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2020/ 89 számú HATÁROZAT 

A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi 

eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése 

beruházás korszerűsített összesített költségtételeinek, és a műszaki-gazdasági 

mutatóinak jóváhagyásáról 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. június 18-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését A 

Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó 

egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése beruházás korszerűsített 

összesített költségtételeinek, és a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására 

vonatkozóan, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2006/273-as számú, utólagosan módosított és kiegészített Helyi 

Közpénzügyi Törvényt, 

- a 2016/907- es számú, utólagosan módosított és kiegészített, a közpénzekből 

finanszírozott beruházások elkészítési fázisai és  műszaki - gazdasági dokumentációk 

kerettartalmára vonatkozó Kormányrendeletet, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2018/50-es számú Határozatát, A sepsiszentgyörgyi 

Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése 

és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése beruházás megvalósíthatósági tanulmányának 

és műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadására vonatkozóan, 

- Fekete M. Zoltán egyéni vállalkozó 2020.06.02/19-es számú átiratát, amelyet 

Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2020.06.02/6323-as számmal iktattak, 

- a Kovászna Megye Tanácsa keretében működő Műszaki-gazdasági bizottság 

2020.06.09/15-ös számú jóváhagyását, 

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

módosított és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (5) bekezdése c) 

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

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja a Kovászna megye, Kézdivásárhely székhelyű Fekete 

M. Zoltán egyéni vállalkozó, mint főtervező, által elkészített, A Sepsiszentgyörgyi Dr. 



Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és 

mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése beruházás korszerűsített összesített 

költségtételeit, az 1-es számú melléklet szerint. 

2. Szakasz – Jóváhagyja A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési 

útvonal elkészítése beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, a 2-es számú melléklet 

szerint. 

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

képezik. 

4. Szakasz – Jelen határozat érvénybe lépésekor hatályát veszti Kovászna 

Megye Tanácsa 2018/50-es számú Határozatának 2-es cikkelye, A sepsiszentgyörgyi Dr. 

Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és 

mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és 

műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadására vonatkozóan. 

5. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a Gazdasági Igazgatóságot, 

valamint a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. június 18. 

 

 

 

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” 
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