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2020/ 102 számú HATÁROZAT 

a Kovászna megye közvagyonában található, Kovászna megye, Kézdivásárhely municípium, 

Achim Andrei utca 14 szám alatti, Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében levő ingatlan 

átadásáról a Sepsiszentgyörgyi Kisegítő Iskola vagyonkezelésébe 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. július 23-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Kovászna megye 

közvagyonában található, Kovászna megye, Kézdivásárhely municípium, Achim Andrei utca 14 

szám alatti, Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében levő ingatlan átadásáról a 

Sepsiszentgyörgyi Kisegítő Iskola vagyonkezelésébe, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2009/287-es számú, újraközzétett Polgári Törvénykönyv 867-870-es szakaszait, 

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

Közigazgatási Törvénykönyv 108. szakaszának (a) betűjét és 299-300. szakaszait, 

- a Kézdivásárhely 29984-es számú telekkönyvet, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2020.06.10/6626-os számú átiratát, 

- a Sepsiszentgyörgyi Kisegítő Iskola 2020.06.25/773-as számú átiratát, amely Kovászna 

Megye Tanácsa főiktatójában a 2020.06.29/7362-es számmal került beiktatásra, 

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

kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (4) bekezdésének b) betűje értelmében és a 

196. szakasza (1) bekezdésének a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz - Jóváhagyja a Kovászna megye közvagyonában található, Kovászna megye, 

Kézdivásárhely municípium, Achim Andrei utca 14 szám alatti, az 1-es számú mellékletben 

található azonosító adatokkal rendelkező, Kovászna megye közvagyonában és Kovászna Megye 

Tanácsa vagyonkezelésében levő ingatlan átadását a Sepsiszentgyörgyi Kisegítő Iskola 

vagyonkezelésébe, súlyosan sérült diákok számára végzendő nevelési tevékenység céljából. 

2. Szakasz - (1) Jóváhagyja a vagyonkezelési szerződés modelljét, a 2-es számú melléklet 

szerint. 

(2) A vagyonkezelési szerződés aláírására meghatalmazza Kovászna Megye Tanácsának 

elnökét, valamint a Gazdasági Igazgatóság végrahajtó igazgatóját. 



(3) Az 1-es szakaszban említett ingatlan átadása-átvétele az érintett felek között megkötött 

jegyőkönyv szerint történik, vagyonkezelési szerződés aláírásától számított 30 napon belül. 

3. Szakasz - Az 1-es és 2-es számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik. 

4. Szakasz - Jelen határozat végrehajtásával a 2. szakasz (2) bekezdésében említett 

személyeket, a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóságot, valamint a Sepsiszentgyörgyi Kisegítő 

Iskolát bízzuk meg. 

 

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” 

SZF 


