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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK 2012. ELSŐ FÉLÉVI  

BESZÁMOLÓJA A 2003/52-es TÖRVÉNY DÖNTÉSHOZATALI 

ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 

 

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 közigazgat{s 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 alapj{t a következő elvek képezik: 

1. a személyek, hivatalból végzett, előzetes t{jékoztat{sa a központi és a helyi 

közigazgat{si hatós{gok {ltal a következőkben megvitatandó közérdekű 

problém{król, valamint a jogszab{lytervezetről, 

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

kezdeményezésére történő megkérdezése a jogszab{lytervezetek kidolgoz{si 

folyamata során, 

3. az állampolgárok aktív részvétele az adminisztratív döntéshozatalban és a 

jogszabálytervezetek kidolgozásában,  

 a jelen törvény t{rgy{t képező közhatós{gok és közintézmények ülései 

nyilv{nosak, a törvényben előírt feltételek között, 

 a vit{kat feljegyzendők és nyilv{noss{gra hozandók, 

 ezen ülések gyorsjegyzőkönyveit iktatj{k, iratt{rba helyezik és 

nyilv{noss{gra hozz{k, a törvényben előírt feltételek között. 

Kovászna Megye Tanácsa a 2003/52-es törvény értelmében, hivatalból, előzetesen 

tájékoztatta a közvéleményt, azokról a közérdekű problém{król, amelyek Kov{szna 

Megye Tanácsának ülésein kerültek megvitatásra. 

2012. január 26-án köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, 

Demeter János úrnak a kezdeményezését, az Alutus Regio Egyesület alapító okiratának és 

alapszabályzatának módosításáról. 

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

betartásával jártunk el, azaz a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén elhelyezett 

hirdetőt{bl{ra kifüggesztettük az erre vonatkozó hat{rozattervezetet, ugyanezt a két helyi 

napilapban köztudomásra hoztuk és tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

http://www.kvmt.ro/


Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna 

tel: + 40 267 311 190, fax: + 40 267 351 228, e-mail: countyadministration@kvmt.ro 

Direcţia Juridică şi 
Administraţie Publică 

 

Jogi és Közigazgatási 
Igazgatóság 

 

Department of Law and 
County Administration 

 

 

pag. 2 

Consiliul Judeţean Covasna 
Kovászna Megye Tanácsa 
Covasna County Council 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, sem az {llampolg{rok részéről, sem 

törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett javaslat vagy megjegyzés, 

Kovászna Megye Tanácsa a 2012. március 29-i soros ülésén az erre vonatkozó határozatot 

elfogadta. 

2012. február 10-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, a Kovászna megye 2011 évi aktualizált Helyi 

Környezetvédelmi Tevékenységi Tervének elfogadására. 

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

betartásával jártunk el, azaz a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén elhelyezett 

hirdetőt{bl{ra kifüggesztettük az erre vonatkozó hat{rozattervezetet, ugyanezt a két helyi 

napilapban köztudomásra hoztuk és tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, sem az {llampolg{rok részéről, sem 

törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett javaslat vagy megjegyzés, 

Kovászna Megye Tanácsa a 2012. március 29-i soros ülésén az erre vonatkozó határozatot 

elfogadta. 

2012. február 24-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, Kov{szna megye részvételéről, alapító tagként, 

az AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS alapításában. 

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

betartásával jártunk el, azaz a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén elhelyezett 

hirdetőt{bl{ra kifüggesztettük az erre vonatkozó hat{rozattervezetet, ugyanezt a két helyi 

napilapban köztudomásra hoztuk és tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, sem az {llampolg{rok részéről, sem 

törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett javaslat vagy megjegyzés, 

Kovászna Megye Tanácsa a 2012. április 27-i soros ülésén az erre vonatkozó határozatot 

elfogadta. 

2012. március 29-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, 

Demeter János úrnak a kezdeményezését, a ROSCI0242 Veresvíz Tőzegl{p Közösségi 

jelentőségű terület Szab{lyzat{nak az elfogad{s{ra és jóv{hagy{sra való elküldésére a 

környezetvédelem és erdők központi hatós{ga fele. 

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

betartásával jártunk el, azaz a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén elhelyezett 

hirdetőt{bl{ra kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt a két helyi 

napilapban köztudomásra hoztuk és tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, sem az {llampolg{rok részéről, sem 

törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett javaslat vagy megjegyzés, 

Kovászna Megye Tanácsa a 2012. május 24-i soros ülésén az erre vonatkozó határozatot 

http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
http://www.kvmt.ro/
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elfogadta. 

2012. április 3-án köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, az Angustia Egyesület alapszabályzatának és 

alapító okiratának módosítására. 

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

betartásával jártunk el, azaz a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén elhelyezett 

hirdetőt{bl{ra kifüggesztettük az erre vonatkozó hat{rozattervezetet, ugyanezt a két helyi 

napilapban köztudomásra hoztuk és tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, sem az {llampolg{rok részéről, sem 

törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett javaslat vagy megjegyzés, 

Kovászna Megye Tanácsa a 2012. Augusztus 13-i rendkívüli ülésén az erre vonatkozó 

határozatot elfogadta. 

2012. április 20-án köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa elnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, egy helyi referendum megszervezéséről 

Kovászna megyében. 

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

betartásával jártunk el, azaz a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén elhelyezett 

hirdetőt{bl{ra kifüggesztettük az erre vonatkozó hat{rozattervezetet, ugyanezt a két helyi 

napilapban köztudomásra hoztuk és tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

A hirdetésben megszabott időpontig, sem az {llampolg{rok részéről, sem 

törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett javaslat vagy megjegyzés. 

 

Szerkesztette, 

KOVÁCS Angéla 

Szakelőadó 

 

SZTAKICS István Attila 

ügyvezető igazgató 
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