

a^1) „lebonyolítási eljárás” 

a^2) „a megyei tanácsosok fizikai jelenletével lebonyolított gyűlések esetében a lebonyolítás 

helyszíne, vagy az elektronikus eszközök segítségével lebonyolított gyűlések esetében a használt 

elektronikus programok.” 

 

6. A 45. szakasz (1) számú bekezdése a következőképpen módosul: 

(1) „Kovászna Megye Tanácsának gyűlései törvényszerűen zajlanak, ha a hivatalban levő megyei 

tanácsosok többsége jelen van. A gyűléseken bármilyen elektronikus eszköz segítségével résztvevő megyei 

tanácsos jelennek tekinthető.” 

 

7. A 68. szakasz (6) és (7) bekezdései hatályon kívül helyeződnek. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. július 23. 

 

 

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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