
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA  

 

 

2021/ ___ számú HATÁROZAT 

Kovászna Megye Tanácsa 1998/47-es számú, a Kovászna megyei természetvédelmi 

területekről és természeti értékekről szóló határozatának módosításáról 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2021. __________ soros ülésén, 

elemezve TAMÁS Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási 

jelentését Kovászna Megye Tanácsa 1998/47-es számú, a Kovászna megyei 

természetvédelmi területekről és természeti értékekről szóló határozatának 

módosítására vonatkozóan; 

figyelembe véve: 

- a Kovászna Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ jelentését; 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak szakvéleményezését, 

- a 2007/57-es számú, utólagosan módosított és kiegészített sürgősségi 

kormányrendeletet, a természetvédelmi területek, természeti értékek és a vadvilág 

jogállására és megőrzésére vonatkozóan, 

- a vízügyi, erdészeti és környezetvédelmi miniszter 1999/264-es számú 

rendeletét, a nemzeti erdőalapon kívül eső területek erdőgazdálkodási módszertanára 

vonatkozóan, 

- a környezetvédelmi és erdészeti miniszter 2011/1278-as számú rendeletét, az 

egészségügyi védelmi és vízvédelmi területek körülhatárolásának módszertanára 

vonatkozóan, 

- a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium 2020.05.07/IOS/52150-

es számú átiratát, 

teljesülvén a közigazgatási döntéshozatali átláthatóságról szóló 2003/52-es számú 

törvény előírásai; 

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: 

 

Egyetlen szakasz – Kovászna Megye Tanácsa 1998/47-es számú, a Kovászna 

megyei természetvédelmi területekről és természeti értékekről szóló határozata a 

következőképpen módosul: 

1. Az 1-es számú mellékletnél: 

a) II. fejezet – Helyi érdekeltségű rezervátumok és természeti értékek – 2. 

Százéves fák, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27-es pontok hatályon kívül helyeződnek; 

b) II. fejezet – Helyi érdekeltségű rezervátumok és természeti értékek – 3. 

Deondrológiai parkok, 28-35 közötti pontok hatályon kívül helyeződnek; 



c) II. fejezet – Helyi érdekeltségű rezervátumok és természeti értékek – 3. 

Hidro-geológiai rezervátumok, 48-56 közötti pontok hatályon kívül helyeződnek; 

2. A 2-es és 3-as számú mellékletek hatályon kívül helyeződnek. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2021. _____________. 

 

 

 

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 


