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2020/175 számú HATÁROZAT 

a Kovászna Megye Tanácsa mellett működő Területrendezési és Urbanisztikai Műszaki 

Bizottság megalakítására 

 

 
 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. december 3-i soros ülésén,  

 elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Kovászna 

Megye Tanácsa mellett működő Területrendezési és Urbanisztikai Műszaki Bizottság 

megalakítására vonatkozóan, 

figyelembe véve: 

- az Urbanisztikai és Gondnoki Igazgatóság szakjelentését, valamint Kovászna 

Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit, 

- az 1991/50-es számú, utólagosan módosított és kiegészített, építkezési 

munkálatok engedélyezését szabályozó Törvényt, 

- a 2001/350-es számú, utólagosan módosított és kiegészített, Területrendezési 

és Urbanisztikai Törvényt,  

- a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási miniszter 2016/233-as számú, a 

2001/350-es számú, utólagosan módosított és kiegészített, területrendezésre és 

urbanisztikára és az urbanisztikai dokumentációk összeállítására és frissítésére vonatkozó 

Törvény alkalmazásának módszertani szabályait jóváhagyó Rendeletét, 

- az Országos Sürgősségi Tanács 2020/54-es számú határozata, a 

veszélyhelyzet-állapot meghosszabítására, és a COVID-19 világjárvány megelőzésére 

szolgáló egyes intézkedésekre vonatkozóan, 

 

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

módosított és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének f) 

betűje értelmében és a 182. szakaszának (1) bekezdése alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Megalakul a Kovászna Megye Tanácsa mellett működő Területrendezési 

és Urbanisztikai Műszaki Bizottság, mely egy konzultatív jellegű, véleményező, műszaki 

szakértői vizsgáló és tanácsadó hatáskörű szervezet,  az 1-es számú mellékletben szereplő 

összetétellel. 



2. Szakasz – Az 1. Szakasz szerint megalakult Területrendezési és Urbanisztikai 

Műszaki Bizottság, műszaki szempontból megalapozza a helyi hatóság keretén belüli 

szakszerkezet döntését, mely az érvényes törvénykezésben meghatározott 

illetékességeknek megfelelően arra van kijelölve, hogy a területrendezési és urbanisztikai 

dokumentációkra, valamint a megalapozási vagy előzetes kutatási tanulmányokra kiállítsa 

a véleményezést.  

3. Szakasz – Jóváhagyja a Kovászna Megye Tanácsa mellett működő Területrendezési 

és Urbanisztikai Műszaki Bizottság Szervezési és Működési Szabályzatát, a 2-es számú 

melléklet szerint. 

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

képezik. 

5. Szakasz – A jelen határozat érvénybe lépésével hatályát veszíti Kovászna Megye 

Tanácsa 2017/79-es számú, utólagosan a 2019/22-es Határozattal módosított, a Kovászna 

Megye Tanácsa mellett működő Területrendezési és Urbanisztikai Műszaki Bizottság 

megalakítására szóló Határozata, valamint bármely ennek ellentmondó rendelkezés. 

6. Szakasz – A jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa 

szakapparátusán belüli Urbanisztikai és Gondnoki Igazgatóságot és az 1-es számú 

mellékletben szereplő Bizottsági tagokat bízzuk meg. 

 

 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. december 3. 

 

 

 

 

 

 TAMÁS Sándor 
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  Ellenjegyzi,  

          Kovászna megye főjegyzője 

                    VARGA Zoltán 
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