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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

Kovászna Megye Tanácsa  

2016. május 26-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

I. Határozatok: 

83/2016 számú - a 2015-ös évi költségvetés végrehajtási számláinak és az éves pénzügyi mérleg 

jóváhagyására; 

84/2016 számú – a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2016-os évi költségvetésének kiigazításáról; 

85/2016 számú - Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2016-os évi költségvetésének 

kiigazításáról; 

87/2016 számú – a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, sport, szabadidős és 

ifjúsági tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna Megye Tanácsa 2016. évi költségvetéséből való 

vissza nem térítendő anyagi támogatására; 

89/2016 számú – egyes ingó javak adományként való felajánlásának az elfogadására a VAMED 

Standortentwicklung und Engineering GmbH&Co. KG részéről Kovászna Megye részére; 

90/2016 számú – 2013/70-es számú Kovászna Megyében a többéves, az iskolai oktatást támogató, 

„Iskolatáska-Program” jóváhagyásáról és életbe ültetéséről szóló határozat mellékletének 5-ös 

bekezdésének módosítására; 

91/2016 számú – Kovászna megye Tanácsa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról; 

92/2016 számú – Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe lévő közutak élettartamának besorolására a 

2016-2017-es téli időszakra; 

93/2016 számú – Kovászna megye részvételéről Kovászna Megye Tanácsa által a Veszélyeztetett 

műemlékek megmentéséről szóló Rómer Flóris pályázati kiírásban az oltszemi Mikó Kastélyban található 

festmények konzerválása érdekében; 

95/2016 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; 

96/2016 számú – a 2014.01.01-2019.06.30 periódusra érvényes rendszeres járatokra vonatkozó megyei 

személyszállítási programnak és útvonalainak aktualizálására; 

97/2016 számú – a személyszállítási program rendszeres, speciális járataira vonatkozó útvonalengedély 

odaítélésének jóváhagyása; 

99/2016 számú – Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságának 

Kovászna megyében végzett szociális szolgáltatásaira vonatkozó 2016. évi tevékenységi tervének 

jóváhagyására; 

 

II. Jegyzőkönyvek: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2016. május 26-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/

