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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA  

 

 

 

2021/ ___ számú HATÁROZAT 

a Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás 

Alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2021. __________ soros ülésén, 

elemezve TAMÁS Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási 

jelentését a Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás 

Alapszabályának módosítására és kiegészítésére vonatkozóan; 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság, valamint a Gazdasági Igazgatóság 

közös jelentését; 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak szakvéleményezését, 

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

módosított és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 89-91. szakaszait, összevetve a 

605. szakasz előírásaival, 

- az egyesületekről és alapítványokról szóló, utólagosan módosított és 

kiegészített, 2000/26-os számú kormányrendelet 33. szakaszát; 

- a 2020/176-os számú törvénnyel módosításokkal és kiegészítésekkel 

jóváhagyott, 2020/60-as számú sürgősségi kormányrendeletet, a 2014-2020-as európai 

uniós pénzügyi ciklus alapjaiból finanszírozott, a 2007-2013-as ciklusból származó 

infrastrukturális pályázatok lebonyolítását szolgáló egyes pénzügyi intézkedésekre 

vonatkozóan, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2010/186-os számú határozatát, Kovászna megye 

részvételéről a Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás 

alapításában, 

- az Igazságügyi Minisztérium által kibocsájtott ________/_____ számú 

névfoglalási bizonylatot, 

- a Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás 

2021.05.03/37-es számú átiratát, amely Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 

2021.05.18/5026-os számmal került beiktatásra, 

teljesülvén a közigazgatási döntéshozatali átláthatóságról szóló 2003/52-es számú 

törvény előírásai; 

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

módosított és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének 

f) betűje értelmében és a 196. szakasza (1) bekezdésének a) betűje alapján 

 

 



ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja a Csomád - Bálványos Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás nevének megváltoztatását Csomád - Bálványos 

Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás-ra, az Igazságügyi Minisztérium által 

kibocsájtott ________/_____ számú névfoglalási bizonylatnak megfelelően. 

2. Szakasz – Jóváhagyja a Csomád - Bálványos Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztesi Társulás Alapszabályának módosítását és kiegészítését, a jelen 

határozat mellékletében szereplő 2-es számú Kiegészítő okirat-tervezetnek megfelelően. 

3. Szakasz – Megbízza Jakab István-Barna urat, Kovászna Megye Tanácsa 

alelnökét, mint a Kovászna Megye Tanácsa képviselőjét a Csomád - Bálványos 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás Közgyűlésében, hogy szavazza meg és 

írja alá Kovászna megye nevében az Alapszabály módosítására és kiegészítésére 

vonatkozó 2-es számú Kiegészítő okirat-tervezetet, a jelen határozat melléklete szerint. 

4. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának 

elnökét, valamint a 3. szakaszban említett személyt bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2021. _____________. 

 

 

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 



ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

Ikt. szám: _____/2021.__________. 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI JELENTÉS 

a Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás 

Alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa a 2010/186-os számú határozatával hagyta jóvá 

Kovászna megye részvételét a Csomád - Bálványos Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás alapításában. 

Az egyesület magánjogi személyiséggel és közhasznú státussal rendelkezik, 

létrehozása Kovászna és Hargita megyék fejlesztési stratégiáinak megfelelő, közös 

megvalósítású régiófejlesztési pályázatok és közszolgáltatások megvalósításáért történt. 

A megalapítás utáni időszakban az egyesületi törvénykezés sorozatos változása 

indokol több, alapítási okiratokat érintő módosítást: 

1. A 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott, utólagosan 

módosított és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 89-91. szakaszai több 

módosítást is előlátnak a közösségek közti társulások szervezésében és működésében, 

míg a 605. szakasz kimondja, hogy a közigazgatási törvénykönyv hatályba lépésétől 

számított 60 napon belül felül kell bírálni az alapító okiratot és az alapszabályzatot. 

2. Az egyesületekre és alapítvánokra vonatkozó 2000/26-os számú 

kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 2020/276-os számú törvény 

több fontos módosítást vezetett be, többek között, hogy felszámolja a jogi akták közül az 

alapító okiratot, így annak előírásáit az alapszabályzatba kell átültetni, ugyanakkor, a 

Vezetőtanács és Igazgatótanács üléseit elektronikus kommunikációs eszközök 

segítségével is meg lehet tartani, és lehetőség nyílik a határozatok bővített elektronikus 

aláírással való aláírására is. 

3. Az egyesület alapszabályának egyik fontos módosítása a 2020/176-os számú 

törvénnyel módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, 2020/60-as számú 

sürgősségi kormányrendelet elfogadásából származik, a 2014-2020-as európai uniós 

pénzügyi ciklus alapjaiból finanszírozott, a 2007-2013-as ciklusból származó 

infrastrukturális pályázatok lebonyolítását szolgáló egyes pénzügyi intézkedésekre 

vonatkozóan. Ennek megfelelően, az Országos decentralizációs kísérleti program 

keretében a Központi Régiófejlesztési Ügynökség, a Hargita Megyei Közösségek 

Közötti Fejlesztési Társulás és a Csomád - Bálványos Közösségek Közötti Fejlesztési 

Társulás kerültek kinevezésre, többek között, az Integrált Területi Beruházások, 

továbbiakban ITB, lebonyolítási szervezeteiként. 

Az Integrált Területi Beruházások egy választható mechanizmus, amely egy 

homogén, jól meghatározott régióban, a fejlesztési stratégia alapján egy európai uniós 

támogatási csomag használható fel az illető régióban, az ottani köz- és magánszféra 



számára. Az ITB sajátossága, hogy lehetőséget teremt a pénzügyi alapok 

csoportosítására több operatív program fő ágazataiból, csak ki kell választani a 

megfelelő programot az ITB finanszírozására. Amennyiben az ITB több területi-

közigazgatási egységet érint, szükséges egy Közösségek Közötti Fejlesztési Társulást 

kell létrehozni, az érintett területi-közigazgatási egységeknek a társulásban való 

résztvételi jóváhagyása alapján. 

Mindezek értelmében, valamint a Csomád - Bálványos Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás 2021.05.03/37-es számú átirata alapján, amely Kovászna 

Megye Tanácsa főiktatójában a 2021.05.18/5026-os számmal került beiktatásra, 

szükségszerű elvégezni az alapszabály alábbi módosításait: 

a.) a Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás 

nevének megváltoztatását Csomád - Bálványos Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás-

ra, az Igazságügyi Minisztérium által kibocsájtott ________/_____ számú névfoglalási 

bizonylatnak megfelelően; 

b.) az egyesület fő céljának és célkitűzéseinek kiegészítése az ITB Hargita - 

Kovászna kezelését menedzsmentjét illetően; 

c.) a Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás 

kinevezése az ITB Hargita - Kovászna kezelői szervének, ezáltal az összes 

menedzsment tevékenység felelősének; 

d.) Kovászna és Hargita megyékből származó területi-közigazgatási egységek, 

mint új tagok csatlakozásának elfogadását; 

e.) a tagok éve tagdíja befizetésének megváltoztatását. 

A fentieket figyelembe véve javasolom a Csomád - Bálványos Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás Alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló 

határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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