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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

 

Kovászna Megye Tanácsa 2016. március 30-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű 

határozatait/anyagait: 

 

I. Határozatok: 

49/2016 számú - a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által 

alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról; 

51/2016 számú – a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitálása” 

projekt keretén belül megvásárolt orvosi-műszaki felszerelések ingyenes jogcímen történő használatba 

adására a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház részére; 

54/2016 számú - Nichifor Gheorghe Adrian úrnak a Kovászna megyei Területi Közrendészeti 

Hatóságbeli tagsági minősége elvesztésének a megállapítására és a Kovászna megyei Területi 

Közrendészeti Hatóság egy új tagja kinevezésének az érvényesítésére; 

55/2016 számú – egy ingó dolog adományként való felajánlásának az elfogadására; 

56/2016 számú – a Kovászna megye integrált turisztikai humán erőforrás fejlesztési stratégiájának 

jóváhagyására, a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében; 

59/2016 számú – Kovászna és Brassó Megyék közötti együttműködés jóváhagyására, „A DN12 és DN13 

országutak közötti összeköttetést megvalósító Kovászna-Brassó megyék közti út korszerűsítése” projekt 

megvalósítása érdekébe; 

61/2016 számú – a személyszállítási program rendszeres, speciális járataira vonatkozó útvonalengedély 

odaítélésének jóváhagyása; 

62/2016 számú – útvonalengedélyek odaítélésének engedélyezése, a 2016.03.01-i elektronikus liciten 

nyertesnek nyilvánított szállító cégek részére; 

63/2016 számú – Kovászna Megye Tanácsa 2013/202-es határozata mellékletének módosítása, amely a 

személyszállítás buszmegállóinak jóváhagyására vonatkozik, a feladatfüzetek kiállításának érdekében 

Kovászna Megye Tanácsa odaítélési határozata alapján; 

64/2016 számú – a 2019.06.30-ig érvényes személyszállítási szolgáltatás odaítélése megbízott ügyvitellel, a 

díjszabások meghatározása, az útvonal Feladatfüzetének és a szabályzatok jóváhagyására; 

 

II. - Keresztely Irma megyei tanácsos 2015-ös évi tevékenységi beszámolója; 

- Dezső Csongor Attila megyei tanácsos 2015-ös évi tevékenységi beszámolója; 

- Klárik Attila megyei tanácsos 2015-ös évi tevékenységi beszámolója; 

 

III. Jegyzőkönyvek: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2016. március 10-i rendkívüli ülésének Jegyzőkönyve; 

- Kovászna Megye Tanácsa 2016. március 30-i soros ülésének Jegyzőkönyve; 

 

amelyeket Kovászna Megye Tanácsa honlapján: www.kvmt.ro és Kovászna Megye Tanácsa székhelyén, a 

12-es számú irodában lehet tanulmányozni. 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

http://www.kvmt.ro/

