Consiliul Judeţean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
köztudomásra hozza
Kovászna Megye Tanácsa
2016. december 22-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű hat{rozatait/anyagait:

I. Határozatok:
213/2016 számú - Kulcsár-Terza József-György, a Megyei Területi Közrendészeti Hatóságba betöltött
tisztségének elvesztéséről, valamint egy megyei tan{csos kinevezéséről a Területi Közrendészeti Hatóságba;
214/2016 számú – a Tanórák utáni iskola programot támogató megyei program jóváhagyására;
215/2016 számú - Kovászna Megye Tanácsa Elnökének 2016/297-es sz{mú Rendelete érvényessé tételéről a
Kov{szna Megye saj{t és a megyei érdekeltségű közintézmények 2016-os évi költségvetésének kiigazítására
vonatkozóan;
216/2016 számú - Kov{szna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2016-os évi költségvetésének
kiigazításáról;
219/2016 számú - Kov{szna megye alapító tags{gi jogviszony{nak lemond{s{ról és kilépéséről a Kov{szna
Megyei Gazdas{gi és Területfejlesztési Egyesületből (ADETCOV);
220/2016 számú - egyes események és tevékenységek megszervezésére a 2017-2018 időszakban, a Nagy
Egyesülés és az I. Világháború befejezésének a 100. évfordulója alkalmából;
223/2016 számú - Fazakas András-Levente, a Megyei Területi Közrendészeti Hatóságba betöltött
tisztségének elvesztéséről, valamint egy új tag kinevezéséről a Területi Közrendészeti Hatóságba;
225/2016 számú - A vidéki kultúrházak modernizálása és rehabilitációja a 2017-2020-as periódusban című program
jóváhagyására;
226/2016 számú - a 2017-2020-as időszakra vonatkozó a falusi sportlétesítmények helyreállítását és
modernizálását támogató megyei program jóváhagyására;
227/2016 számú - 2017-2020 periódusban, Kov{szna megye helységeiben épülő j{tszóterek t{mogat{s{ról
szóló program jóváhagyásáról;
228/2016 számú - a 2017-2020 időszakra vonatkozó, vidéki környezetben levő közoktat{si egységek
infrastruktúr{j{nak a fejlesztéséről szóló, megyei program jóv{hagy{s{ra;
229/2016 számú - a többéves, az iskolai oktat{st t{mogató, „Iskolat{ska-Program” jóv{hagy{s{ról és életbe
ültetéséről Kov{szna Megyében;
230/2016 számú - A vidéki orvosi rendelők, valamint a városi korházak modernizálása és rehabilitációja, a 2017-2020as periódusban című program jóv{hagy{s{ra;
231/2016 számú - a kock{zatokat elemző és elhárító terv jóváhagyásáról Kovászna megyében;
II. Jegyzőkönyvek:
- Kovászna Megye Tanácsa 2016. november 23-i soros ülésének Jegyzőkönyve;
- Kovászna Megye Tanácsa 2016. december 5-i rendkívüli ülésének Jegyzőkönyve;
amelyeket Kovászna Megye Tanácsa honlapján: www.kvmt.ro és Kovászna Megye Tanácsa székhelyén, a 12-es
számú irodában lehet tanulmányozni.
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