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2021/ 176 számú HATÁROZAT 

Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a TEGA Rt. között, a Kovászna Megye Rendőrfelügyelőség 

keretében működő Állatvédelmi Szolgálat által kiállított rendeletek alapján elhelyezésre szoruló állatok 

menhelyének biztosítása céljából megkötött, 2021.06.23/265-ös számú társulási egyezmény 1-es számú 

kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyására 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2021. október 21-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését Kovászna megye, Kovászna Megye 

Tanácsa által, és a TEGA Rt. között, a Kovászna Megye Rendőrfelügyelőség keretében működő Állatvédelmi 

Szolgálat által kiállított rendeletek alapján elhelyezésre szoruló állatok menhelyének biztosítása céljából megkötött, 

2021.06.23/265-ös számú társulási egyezmény 1-es számú kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyására, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság közös szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2004/205-ös számú, újraközzétett állatvédelmi törvény 243 szakaszát, az utólagos módosításokkal, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2021/107-es számú határozatát, Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa 

által, és a TEGA Rt. közötti társulás jóváhagyásáról, a Kovászna Megye Rendőrfelügyelőség keretében működő 

Állatvédelmi Szolgálat által kiállított rendeletek alapján elhelyezésre szoruló állatok menhelyének biztosítására, 

- a TEGA Rt. 2021.09.20/15858-as számú átiratát, amely Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 

2021.09.23/10150-es számmal került beiktatásra, 

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

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének f) betűje, (5) bekezdésének q) betűje, (7) 

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

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a TEGA Rt. között, a 

Kovászna Megye Rendőrfelügyelőség keretében működő Állatvédelmi Szolgálat által kiállított rendeletek alapján 

elhelyezésre szoruló állatok menhelyének biztosítása céljából megkötött, 2021.06.23/265-ös számú társulási 

egyezmény 1-es számú kiegészítő okirat-tervezetét, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. Szakasz – Az 1-es szakaszban említett társulási egyezmény aláírásával meghatalmazza Tamás Sándor 

urat, Kovászna Megye Tanácsának elnökét és Veres János urat, a Gazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgatóját. 

3. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a 2. szakaszban említett személyeket, a Jogügyi és 

Területfejlesztési Igazgatóságot valamint a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2021. október 21. 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi, 

Kovászna megye főjegyzője helyett 

SZÉKELY Réka 

Ügyvezető igazgató 

 

 

 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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