
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2020/ 122 számú HATÁROZAT 

Kovászna megye, Málnás község, Málnásfürdő faluban található, Kovászna megye és Málnás 

község közös tulajdonában levő egyes ingatlanoknak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti 

Népiskola kezelésébe adásának jóváhagyásáról szóló 2018/147-es számú Határozat 

módosítására, valamint a 2018.10.08/220-as számú, Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán 

keresztül, Málnás község, Málnás község Helyi Tanácsán keresztül, és a Sepsiszentgyörgyi 

Művészeti Népiskola között megkötött Kezelési szerződés 1-es számú Kiegészítő okirat-

tervezetének jóváhagyására 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. augusztus 13-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését Kovászna megye, 

Málnás község, Málnásfürdő faluban található, Kovászna megye és Málnás község közös 

tulajdonában levő egyes ingatlanoknak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola kezelésébe 

adásának jóváhagyásáról szóló 2018/147-es számú Határozat módosítására, valamint a 

2018.10.08/220-as számú, Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül, Málnás község, 

Málnás község Helyi Tanácsán keresztül, és a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola között 

megkötött Kezelési szerződés 1-es számú Kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyására, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

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

és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 362. szakaszát, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2018/178-as számú Határozatát, a Málnás községi 23318-as 

számú telekkönyvbe, 1363/9-es és 1363/29-es topószám alatt, a 23042-es számú telekkönyvbe, 

1363/22-es topószám alatt, a 23333-as számú telekkönyvbe, 1363/23-as és 1363/24-es topószám 

alatt, 23340-es számú telekkönyvbe, 1363/5-ös topószám alatt, a 24415-ös számú telekkönyvbe, 

1358-as topószám alatt és a 24445-ös számú telekkönyvbe, 1363/25-ös és 1363/30-as topószám alatt 

bejegyzett ingatlanok kataszteri dokumentációjának a jóváhagyására vonatkozón, 

- a Málnás 24609-es számú telekkönyvi kivonatot, 

- a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2020.08.05/304-es számú átiratát, amely 

Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2020.08.05/8834-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: 

 

I. Szakasz - A Kovászna megye, Málnás község, Málnásfürdő faluban található, Kovászna 

megye és Málnás község közös tulajdonában levő egyes ingatlanoknak a Sepsiszentgyörgyi 



Művészeti Népiskola kezelésébe adásának jóváhagyásáról szóló 2018/147-es számú Határozat a 

következő képpen módosul: 

 

1. Az 1. szakasz tartalma a következő: 

„1. Szakasz - Jóváhagyja az 1-es számú mellékletben azonosított, Kovászna megye, Málnás 

község, Málnásfürdő faluban található, Kovászna megye és Málnás község közös 

magántulajdonában levő egyes ingatlanoknak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola számára 

ingyenes jogcímen 15 évre történő kezelésbe adását, Balneo-turisztikai szakképzési központ 

székhely rendeltetéssel.” 

2. Az 1-es számú melléklet módosul, és a jelen határozat szerves részét képező 1-es számú 

melléklettel cserélődik ki.. 

 

II. Szakasz - Jóváhagyja a 2018.10.08/220-as számú, Kovászna megye, Kovászna Megye 

Tanácsán keresztül, Málnás község, Málnás község Helyi Tanácsán keresztül, és a 

Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola között megkötött Kezelési szerződés 1-es számú 

Kiegészítő okirat-tervezetét, a 2-es számú mellékletnek megfelelően. 

 

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

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. augusztus 13. 

 

 

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 


