
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2020/ 137 számú HATÁROZAT 

a Bodok község, Oltszem falu, Fő út, 95. szám alatt található, ½ részben Kovászna Megye 

magántulajdonában lévő épületek és területek vagyonkezelésének átadásáról a Kovászna 

Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, illetve a Sepsiszentgyörgyi 

Speciális Iskola számára, a tevékenységük lebonyolítása céljából 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. szeptember 17-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Bodok község, 

Oltszem falu, Fő út, 95. szám alatt található, ½ részben Kovászna Megye magántulajdonában lévő 

épületek és területek vagyonkezelésének átadásáról a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, illetve a Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola számára, a 

tevékenységük lebonyolítása céljából, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- Bodok Község Helyi Tanácsa 2020/36-os számú Határozatát, a Bodok község, Oltszem 

falu, Fő út, 95. szám alatt található, ½ részben Bodok Község magántulajdonában lévő épületek és 

területek vagyonkezelésének átadásáról a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, illetve a Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola számára, a 

tevékenységük lebonyolítása céljából 

- a Polgári Törvényvkönyv 641., 644, 792. és következő, valamint a 2146. és következő 

szakaszait, 

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

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

összevetve a 362. szakasz (1) és (3) bekezdésével, 

- a Bodok 23743-as számú telekkönyvi kivonatot, 

- a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

2020.08.20/18712-es számú átiratát, amely Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 

2020.08.21/9320-as számmal került beiktatásra, 

- a Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola 2020.08.19/919-es számú átiratát, amely Kovászna 

Megye Tanácsa főiktatójában a 2020.08.25/9420-as 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 Bodok község, Oltszem falu, Fő út, 95. szám alatt található, ½ 

részben Kovászna Megye magántulajdonában lévő épületek és területek vagyonkezelésének 



átadását, 2020. október 1-vel kezdődően egy 9 hónapos időszakra, a Kovászna Megyei Szociális 

Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, illetve a Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola 

számára, a tevékenységük lebonyolítása céljából, az 1-es számú mellékletben szereplő azonosítási 

adatoknak megfelelően. 

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, Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot, 

valamint a Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskolát 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” 

SZF 


