
         ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

2020 / 116 számú HATÁROZAT 

Kovászna Megye Tanácsának és a megyei érdekeltségű közintézményeknek gépkocsikkal 

való ellátására és a havi üzemanyag fogyasztásra vonatkozó intézkedések szabályozását 

meghatározó Kovászna Megye Tanácsa 2016/60-as számú határozata 2-es számú 

mellékletének a módosítására 

  

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. augusztus 6-i soros ülésén,  

 elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jelentését a Kovászna Megye Tanácsának 

és a megyei érdekeltségű közintézményeknek gépkocsikkal való ellátására és a havi 

üzemanyag fogyasztásra vonatkozó intézkedések szabályozását meghatározó Kovászna 

Megye Tanácsa 2016/60-as számú határozata 2-es számú mellékletének a módosítására,  

figyelembe véve: 

- a Megyei Utak Adminisztrálásáért Felelős Osztály szakvéleményét, és a Kovászna 

Megyei Tanács szakbizottságainak jelentéseit, 

- a 2002/247-es számú törvénnyel módosított és kiegészített 2001/80-as számú, a 

közigazgatási hatóságok és közintézmények irányadó költségeit szabályozó 

kormányhatározat rendelkezéseit, 

- a Kovászna megye magánvagyonában található ingóság átadásáról a Kovászna 

Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vagyonkezelésébe vonatkozó 

2020 / 115- ös számú határozatát; 

a Sürgősségi kormányrendelet 2019/57-es adminisztratív kódex 173-as szakasz (1) 

bekezdés „f” betűje és a 182-es. szakasz (1) bekezdés, utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Kovászna Megye Tanácsának és a megyei érdekeltségű közintézményeknek 

gépkocsikkal való ellátására és a havi üzemanyag fogyasztásra vonatkozó intézkedések 

szabályozását meghatározó Kovászna Megye Tanácsa 2016/60-as számú határozatának 2-es 

számú melléklete, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, módosul a következők 

szerint: 

1. 1. sorszámnál, ,,Kovászna Megye Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság” a következő tartalommal fog rendelkezni: 

“ 

Sorszám Felsorolások 

Személy-

gépkocsi 

szám 

- darab - 

Haszon-

gépjármű 

szám 

- darab - 

Mikróbusz 

szám 

 

- darab - 

Havi 

üzemanyag 

fogyasztás 

liter/gépkocsi 

 

1. 

Kovászna Megye 

Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság 

20  1 - 

 



 

2. Az 1-es sorszám, h) betűje a következőt tartalmazza: 

„ 

Sorszám Felsorolások 

Személy-

gépkocsi 

szám 

- darab - 

Haszon-

gépjármű 

szám 

- darab - 

Mikróbusz 

szám 

 

- darab - 

Havi 

üzemanyag 

fogyasztás 

liter/gépkocsi 

 

h) 

Baróti Közösségi 

Szolgáltatási 

Komplexum 

1   200  

  1 200  

 

2. Szakasz  Jelen határozat rendelkezései a Kovászna megye magánvagyonában 

található ingóság átadásáról a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság vagyonkezelésébe vonatkozó 2020 / 115 -ös számú határozatának 1-es 

számú szakaszában előírt áru kézbesítési-átvételi jegyzőkönyv megkötési dátumától 

alkalmazódik. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. augusztus 6. 

 

 

 

 

         TAMÁS Sándor 

 elnök  

                         Ellenjegyzi, 

                             VARGA Zoltán 

                    Kovászna megye főjegyzője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K-B.E. 


