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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK 2016-OS ÉVI 

BESZÁMOLÓJA AZ 52/2003 DÖNTÉSHOZATALI ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 

SZÓLÓ TÖRVÉNY ALKALMAZÁSÁRÓL 

 

 

Az adminisztratív döntéshozatali eljárásban, az állampolgárok részvételének jogi 

keretét, a 2003. január 21-én elfogadott, a döntéshozatali átláthatóságról szóló 52-es számú 

törvény biztosítja. 

A törvény célja növelni a közigazgatás felelősségét az adminisztratív döntés 

kedvezményezettjeként tekintett állampolgárral szemben, ösztönözni az állampolgárok 

aktív részvételét az adminisztratív döntéshozatali eljárásban és jogszabály-kidolgozási 

eljárásban és az egész közigazgatás szintjén növelni az átláthatóság fokát. 

A jelen törvény alapját a következő elvek képezik: 

1. a személyek, hivatalból végzett, előzetes tájékoztatása a központi és a helyi 

közigazgatási hatóságok által a következőkben megvitatandó közérdekű 

problémákról, valamint a jogszabálytervezetről, 

2. az állampolgároknak és a törvényesen létrehozott társulásoknak, a közhatóságok 

kezdeményezésére történő megkérdezése a jogszabálytervezetek kidolgozási 

folyamata során, 

3. az állampolgárok aktív részvétele az adminisztratív döntéshozatalban és a 

jogszabálytervezetek kidolgozásában,  

 a jelen törvény tárgyát képező közhatóságok és közintézmények ülései 

nyilvánosak, a törvényben előírt feltételek között, 

 a vitákat feljegyzendők és nyilvánosságra hozandók, 

 ezen ülések gyorsjegyzőkönyveit iktatják, irattárba helyezik és 

nyilvánosságra hozzák, a törvényben előírt feltételek között. 

2015-ben Kovászna Megye Tanácsa a 2003/52 törvény értelmében, hivatalból, 

előzetesen tájékoztatta a közvéleményt, azokról a közérdekű problémákról, amelyek 

Kovászna Megye Tanácsának ülésein kerültek megvitatásra. 

2015. december 28-án köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését az elektrónikus távközlési hálózatok vagy ezek 

felfüggesztéséhez szükséges infrastruktúrális elemek költöztetése, kicserélése, 

karbantartása vagy felszerelése érdekében az elektrónikus távközlési hálózat 

szolgáltatóknak Kovászna megye köz- vagy magánvagyonára való hozzaférése feltételei 
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szabályzatának, valamint az elektrónikus távközlési hálózatok építésére vonatkozó 

intézkedéseknek, a használati díjszabásoknak és a típus szerződésnek a jóváhagyására. 

Ebben az esetben is a 2003/52-es törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz 2015. december 29-én a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Mesagerul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is (www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. január 11-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így Kovászna Megye Tanácsa az erre vonatkozó határozatot a 

január i soros ülésén elfogadta. 

2016. január 25-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését a Kovászna megye integrált turisztikai humán 

erőforrás fejlesztési stratégiájának jóváhagyására, a vidéki foglalkoztatás növelése 

érdekében. Ebben az esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz 2016. január 25-én a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Mesagerul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is (www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. február 8-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így Kovászna Megye Tanácsa az erre vonatkozó határozatot a 

2016. márciusi soros ülésén elfogadta. 

2016. február 12-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az 

alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról. Ebben az 

esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének betartásával jártunk el, 

azaz 2016. február 12-én a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára 

kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt köztudomásra hoztuk a 

„Mesagerul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi napilapokban, valamint 

tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is (www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. február 23-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így Kovászna Megye Tanácsa az erre vonatkozó határozatot a 

2016. márciusi soros ülésén elfogadta. 

2016. július 15-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését a Kovászna Megye Tanácsának 2016/49-es számú 

Határozat 12-es számú mellékletének módosítására a Kovászna Megye Tanácsa 

szakapparátusai és alárendelt intézményei által nyújtott szolgáltatások díjszabásának 

jóváhagyásáról. Ebben az esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
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betartásával jártunk el, azaz 2016. július 15-én a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Mesagerul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban, valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. augusztus 1-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így Kovászna Megye Tanácsa az erre vonatkozó határozatot a 

2016. szeptemberi soros ülésén elfogadta. 

2016. július 29-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az 

alárendelt közintézmények által végzett tevékenységekre és/vagy szolgáltatásokra 

vonatkozó illetékek és díjak megállapításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2016/49-es 

számú Határozata 4-es számú mellékletének a módosítására. 

Ebben az esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz 2016. július 29-én a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Observatorul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is (www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. augusztus 10-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így Kovászna Megye Tanácsa az erre vonatkozó határozatot a 

2016. szeptemberi soros ülésén elfogadta. 

2016. augusztus 16-án köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, a Kovászna megye alapító tagsági 

jogviszonyának lemondásáról és kilépéséről az Alutus Regio Egyesületből.  

Ebben az esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz 2016. augusztus 16-án a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Mesagerul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban, valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. augusztus 29-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így Kovászna Megye Tanácsa az erre vonatkozó határozatot a 

2016. szeptemberi soros ülésén elfogadta. 

2016. augusztus 16-án köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, a Kovászna megye alapító tagsági 

jogviszonyának lemondásáról és kilépéséről az Alutus Regio Egyesületből.  

Ebben az esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
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betartásával jártunk el, azaz 2016. augusztus 16-án a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Mesagerul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban, valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. augusztus 29-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így Kovászna Megye Tanácsa az erre vonatkozó határozatot a 

2016. szeptemberi soros ülésén elfogadta. 

2016. augusztus 16-án köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, a Kovászna megye alapító tagsági 

jogviszonyának lemondásáról és kilépéséről az Angustia Egyesületből.  

Ebben az esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz 2016. augusztus 16-án a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Mesagerul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban, valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. augusztus 29-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így Kovászna Megye Tanácsa az erre vonatkozó határozatot a 

2016. szeptemberi soros ülésén elfogadta. 

2016. augusztus 16-án köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, a Kovászna megye alapító tagsági 

jogviszonyának lemondásáról és kilépéséről a PROGRESSIO Helyi Akciócsoport 

Egyesületből.  

Ebben az esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz 2016. augusztus 16-án a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Mesagerul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban, valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. augusztus 29-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így Kovászna Megye Tanácsa az erre vonatkozó határozatot a 

2016. szeptemberi soros ülésén elfogadta. 

2016. augusztus 25-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, a Kovászna Megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Társulási Szerződése, 

Alapító Okirata és Alapszabályzata módosításának a jóváhagyására.  

http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
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Ebben az esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz 2016. augusztus 25-én a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Observatorul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban, valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. szeptember 5-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így Kovászna Megye Tanácsa az erre vonatkozó határozatot a 

2016. októberi soros ülésén elfogadta. 

2016. augusztus 31-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, a mezőgazdasági termékek 2017-es pénzügyi 

évre szóló átlagárainak megállapításáról, a javak használatának átadásából származó éves 

nettó jövedelem megállapítására, a 2015/227-es számú adótörvénykönyv 83. és 84. 

szakaszának előírásai értelmében. 

Ebben az esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz 2016. augusztus 31-én a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Mesagerul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban, valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. szeptember 12-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így Kovászna Megye Tanácsa az erre vonatkozó határozatot a 

2016. októberi soros ülésén elfogadta. 

2016. november 4-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, a Kovászna megye alapító tagsági 

jogviszonyának lemondásáról és kilépéséről a Kovászna Megyei Gazdasági és 

Területfejlesztési Egyesületből (ADETCOV). 

Ebben az esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz 2016. november 4-én a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Mesagerul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban, valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. november 15-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így Kovászna Megye Tanácsa az erre vonatkozó határozatot a 

2016. decemberi soros ülésén elfogadta. 

2016. november 15-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
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Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, Kovászna Megye Tanácsának 2016/49-es számú 

Határozata mellékleteinek módosítására és kiegészítésére a Kovászna Megye Tanácsa 

szakapparátusai és alárendelt intézményei által nyújtott szolgáltatások díjszabásának 

jóváhagyásáról. 

Ebben az esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz 2016. november 15-én a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Mesagerul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban, valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. november 25-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így következik, hogy Kovászna Megye Tanácsa az erre 

vonatkozó határozatot a 2017. januári soros ülésén elfogadja. 

2016. november 25-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, Kovászna megye alapító tagsági jogviszonyának 

lemondásáról és kilépéséről a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulásból. 

Ebben az esetben is a 2003/52 törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz 2016. november 25-én a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt 

köztudomásra hoztuk a „Mesagerul de Covasna” és „Székely Hírmondó” helyi 

napilapokban, valamint tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, az az 2016. december 5-ig, sem az 

állampolgárok részéről, sem törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett 

javaslat vagy megjegyzés, így következik, hogy Kovászna Megye Tanácsa az erre 

vonatkozó határozatot a 2017. januári soros ülésén elfogadja. 

 

Szerkesztette, 

KOVÁCS Angela 

szakelőadó 

 

SZTAKICS István Attila 

ügyvezető igazgató 
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