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Kovászna Megye Tanácsának 2018-as évi beszámolója a döntéshozatali átláthatóságról szóló 2003/52-

es számú törvény alkalmazásáról 

 

MUTATÓK VÁLASZOK 

A. Határozatok kidolgozási folyamata 

1. Elfogadott határozattervezetek  6 

2. Meghirdetésre került, elfogadott határozattervezetek 

    Amelyből, a meghirdetés módja szerint: 

a. Saját weboldalon 6 

b. A székhelyen történő kifüggesztéssel 6 

      c.  Sajtóban  6 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte 
de acte normative 

- 

 

     a. magánszemélyektől - 

     b. szakmai egyesületektől, vagy más szervezettől - 

3.1 Nyilvántartásba vett nonprofit szervezetek, a 2000/26-os számú 
kormányrendelet 52-es cikkelye alapján 

- 

4. Határozattervezetekről érdeklődő személyeknek elküldött tervezetek száma - 

5. Szakmai egyesületeknek, vagy más nonrofit szervezeteknek elküldött tervezetek 
száma 

- 

6. A civil szférával való kapcsolattartásért felelős kinevezett személyek száma 1 

6.1 Kinevezés módjával, és a feladathalmozással kapcsolatos esetleges 
megjegyzések 

Dispoziția nr. 146/2009 

6.2 A civil szférával való kapcsolattartást ellátó részleg létrehozásával kapcsolatos 
esetleges megjegyzések, a 2000/26-os számú kormányrendelet 51-es cikkelye 
alapján 

Alte atribuții potrivit 
fișei postului  

7. Beérkezett javaslatok - 

7.1 Az elektronikus/on-line úton érkezett javaslatok részaránya - 

8. A határozattervezetekbe belefoglalt javaslatok száma - 

8.1 A beérkezett javaslatok elutasítását tartalmazó írásos indoklások száma - 

8.2 Elfogadott javaslatokat tartalmazó határozattervezetek száma - 

8.3 Elutasított javaslatokat tartalmazó határozattervezetek száma  - 

9. A közmeghalgatások száma  - 

9.1 A szervezést indítványozók szerint: - 

a. egyesületek - 

b. közintézmények - 

c. saját kezdeményezés - 

10. Közmeghalgatást nem igénylő, elfogadott határozattervezetek száma 
(sürgősséggel kerültek elfogadásra, vagy a 2003/52-es számú törvény előírásai alól 
kivételt képező információkat tartalmaztak) 

1 

10.1 Meghirdetett, de el nem fogadott határozattervezetek - 

11. Meghirdetett, és utólag kijavított határozattervezetek - 

12. A meghirdetett és elfogadott határozattervezetek végső módosításainak száma - 

B. Döntéshozatali folyamat 

1. Az intézmény által lebonyolított közmeghallgatások száma - 
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2. Meghirdetett közmeghallgatások: 

               a. A székhelyen történő kifüggesztéssel - 

               b. Saját weboldalon - 

               c. mass-media  

3. A közmeghallgatásokon résztvevő személyek becsült száma (köztisztviselők 
nélkül)                

- 

4. A sajtó képviselői jelenlétében megtartott közmeghallgatások száma - 

5. A közmeghallgatásokon elhangzott megjegyzések és javaslatok száma - 

6. A döntésekbe belefoglalt javaslatok száma - 

7. Az indokoltan nem nyilvános gyűlések száma 

               a. különleges információk - 

               b. titkos szavazás - 

               c. más okok (?) - 

8. A közmeghallgatások jegyzőkönyveinek a száma - 

9. A nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvek száma - 

C. Az intézmény ellen benyújtott jogorvoslati esetek  

1. A döntéshozatali átláthatóságról szóló törvény előírásai nem betartásával kapcsolatosan az intézmény 
ellen benyújtott jogorvoslati esetek döntései 

              a. a felperes javára - 

               b. az intézmény javára - 

               c. tárgyalás alatt - 

D. SZTENDERDIZÁT MEGJELENÍTÉS  

1. Létezik az intézmény honlapján a „Döntéshozatali átláthatóság” oldal (igen/nem) igen 

2. Az intézmény honlapján a „Döntéshozatali átláthatóság” oldalon megtalálható 
minden információ és dokumentum a 2003/52-es számú törvény 7-es cikkely 2. 
bekezdése, 10. bekezdésének a) és d) betűje illetve 11. bekezdése szerint 

igen 

E. A tevékenység kiértékelése  

1. Értékelje a saját tevékenységet: elégséges/kielégítő/nagyon jó kielégítő 

2. A rendelkezésre álló források kielégítő 

3. A szakigazgatóságokkal való együttműködés kielégítő 

F. Az állampolgárokkal és a civil szervezetekkel való partneri viszony 
kiértékelése 

 

1. Az állampolgárokkal és a civil szervezetekkel való partneri viszony kiértékelése: 
elégséges/kielégítő/nagyon jó 

kielégítő 

2. A közmeghallgatások szervezésekor fellépő nehézségek - 

3. A közmeghallgatások hatékonyságát elősegítő intézkedések javítása az intézmény 
részéről 

- 

4. A közmeghallgatások folyamatának javítását szolgáló intézkedések - 

 
Készítette 

KOVÁCS Angela 
A civil társadalommal való kapcsolattartásért felelős személy 
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SZTAKICS István Attila 
Végrehajtó igazgató 
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