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2020/ 136 számú HATÁROZAT 

A Tüdőkórház épületének építése a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi 

Kórház keretében beruházás megvalósítása céljából a beruházási helyszín területének 

átadásáról a Közmunkálatügyi, Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium részére az Országos 

Beruházási Ügynökségen keresztül, valamint a megfelelő körülmények biztosításáról 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. szeptember 17-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését A Tüdőkórház 

épületének építése a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház keretében 

beruházás megvalósítása céljából a beruházási helyszín területének átadásáról a 

Közmunkálatügyi, Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium részére az Országos Beruházási 

Ügynökségen keresztül, valamint a megfelelő körülmények biztosításáról, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- az Országos Beruházási Ügynökség megalakítására vonatkozó, a 2002/117-es számú 

törvénnyel módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott 2001/25-ös számú kormányrendeletet, 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- Kovászna Megye Tanácsának a 2020/62-es számú Határozatát, a Sepsiszentgyörgyi Dr. 

Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházhoz tartozó Tüdőkórház épületének felépítése beruházás 

Fogalmi jegyzetének és Tervezési témakörének jóváhagyásárvonatkozóan, 

- Kovászna Megye Tanácsának a 2020/124-es számú Határozatát, a Tüdőkórház épületének 

építése a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház keretében beruházás 

műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására 

vonatkozóan, 

- a Sepsiszentgyörgy 39293-as számú telekkönyvet, 

- az Országos Beruházási Ügynökség átiratát, amely Kovászna Megye Tanácsa 

főiktatójában a 2020.02.18/1778-as számmal került beiktatásra, 

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

és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének c) betűje értelmében 

és a 196. szakasza (1) bekezdésének a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz - Jóváhagyja A Tüdőkórház épületének építése a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán 

Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház keretében beruházás megvalósítása céljából és a beruházás idejére a 

beruházási helyszín, Sepsiszentgyörgy municípium, Stadion utca 1 szám alatt található, és a 



Sepsiszentgyörgy 39293-as számú telekkönyvön szereplő 2500 nm-es, tehermentes területének 

protokoll szerinti átadását a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 

kezeléséből a Közmunkálatügyi, Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium részére az Országos 

Beruházási Ügynökségen keresztül, a jelen határozat szerves részét képező mellékletben szereplő 

kataszteri terv szerinti azonosítási adatokkal. 

2. Szakasz - Kovászna Megye vállalja a munkatelep megszervezéséhez szükséges 

területek biztosítását, a törvényes előírások betartásával. 

3. Szakasz - Kovászna Megye vállalja a közművesítési csatlakozások (elektromos áram, 

ivóvíz, csatorna, gáz stb.) költségeinek biztosítását. 

4. Szakasz - Kovászna Megye vállalja, hogy a a beruházási helyszín átadása, és a 

beruházás megvalósulta után, megtartja 15 évig annak rendeltetését, illetve biztosítja a 

karbantartását. 

5. Szakasz - A jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a 

Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóságot, a Gazdasági Igazgatóságot, valamint a 

Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházat bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. szeptember 17. 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
Ellenjegyzi, 

Kovászna megye főjegyzője nevében 

SZTAKICS István - Attila 

Ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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