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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK 2015. ELSŐ FÉLÉVI  

BESZÁMOLÓJA A 2003/52-es TÖRVÉNY DÖNTÉSHOZATALI 

ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 

 

Az adminisztratív döntéshozatali eljárásban, az állampolgárok részvételének jogi 

keretét, a 2003. január 21-én elfogadott, a döntéshozatali átláthatóságról szóló 52-es számú 

törvény biztosítja. 

A törvény célja növelni a közigazgat{s felelősségét az adminisztratív döntés 

kedvezményezettjeként tekintett állampolgárral szemben, ösztönözni az állampolgárok 

aktív részvételét az adminisztratív döntéshozatali eljárásban és jogszabály-kidolgozási 

eljárásban és az egész közigazgatás szintjén növelni az átláthatóság fokát. 

A jelen törvény alapj{t a következő elvek képezik: 

1. a személyek, hivatalból végzett, előzetes t{jékoztat{sa a központi és a helyi 

közigazgat{si hatós{gok {ltal a következőkben megvitatandó közérdekű 

problém{król, valamint a jogszab{lytervezetről, 

2. az állampolgároknak és a törvényesen létrehozott társulásoknak, a közhatóságok 

kezdeményezésére történő megkérdezése a jogszab{lytervezetek kidolgoz{si 

folyamata során, 

3. az állampolgárok aktív részvétele az adminisztratív döntéshozatalban és a 

jogszabálytervezetek kidolgozásában,  

 a jelen törvény t{rgy{t képező közhatós{gok és közintézmények ülései 

nyilv{nosak, a törvényben előírt feltételek között, 

 a vit{kat feljegyzendők és nyilv{noss{gra hozandók, 

 ezen ülések gyorsjegyzőkönyveit iktatj{k, iratt{rba helyezik és 

nyilvánosságra hozz{k, a törvényben előírt feltételek között. 

Kovászna Megye Tanácsa a 2003/52-es törvény értelmében, hivatalból, előzetesen 

t{jékoztatta a közvéleményt, azokról a közérdekű problém{król, amelyek Kov{szna 

Megye Tanácsának ülésein kerültek megvitatásra. 

2015. január 19-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését,a Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy 

municípiuma, a Székely Nemzeti Múzeum és a Vadon Egyesület között, a kombinált 

múzeumi belépőjegyek forgalomba helyezése érdekében létrejövő t{rsul{si szerződés 

jóváhagyására. 

Ebben az esetben is a 2003/52-es törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén elhelyezett 

hirdetőt{bl{ra kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt két helyi 
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napilapban köztudomásra hoztuk és tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, sem az {llampolg{rok részéről, sem 

törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett javaslat vagy megjegyzés, 

Kovászna Megye Tanácsa a 2015. március31-i soros ülésén az erre vonatkozó határozatot 

elfogadta. 

2015. május15-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését,a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület 

Alapító okiratának és Alapszabályzatának módosításáról. 

Ebben az esetben is a 2003/52-es törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén elhelyezett 

hirdetőt{bl{ra kifüggesztettük az erre vonatkozó hat{rozattervezetet, ugyanezt két helyi 

napilapban köztudomásra hoztuk és tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, sem az {llampolg{rok részéről, sem 

törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett javaslat vagy megjegyzés, 

következik, hogy Kovászna Megye Tanácsa a júliusi soros ülésén az erre vonatkozó 

határozatot elfogadja. 

2015. június 11-én köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az 

alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról szóló 

2013/10-es Kovászna Megye Tanácsa Határozatának módosítására. 

Ebben az esetben is a 2003/52-es törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén elhelyezett 

hirdetőt{bl{ra kifüggesztettük az erre vonatkozó határozattervezetet, ugyanezt két helyi 

napilapban köztudomásra hoztuk és tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, sem az {llampolg{rok részéről, sem 

törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett javaslat vagy megjegyzés, 

következik, hogy Kovászna Megye Tanácsa a júliusi soros ülésén az erre vonatkozó 

határozatot elfogadja. 

2015. június 16-án köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, Kovászna megye 2015–2020-ra vonatkozó 

Fejlesztési Stratégiája - A POTSA Terv jóváhagyására. 

Ebben az esetben is a 2003/52-es törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén elhelyezett 

hirdetőt{bl{ra kifüggesztettük az erre vonatkozó hat{rozattervezetet, ugyanezt két helyi 

napilapban köztudomásra hoztuk és tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, sem az {llampolg{rok részéről, sem 
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törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett javaslat vagy megjegyzés, 

következik, hogy Kovászna Megye Tanácsa a júliusi soros ülésén az erre vonatkozó 

határozatot elfogadja. 

2015. június 18-án köztudomásra hoztuk Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, 

Tamás Sándor úrnak a kezdeményezését, Kovászna megye zászlója modell-tervezetének a 

jóváhagyására. 

Ebben az esetben is a 2003/52-es törvény 6. paragrafusának (1) bekezdésének 

betartásával jártunk el, azaz a Kovászna Megye Tanácsa székhelyén elhelyezett 

hirdetőt{bl{ra kifüggesztettük az erre vonatkozó hat{rozattervezetet, ugyanezt két helyi 

napilapban köztudomásra hoztuk és tanulmányozni lehetett az intézmény honlapján is 

(www.kvmt.ro). 

Mivel, a hirdetésben megszabott időpontig, sem az {llampolg{rok részéről, sem 

törvényesen bejegyzett egyesületek részéről nem érkezett javaslat vagy megjegyzés, 

következik, hogy Kovászna Megye Tanácsa a júliusi soros ülésén az erre vonatkozó 

határozatot elfogadja. 

 

Szerkesztette, 

KOVÁCS Angéla 

Szakelőadó 

 

SZTAKICS István Attila 

ügyvezető igazgató 
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