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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA  

 

 

 

2022/ ___ számú HATÁROZAT 

az Agrosic Közösségek Közti Társulás kiegészített alapszabályzatának módosítására 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2022. ____-i soros ülésén, 

elemezve TAMÁS Sándor úrnak, Kovászna Megye Tanácsa elnökének 

jóváhagyási jelentését az Agrosic Közösségek Közti Társulás kiegészített 

alapszabályzatának módosítására vonatkozóan; 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság jelentését; 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak ez irányú jelentését, 

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

módosított és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 89-91 cikkelyét, 

- az egyesületekről és alapítványokról szóló, utólagosan módosított és 

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

- az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS létrehozása érdekében, 

Kovászna megye, mint alapító tag, társulásának jóváhagyásáról szóló 2012/17-es számú 

Határozat 3. cikk (2) bekezdését, 

- Kovászna Megye Tanácsa elnökének 2020/259-es számú rendeletét, egy 

speciális felhatalmazás jóváhagyására Kovászna Megye képviselője részére az Agrosic 

Közösségek Közti Társulás vezetőtanácsában, 

- az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 2022.04.20/17-es számú 

átiratát, mely Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2022.04.20/4971-es 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 az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS 

kiegészített alapszabályzatának a módosítását, az Alapszabályzat 2-es számú Kiegészítő 

okirat-tervezete szerint, a jelen határozat szerves részét képező melléklet alapján.  

2. Szakasz – Megbízza Székely Rékát, mint a Kovászna Megye Tanácsa 

képviselőjét az AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS Közgyűlésében, hogy 

szavazza meg és írja alá Kovászna megye nevében a kiegészített Alapszabályzat 



módosítására vonatkozó 2-es számú Kiegészítő okiratot, a jelen határozat melléklete 

alapján.  

3. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának 

elnökét, valamint a 2. szakaszban említett személyt bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, _______________. 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

Ellenjegyzi: 

SZTAKICS István-Attila 

Kovászna megye főjegyzője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română”  

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 

SZF 


