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                  ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2020 / 166 számú HATÁROZAT 

 

Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek kinevezéséről az alárendelt 

intézményeinek igazgatótanácsaiba 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

2020. december 3-i soros ülésén, 

figyelembe véve: 

Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek 

kinevezéséről az alárendelt intézményeinek igazgató tanácsaiba, tanácsadó testületébe 

való kinevezésére vonatkozó jóváhagyási jelentését 

- a gazdasági igazgatóság jelentését; 

- Kovászna Megye Tanácsának szakbizottsági jelentéseit, 

illetve  
- a 2011. évi 1-es számú utólagosan módosított és kiegészített oktatási 

törvényt, 

- az utólag módosított és kiegészített 2006/95-ös számú, az egészségügy 

átszervezéséről szóló törvény 187. szakasza (2) bekezdésének b) betűjét, 

- az utólag módosított és kiegészített 2003. évi 311-es számú, múzeumok és  

közgyűjtemények törvényét,  

- a 2002. évi 334-es számú, újraközölt,utólagosan módosított és kiegészített 

könyvtári törvény 54. szakaszát, 

- a művelődési intézmények szervezésére és működésére vonatkozó 2007. évi 

143-as törvény által jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített, 2006. évi 118-as  

sűrgösségi kormányrendelet, 

- a megyei és Bukarest municípium sport- és ifjúsági igazgatóságainak 

szervezésére és működésére vonatkozó 2010. évi 776-os számú kormányhatározatot, 

- az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 2011/5555-ös számú 

rendeletével jóváhagyott, a megyei/Bukarest municípiumi nevelési tanácsadó és 

erőforrásközpont szervezéséről és működéséről szóló szabályzat 12. szakaszának (2) és 

(3) bekezdésének b) betűjét, 

- a Kovászna Megye Tanácsa 2010/112-es számú határozatával jóváhagyott 

Háromszék Táncegyüttes Működési és Szervezési Szabályzatának 19. szakasza (1) 

bekezdését, 

- Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa 

képviselőinek kinevezéséről az alárendelt intézményeinek igazgató tanácsaiba, valamint 

a Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság tanácsadó testületébe való 
kinevezésére vonatkozó titkos szavazás eredményét, 

a 2019/57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet által elfogadott, utólagosan módosított 

és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének „f” betűje 

rendelkezését, valamint a 196. szakasza (1) bekezdésének „a” betűje alapján 
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ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz –  Kinevezi Kovászna Megye Tanácsa képviselőit az alárendelt 

intézményeinek igazgató tanácsaiba a következő név szerinti összetételben: 

a)._____________ a Bod Péter Megyei Könyvtár vezetőtanácsába, 

b).______________ a Székely Nemzeti Múzeum vezetőtanácsába,  

c).______________ a Kovászna Megyei Művelődési Központ vezetőtanácsába, 

d)._____________ a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola vezetőtanácsába, 

e).____________ a Háromszék Táncegyüttes vezetőtanácsába, 

f).______________Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó 

Központ vezetőtanácsába, 

g). ______________a sepsiszentgyörgyi Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola 

vezetőtanácsába, 

h). ______________a sepsiszentgyörgyi Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola 

vezetőtanácsába, 

i). ______________Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetőtanácsába 

j).______________  Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetőtanácsába 

k). _____________Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetőtanácsába 

l)._____________  Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetőtanácsába 

2. szakasz A jelen határozat érvénybe lépésével: 

- a Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek az alárendelt közintézmények 

vezetőtanácsaiba, a Kovászna Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság és a Hídvégi Idősök 

Otthona konzultatív tanácsába, valamint a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság igazgatói tanácsába való kinevezésére vonatkozó 

2016/116 számú, utólagosan módosított, kiegészített határozata hatályát veszti. 

  

 3. szakasz A jelen határozat végrehajtásával az 1. szakaszban kinevezett 

képviselőket bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. december 3  

TAMÁS Sándor 

elnök 

 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” 

 


