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2016/     -s számú HATÁROZAT 

Kovászna megye alapító tagsági jogviszonyának lemondásáról és kilépéséről a  

Kovászna Megyei Gazdasági és Területfejlesztési  Egyesületből (ADETCOV) 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2016. ____________-i soros  ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnöke, TAMÁS Sándor úr indoklását a Kovászna megye 

alapító tagsági jogviszonyának lemondásáról és kilépéséről a Kovászna Megyei Gazdasági és 

Területfejlesztési Egyesületből (ADETCOV), 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság és a Gazdasági 

Igazgatóság közös szakvéleményét,  

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2000/26-os számú, az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó, utólag 

módosított és kiegészített kormányrendeletet, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2007/44-es számú, utólagosan módosított határozatát, 

mely jóváhagyta Kovászna megye társulását más közigazgatási-területi egységekkel a Kovászna 

Megyei Gazdasági és Területfejlesztési (ADETCOV) Egyesület megalakulása érdekébe, 

- a Kovászna Megyei Gazdasági és Területfejlesztési Egyesület (ADETCOV)  

Alapszabályzata előírásait, 

megfelelve a  2003/52-es számú,  újraközölt, a döntéshozatali átláthatóság a 

közigazgatásban, Törvény 7. Szakasza előírásainak, 

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

közigazgatási Törvény 91. szakasz (1) bekezdés „f” betűje, és a 97. szakasz (1) bekezdése 

értelmében 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye alapító tagsági jogviszonyáról való lemondását és 

kilépését a Kovászna Megyei Gazdasági és Területfejlesztési Egyesületből (ADETCOV) 2016 

január 1-vel. 

2. Szakasz – Jelen határozat érvénybe lépésétől, hatályát veszítik: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2007/44-es számú határozata, mely jóváhagyta Kovászna 

megye társulását más közigazgatási-területi egységekkel a Kovászna Megyei Gazdasági és 

Területfejlesztési Egyesület (ADETCOV) megalakulása érdekébe, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2007/141-es számú határozat, mely módosította 

Kovászna Megye Tanácsa 2007/44-es számú határozatát, mely jóváhagyta Kovászna megye 



társulását más közigazgatási-területi egységekkel a Kovászna Megyei Gazdasági és 

Területfejlesztési Egyesület (ADETCOV) megalakulása érdekébe, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2012/188-as számú határozata, mely jóváhagyta a 

Kovászna Megyei Gazdasági és Területfejlesztési Egyesület (ADETCOV) Alapító Okiratának és 

Alapszabályzatának a módosítását, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2014/60-as számú határozata, mely kinevezte Kovászna 

Megye Tanácsa képviselőjét a Kovászna Megyei Gazdasági és Területfejlesztési Egyesületbe 

(ADETCOV), valamint bármilyen ellenkező rendelet. 

3. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési 

Igazgatóságot és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2016. ____________. 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

 

 

 

Ellenjegyzi: 

VARGA ZOLTÁN 

Kovászna megye jegyzője 
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 ROMÁNIA 

 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA  

 ELNÖK 

     Ikt. szám _____ / 2016. ____________ 

 

 

INDOKLÁS 

Kovászna megye alapító tagsági jogviszonyának lemondásáról és kilépéséről a 

Kovászna Megyei Gazdasági és Területfejlesztési  Egyesületből (ADETCOV) 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa a 2007/44-es számú Határozatával jóváhagyta Kovászna Megye társulását 

Kovászna megyei területi-közigazgatási egységekkel, hogy létrehozzák a Kovászna Megyei Gazdasági és 

Területfejlesztési Egyesületet (ADETCOV).  

Az Alapszabályzat és az Alapító Okírat szerint az Egyesület célja olyan helyi vagy területi fejlesztési tervek 

közös megvalósítása, valamint olyan közszolgáltatások közös szolgáltatása, melyek nem esnek bele a 2006/51-es 

számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, törvényben említett közhasznú 

közszolgáltatásokba, betartva a következő elveket: 

a) A szociális fejlődés, azzal a kikötéssel, hogy legyenek elismerve és elfogadva az egyének 

szükségletei, 

b) A munkaerő foglalkoztatottságának és a gazdasági fejlődésnek egy biztonságos és magas szinten 

való megörzése. 

Az Egyesület alaptevékenysége a következőkben van meghatározva: országos és nemzetközi szintű hasznos 

információk szoláltatása az érintett részeknek a fejlődés területén, a helyi szükségleteknek megfelelő fejlesztési 

stratégia kidolgozása összhangban a regionális, az országos és az EU-s szintű fejlesztési stratégiákkal, az alternatív 

finanszírozási források azonosítása, figyelembe véve a tagsági minőségből eredő fejlődési szükségleteket, pályázatok 

írása, és kérésre ezeknek a menedzsmenje a költségek elszámolásáig, a megye értékeinek a népszerűsítése, a 

nemzetközi kapcsolatokon keresztűl. 

  2015-ben az Egyesület egy új projektet kezdeményezett, mely olyan szolgáltatások nyújtását irányozza elő, 

melynek célja a tag területi-közigazgatási egységek hatáskörébe tartozó közös víz és csatornázási szolgáltatás 

szabályozása, léterhozása, megszervezése, finanszírozása, nyomon követése és kezelése, megfelelve a közhasznú 

közszolgáltatásokról szóló 2006/51-es számú törvény előírásainak, lépéseket téve az Egyesület elnevezésének a 

megváltoztatására, hogy legyen Aquaservice Közösségi Fejlesztési Egyesület. 

Az új projekt nem képviseli Kovászna Megye érdekeit, úgy, ahogy az eredetileg javasolva volt az Egyesület 

megalapításakor, és hasonlít az „AQUACOV” Közösségfejlesztő Egyesületet céljához, melyben Kovászna Megye 

alapítótag még 2008-tól. 

A fentieket figyelembe véve javasolom Kovászna megye alapító tagsági jogviszonyának a lemondását és 

kilépését a Kovászna Megyei Gazdasági és Területfejlesztési  Egyesületből (ADETCOV), kifogást szolgálva az 

Alapszabályzat 10. Szakasza h) betűje elúírása, mely szerint az alapító tagok és a tagok kiléphetnek az Egyesületből, 

hivatalos értesítét adva, a tényleges kilépés dátumánál legkevesebb 30 nappal korábban, erről a szándékáról. 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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