
                    ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA  

 

2016/        számú HATÁROZAT 

 az integrált turisztikai humán erőforrás fejlesztési stratégia,  

a vidéki foglalkoztatás növelése érdekébe, Kovászna megye, jóváhagyására 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2016. ______________ soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, az integrált turisztikai humán 

erőforr{s fejlesztési stratégia, a vidéki foglalkoztatás növelése érdekébe, Kovászna megye, 

jóváhagyására, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét,  

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2015/93-as számú, Kovászna megye 2015-2020-ra vonatkozó 

Fejlesztési Stratégiáját - a POTSA Tervet jóváhagyó határozatát, 

- teljesítve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló, újraközölt 2003/52-es 

számú törvény előír{sait,  

a 2001/215-ös számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

közigazgatási Törvény 91. szakasza (1) bekezdése „f” betűje, valamint a 97. szakasza értelmében 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja az integrált turisztikai humán erőforr{s fejlesztési stratégi{t a vidéki 

foglalkoztatás növelése érdekébe, Kovászna megye, a jelen hat{rozat szerves részét képező 

melléklet alapján 

2. Szakasz – A jelen határozat megvalósításával Kovászna Megye Tanácsa elnökét és 

alelnökeit,  Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusához tartozó igazgatóságok és irodák vezetőit, 

Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületet és Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó 

megyei érdekeltségű közintézményeket bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2016. ______________ 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

Ellenjegyzi: 

VARGA ZOLTÁN 

Kov{szna megye jegyzője 
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ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

2016.        /         Ikt. szám 

 
INDOKLÁS 

az integrált turisztikai humán erőforrás fejlesztési stratégia,  

a vidéki foglalkoztatás növelése érdekébe, Kovászna megye, jóváhagyására 

 

Kovászna Megye Tanácsa 2015/93-as számú határozata jóváhagyta Kovászna megye 

2015-2020-ra vonatkozó fejlesztési tervét, okmány, mely alapj{ul szolg{l az elkövetkezendő 

fejlesztési terveknek, úgy Kovászna megye mint regionális szinten is, mely annak a logisztikai 

keretnek a biztosításához szükséges, melyen keresztül foganatosítva lesznek azok az ötletek és 

szükségserűségek, melyek az életszinvonal növelését célozz{k Kov{szna megyében. 

Ezek Kovászna megye fejlesztési stratégiája – a 3. Célpont – a vidéki térség fenntartható 

fejlesztése, a 3.3.3. Intézkedése, mely elől{tja a vidéki lakosságot nevelő és nem mezőgazdas{i 

szaktevékenységre visszaformáló programok támogatását, a 4. Célpont – a turizmus 

maradandó fejlesztése. 

Így a 2007-2013 Hum{nerőforr{s-fejlesztési Szektoriális Operatív Program által Európai 

Szociális Alapokból társfinanszírozott „Integrált modell a vidéki humánerőforrás fejlesztésére, a 

turisztikai ágazatban a munkaerő elfoglaltságára” Projekt keretén belül ki lett dolgozva a Kovászna 

megyei Integrált Stratégia a vidéki helyi kezdeményezések fejlesztésére a turisztikai ágazatban 

a munkaerő elfoglalts{g{ra.  

A Sztratégi fő célkitűzése hosszú és közepes időszakra biztosítani a helyi gazdas{gok 

fenntarthatóságát, a vidéki hum{nerőforr{sok fejlesztése, növelése és továbbképzése által a 

munkaerő piacra való hozzaférhetőség megkönnyítésén kersztűl. Ugyanakkor információkat és 

javaslatokat tartalmaz, mely következtében fejleszthető és művelhető a projekt célcsoportj{t 

érintő v{llalkozói kultúra. 

A fent bemutatottak alapján javasolom az integrált turisztikai humán erőforr{s fejlesztési 

stratégia, a vidéki foglalkoztatás növelése érdekébe, Kovászna megye, jóváhagyását. 

 

 

 TAMÁS  Sándor 

 elnök 
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