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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

 

2020/ 95 számú HATÁROZAT 

a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípiumban a Sepsiszentgyörgy 39735-ös számú 

telekkönyvön szereplő, Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonában található ingatlan 

ingyenes jogcímen Kovászna megye közvagyonába történő átadásának jóváhagyásáról 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. június 18-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Kovászna megye, 

Sepsiszentgyörgy municípiumban a Sepsiszentgyörgy 39735-ös számú telekkönyvön szereplő, 

Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonában található ingatlan ingyenes jogcímen Kovászna 

megye közvagyonába történő átadásának jóváhagyásáról, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

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

Közigazgatási Törvénykönyv 294. szakaszának (3)-(7) bekezdéseit, 

- a Sepsiszentgyörgy 29984-es számú telekkönyvet, 

- a Székely Nemzeti Múzeum 2019.12.10/1859-es számú átiratát, amely Kovászna Megye 

Tanácsa főiktatójában a 2019.12.10/13450-es számmal került beiktatásra, 

- Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának a 2020.02.04/3700-as számú 

átiratát, amely Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2020.02.05/1233-as számmal került 

beiktatásra, 

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: 

 

1. Szakasz – (1) Jóváhagyja a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípiumban a 

Sepsiszentgyörgy 39735-ös számú telekkönyvön szereplő, Sepsiszentgyörgy municípium 

közvagyonában található ingatlan ingyenes jogcímen Kovászna megye közvagyonába történő 

átadásá, a jelen határozat szerves részét képező mellékletben szereplő azanosítási adatoknak 

megfelelően, valamint az ingatlan besorolásának megváltoztatását helyi közérdekű javak 

kategóriából megyei közérdekű javak kategóriába. 

(2) Az 1-es szakaszban említett ingatlan közintézmények székhelye rendeltetésnek 

megfelelően a Székely Nemzeti Múzeum vagyonkezelésébe kerül át. 



2. Szakasz – Az 1-es szakaszban említett ingatlan átadása-átvétele az érintett felek között 

megkötött megállapodási egyezmény alapján történik. 

3. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, 

valamint a Jogügyi 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” 

SZF 


