
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

 

2020/________ számú HATÁROZAT 

a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület kiegészített Alapító Okiratának és 

kiegészített Statútumának módosításáról 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. _______________ soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a 

Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület kiegészített Alapító Okiratának és kiegészített 

Statútumának módosításáról 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2019/57-es sz{mú sürgősségi korm{nyrendelettel jóv{hagyott, utólagosan 

kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 89-91. cikkelyét, összevetve a 605. cikkely 

előírásaival, 

- a 2000/26-os sürgősségi korm{nyrendelet 33. cikkelyét, mely az egyesületekre 

és alapítványokra vonatkozik, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a Kovászna Megye Tanácsának 2007/124-es határozata 4. cikkelyének 2. 

bekezdését Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy municípium társulásáról a 

KOVÁSZNA MEGYE TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET létrehozásáért, 

- Kovászna Megye Tanácsa elnökének a 2019/266-os számú rendeletét, 

Kovászna megye képviselőjének kinevezéséről a Kovászna Megye Turizmusáért 

Egyesület vezetői testületébe, 

- a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület 2020.03.18/100-as számú átiratát, 

amelyet Kovászna Megye Tanácsának általános iktatójában a 2020.03.18/2962-es 

számmal iktattak, 

- a közigazgatási átláthatóságról szóló 2003/53-as számú, újraközzétett törvény 

előírásait, 

- a 2019/57-es sz{mú sürgősségi korm{nyrendelettel jóv{hagyott, utólagosan 

kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. cikkelyének (1) bekezdése f) betűje 

értelmében és a 196. cikkelye (1) bekezdése a) betűje alapj{n 

 

 



ELHATÁROZZA: 

 

1-es cikkely. Jóváhagyja a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület kiegészített 

Alapító Okiratának módosítását, annak az 1-es számú Kiegészítő okirata alapján, mely a 

jelen határozat 1-es számú mellékletét képezi. 

2-es cikkely. Jóváhagyja a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület kiegészített 

Statútumának módosítását, annak az 1-es számú Kiegészítő okirata alapján, mely a jelen 

határozat 2-es számú mellékletét képezi. 

3-as cikkely. Meghatalmazza Grüman Róbert-Csongor urat, Kovászna megye 

képviselőjét, hogy a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület vezetői testületében az 1-

es és 2-es mellékletben szereplő kiegészítések szerinti elfogadás mellett szavazzon, 

illetve írjon alá. 

4-es cikkely. Az 1-es és 2-es melléklet a jelen határozat szerves részét képezi. 

5-ös cikkely. Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának 

elnökét, valamint a 3-as cikkelyben szereplő személyt bízzuk meg. 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. ____________ 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kov{szna megye főjegyzője  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.”  

„Az eredeti rom{n nyelvű szöveg magyar fordít{sa” 

SZF 


