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2017/     -s számú HATÁROZAT 

Kov{szna megye alapító tags{gi jogviszony{nak lemond{s{ról és kilépéséről a  

CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulásból 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2017. ____________-i soros  ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna megye 

alapító tags{gi jogviszony{nak lemond{s{ról és kilépéséről a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulásból, 

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 2011/142-es számú határozatát, mely jóváhagyta 

Kovászna Megye részvételét, mint alapítótag, a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás megalakulásában,  

tekintettel a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

Társulás Alapszab{lyzata előír{saira, 

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

közigazgat{sban, Törvény 7. Szakasza előír{sainak, 

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

közigazgat{si 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 CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

Társulásból, 2017 február 1-i dátummal. 

2. Szakasz – Az 1. Szakaszban előírt d{tummal érvényüket veszítik: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2011/142-es számú határozata, mely jóváhagyta 

Kovászna Megye részvételét, mint alapítótag, a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek 

Közti Turizmusfejlesztési Társulás megalakulásában,  



- Kovászna Megye Tanácsa 2013/36-os számú határozata, mely jóváhagyta a 

CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás Alapító 

Okiratának és Alapszabályzatának a módosítását, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2016/114-es számú határozata, mely kinevezte 

Kov{szna Megye Tan{csa képviselőit a a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulásba, valamint bármilyen más ellenkező rendeletek. 

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

Területfejlesztési és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2017. ____________. 

 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

 

 

 

Ellenjegyzi: 

VARGA ZOLTÁN 

Kov{szna megye jegyzője 
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     Ikt. szám _____ / 2016. ____________ 

 

 

INDOKLÁS 

Kov{szna megye alapító tags{gi jogviszony{nak lemond{s{ról és kilépéséről a  

CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulásból 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa a 2011/142-es számú Határozatával jóváhagyta Kovászna 

Megye részvételét, mint alapítótag, a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás megalakulásában.  

 Az Alapszabályzat és az Alapító Okírat szerint az egyesület célja olyan, az 

alapszabályzatban megjelölt területekre érvényes, közös érdekű region{li fejlesztési tervek 

kidolgozása és minden színten való népszerűsítése, valamint az ezek lebonyolításához 

szükséges belföldi és külföldi támogatások megszerzése. 

A Társulás fő célkitűzései a Csomád-Bálványos környéki turizmus fejlesztésére és 

népszerűsítésére vonatkozó tervek kidolgozása és megvalósítása, mindazoknak a 

lépéseknek a megtétele, melyek segítségével országos és európai pénzalapokat lehet 

lehívni a fent megnevezett tervek megvalósítása érdekébe, a Csomád-Bálványos környéke 

területrendezési tervének a kidolgozása, vissza nem térítendő pénzalapok lehívása a 

környék infrastruktúr{lis fejlesztésére és a népszertűsítésére vonatkozó tervek 

menedzsmentjére és megvalósítására, a Csomád-Bálványos hegység lehetséges turisztikai 

rendeltetésű helyeinek a népszerűsítése, a természetvédelmi területek védelme és 

értékesítése, valamint a Regionális Operatív Program, 5. Kiemelt Tengelye - Fenntartható 

fejlődés és a turizmus támogatása keretén belül európai pénzalapokból finanszírozott 

pályázatok kidolgozása. 

Kovászna Megye alapítótagja a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulásnak. Ennek a társulásnak a célja Kovászna megye és a többi 

ovászna megyei társ turisztikai politikájának a megvalósítása, olyan céltevékenységeken 

keresztűl, mint: olyan keretnek a létrehozása ahol a turizmusba bekapcsolódó struktúrák 

kifejezhetik magukat és meggondolkoztat{si lehetőségek vannak, a Kovászna megyei 

turisztikai politika fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, a Kovászna Megye 

Tanácsa és a többi kovászna megyei társ által jóváhagyott turisztikai politikának az 

alkalmazása, a turizmusba bekapcsolódó magán és közintézmények támogatása, védjegy 

al{ kerülhető turisztikai környezet létrehozása, az érvényes, ide vonatkozó törvényes 

előír{soknak megfelelve, b{rmilyen fajt{jú (gyógyfürdői, kultur{lis,faluturizmusi, 

vadászati, stb.) turizmus megszervezése, a megyében a turisztikai szolgáltatások 



minőségének a növelése a tursiztikai ügynökségek és a személyzet állandó képzésén 

keresztűl, egy olyan adatb{zis létrehoz{sa, mely lehetővé teszi a megyében a turisztikai 

tevékenységek megfigyelését, a területen belüli minőség, az illetékesség és a bev{lt 

gyakorlatok b{torít{sa minősítési címek odaitélése révén. 

Figyelembe véve, hogy a két egyesületnek, a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek 

Közti Turizmusfejlesztési Társulásnak és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületnek is 

hasonló célkitűzései és tevékenységi területei vannak, azt javasoljuk, hogy elsődlegesen a 

Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület által javasoltak megvalósítására 

összpontosítsunk. 

A fentieket figyelembe véve javasolom Kovászna megye alapító tagsági 

jogviszonyának a lemondását és kilépését a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulásból, kifogásúl szolgálva az Alapszabályzat 9. Szakasza a) 

betűje előírása, mely szerint az Egyesület tagja minősítés elvesztése abban az esetben áll 

fenn, egyebek közt, mikor kérésre, vagy visszalépés miatt történik, a Közgyülés határozata 

alapján, hivatalos értesítést adva az egyesület vezető szerveinek erről a sz{ndék{ról, a 

tényleges kilépés dátumánál legkevesebb 30 nappal korábban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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