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BESZÁMOLÓ  
a 2003. évi 52. számú törvény előírásainak végrehajtásáról a 

2011-es évben   
 
  

 A hatóság vagy a közintézmény neve: Hargita Megye Tanácsa 
 

MUTATÓK kód VÁLASZ 

A. Normatív aktusok kidolgozásának folyamata 
1. A 2011. év során elfogadott normatív 
határozattervezetek száma 

A1 73 

2.  A közzétett normatív határozattervezetek száma A2 73 

    Amelyek közül nyilvánosan közzé volt téve : 

a. a saját honlapon A2_1 73 

b. a székhelyen A2_2 73 

      c.    a sajtóban  A2_3 63 

3. Határozattervezetekkel kapcsolatos információkra 
vonatkozó kérések száma  

A3 0 

Amelyek közül, a kérelmező 

     a. természetes személy A3_1   0 

     b. gazdasági társaság vagy más jogi személy A3_2   0 

4. Az információkat kérelmező természetes 
személyeknek elküldött határozattervezetek száma  

A4 0 

5. Az információkat kérelmező jogi személyeknek 
elküldött határozattervezetek száma  

A5 0 

6. A civil társadalommal való kapcsolattartás céljából 
kijelölt személyek száma  

A6 1 

7. A beküldött javaslatok száma A7 0 

8. A beküldött javaslatok figyelembevételével 
elkészített határozattervezek száma  

A8 0 

9. A jogi személyek javaslatára megszervezett 
tatlálkozók száma 

A9 0 

10. A nyilvános vita nélkül elfogadott normatív 
határozattervezetek száma 2011-es év során, 
(sürgősségi eljárásban fogadták el, vagy a tartalma 
miatt kivételnek számít a törvény 5. cikke szerint)  

A10 0 

B. Döntéshozatali folyamat 
1. A nyilvános gyűlések száma (az intézmény által 
meghatározott gyűlések)  

B1 18 

2. A nyilvános gyűlések összehívásának közzététele:  

               a. a székhelyen   B2_1 18 

               b. a saját honlapon  B2_2 18 

               c. a sajtóban B2_3 16 

3. A nyilvános gyűléseken részt vevő személyek 
becsült száma (kivéve a köztisztviselőket)  

B3 850 

4. A sajtó jelenlétében megtartott nyilvános gyűlések 
száma  

B4 18 

5. A nyilvános gyűléseken kifejtett észrevételek és 
javaslatok száma  

B5 0 

6. A döntések során figyelembe vett javaslatok B6 0 
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száma  

7. A zárt gyűlések száma, a nyilvánosság kizárásának indoka:  

               a. kivételt képező információk B7_1 0 

               b. titkos szavazás B7_2 0 

               c.egyéb (micsoda ?) 
 
 
 

B7_3 0 

8. A nyilvános gyűléseken készült, és közzétett 
jegyzőkönyvek száma  

B8 18 

9. Az összes közzétett jegyzőkönyv száma:  B9 18 

C. A hatóság ellen indított peres eljárások 2011-ben  
1. A közigazgatási folyamatok átláthatóságára vonatkozó jogszabályi előírások megszegése miatt 

a közigazgatási hatóság ellen indított peres eljárások száma:  

               a. a bíróság felperes javára döntött C1_1 0 

               b. a bíróság a hatóság javára döntött  C1_2 0 

               c. folyamatban lévő ügy C1_3 0 

 
 

 

 

 
Csíkszereda, 2011. január 24.  

 
 

  Egyed Árpád     Romfeld Mária Magdolna 
      főjegyző                    vezérigazgató   
  
 

 
Dósa Szilárd       Tankó Éva 

vezérigazgató helyettes                Kancellária irodavezetője  
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