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2020/ 147 számú HATÁROZAT 

egy speciális felhatalmazás jóváhagyásáról Kovászna megye képviselője részére a 

Sepsiszentgyörgyi Közművek R.T. Rendkívüli Közgyűlésébe 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. október 29-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését egy speciális 

felhatalmazás jóváhagyására vonatkozóan Kovászna megye képviselője részére a 

Sepsiszentgyörgyi Közművek R.T. Rendkívüli Közgyűlésébe, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- az utólagosan módosított és kiegészített 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt, 

- a közszolgáltatásokra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2006/51-es 

számú törvényt, 

- a 2006/241-es számú, újraközölt, utólag módosított és kiegészített, a vízellátásra és 

csatornázásra vonatkozó törvényt, 

- az 1990/31-es számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

kereskedelmi társaságokra vonatkozó törvényt, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2018/123-as számú Határozatát, egy megbízatási szerződés 

megkötésének a jóváhagyására Kovászna megye képviselőjével a sepsiszentgyörgyi Közművek 

Társaság Részvényesei Közgyűlésében, 

- a Sepsiszentgyörgyi Közművek R.T. 2020.09.29/8898-as számú átiratát, amely Kovászna 

Megye Tanácsa főiktatójában a 2020.09.30/10658-as számmal került beiktatásra, 

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

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

196. szakasza (1) bekezdésének a) betűje alapján 

 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz - Meghatalmazza Kovács Ödön urat, mint Kovászna Megye képviselőjét a 

Sepsiszentgyörgyi Közművek R.T. Rendkívüli Közgyűlésében, hogy szavazatával jóváhagyja 

Kovászna Megye nevében a Sepsiszentgyörgyi Közművek R.T. 2020.09.29/8898-as számú 

átiratában közölteket, amely Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2020.09.30/10658-as 

számmal került beiktatásra, a következők szerint: 

1. a Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala ajánlatának elemzése, 

megvitatása és jóváhagyása, a Sepsiszentgyörgyi Közművek R.T. Sepsiszentgyörgy municípium, 

Bánki Dónát 27 szám alatti székhelye megvásárlására vonatkozóan, a 2019/57-es számú sürgősségi 



kormányrendelettel jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített Közigazgatási 

Törvénykönyv 296. szakasza (4) bekezdése alapján, a S.C. TEAM ROM EXPERT Kft. által 

elkészített, 2020.06.26/33761-es számú átadási-átvételi jegyzőkönyvvel előterjesztett felértékelési 

jelentésben foglaltak szerint, tekintettel a 2020.08.20/43409-es számú átiratban foglalt 

ajánlattevésre; 

2. Kozsokár Attila igazgató úr meghatalmazásának jóváhagyása, az említett vásárlás 

megvalósításának lebonyolítására; 

3. a Sepsiszentgyörgyi Közművek R.T. székhelye elköltöztetésének jóváhagyását 

Sepsiszentgyörgy municípium, Szépmező negyed 5 szám alá. Az 1990/31-es számú, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt kereskedelmi társaságokra vonatkozó törvény 117. 

szakaszának (7) bekezdése értelmében a javaslat szövege a következő: 

„A Vállalat székhelye Románia, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, 

Szépmező negyed 5 szám alatt található.” 

4. a Sepsiszentgyörgyi Közművek R.T. Alapító Okirata 3.1. és 3.4. szakaszai 

módosításának, az Alapító Okirat kiegészítő okirat-tervezetének, valamint a Kiegészített Alapító 

Okirat-tervezetének jóváhagyására, a jelen hatásozat szerves részét képező 1-es és 2-es számú 

mellékletek szerint; 

5. Kozsokár Attila igazgató úr meghatalmazásának jóváhagyása, az említett módosítások 

eszközlésére a Kovászna Megyei Cégbíróságnál. 

2. Szakasz - Jelen határozat végrehajtásával megbízzuk Kovács Ödön urat, mint Kovászna 

Megye képviselőjét a Sepsiszentgyörgyi Közművek R.T. Rendkívüli Közgyűlésében. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. október 29. 

 

 

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 


