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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA  

 

 

2017/____-s számú HATÁROZAT 

az Aquasic Közösségek Közti Társulásnak a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe  

való beolvadás általi egyesülése jóváhagyására 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2017. ___________-i soros  ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását az Aquasic Közösségek Közti 

Társulásnak a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe való beolvadás általi egyesülése 

jóváhagyására, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság és a Gazdasági 

Igazgatóság közös szakvéleményét,  

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését, 

- az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó, utólag módosított és kiegészített, 

2000/26-os számú kormányrendeletet, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2007/124-es számú Határozatát, mely jóváhagyta 

Kovászna Megye társulását Sepsiszentgyörgy municípiummal a Kovászna 

Megye Turizmusáért Egyesület megalapítása érdekében, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2012/68-as számú Határozatát, mely jóváhagyta 

Kovászna Megye részvételét, mint alapítótag, az Aquasic Közösségek Közti 

Társulás létrehozásában, 

- a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, utólag módosított és kiegészített, 

Alapszabályzatát, 

- az Aquasic Közösségek Közti Társulás Alapszabályzatát,  

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 

közigazgatási Törvény 91. szakasz (1) bekezdés „f” betűje, a 92. szakasza és a 97. szakasz (1) 

bekezdése értelmében: 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja az Aquasic Közösségek Közti Társulásnak a Kovászna Megye 

Turizmusáért Egyesületbe való beolvadás általi egyesülését, a jelen határozat szerves részét 

képző mellékletben bemutatott Egyesülési Terv alapj{n. 



2. Szakasz – Felhatalmazza Fazakas András-Levente urat, mint Kovászna Megye 

képviselője az Aquasic Közösségek Közti Társulás és a Kovászna Megye Turizmusáért 

Egyesület Vezetőtan{cs{ban, hogy szavazzon a jelen hat{rozat előír{sai szerint. 

3. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a 2. szakaszban felhatalmazott személyt 

bízzuk meg. 

 

 

 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2017. ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

   TAMÁS Sándor 

          elnök  

 

 

 

 

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kov{szna megye jegyzője 
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ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

Ikt.szám: ______  / 2016.______ 

 

 

 

INDOKLÁS 

az Aquasic Közösségek Közti Társulásnak a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe 

való beolvadás általi egyesülése jóváhagyására 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa a 2007/124-es számú Határozatával jóváhagyta Kovászna 

Megye társulását Sepsiszentgyörgy municípiummal a Kovászna Megye Turizmusáért 

Egyesület megalapítása érdekében, míg a 2012/68-as számú Határozatával jóváhagyta 

Kovászna Megye részvételét, mint alapítótag, az AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI 

TÁRSULÁS létrehozásában. 

Figyelembe véve, hogy a turizmus népszerűsítésben a két egyesületnek több közös 

konkrét célkitűzése is van és, hogy a működési céljaik is teljes mértékben összeférhetőek, egy 

egyesülési terv és a két egyesület Vezetőtan{csa határozatai alapján kezdeményezve lett a két 

egyesület beolvadás általi egyesülése. 

Az egyesülés az Aquasic Közösségek Közti Társulásnak a Kovászna Megye 

Turizmusáért Egyesületbe való beolvadása által fog létrejönni.  

Az egyesülés megvalósításával a költségek csökkentése és az igazgatás optimalizálása 

van kilátásba helyezve. 

Ugyanakkor, az előbbiekben bemutatott indoklás mellett, az egyesülés eldöntése 

alapj{ul szolg{ltak a következők is: 

- A vezetői döntések hatékonyabb{ tétele, az egyesülésben résztvevő 

egyesületeknél létező szakmai és vezetői tapasztalatok {ltal, a működési célok 

megvalósításának az optimalizálása ezek megvalósítási politikái és módszerei egységessé 

tétele által, a kitüzött célokra közvetlenül kiható egyes költségeknek a kiküszöbölése. 

- A turzimuspolitika javítása az egyesülésben résztvevő egyesületeknél. 

- A létező munkaerő és a lehetőségek jobb kihaszn{l{sa. 

- Az egyesülésben résztvevő egyesületeknél létező igazgatási struktúrák közötti 

párhuzamosság kiküszöbölése az igazgatási költségek csökkentéséhez vezet. 

- A két vagyon egyesítése következtében megnő a pénzügyi erő, mely a megyei 

turisztikai szolg{ltat{sok minősége növelése, valamint a területen belüli versengés és a helyes 

gyakorlatok támogatása érdekében megvalósítandó programokhoz, pályázatokhoz szükséges 

saját finanszírozási források növekedéséhez vezet. 



Az egyesülés következményei a két egyesület Vezetőtan{csa hat{rozatainak a  

sepsiszentgyörgyi biróság melletti Egyesületek és Alapítványok Nyilvántartásába való 

bejegyzése pillanatától fejtik ki hatásaikat.  

Az egyesülésre vonatkozó döntést a vezető szervezet tagjainak kétharmados többsége 

hozza meg. 

A fentieket figyelembe véve javasoljuk az Aquasic Közösségek Közti Társulásnak a 

Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe való beolvadás általi egyesülésére vonatkozó 

határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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