
Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna 
tel: + 40 267 311 190, fax: + 40 267 351 228, e-mail: office@kvmt.ro 

Consiliul Judeţean Covasna 
Kovászna Megye Tanácsa 
Covasna County Council 

 

 

  
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

 

Kovászna Megye Tanácsa  

2018. március 29-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

 

I. Határozatok: 

29/2018 számú -Kovászna Megye Tanácsa 2018/4-es számú határozata 2-es számú mellékletének módosítására és 

kiegészítésére a 2018-as évi megyei szinten becsült jövedelemadó 17,25%-os hányadából a Kovászna Megye Tanácsa 

rendelkezésére álló összeg elosztásáról területi-közigazgatási egységekre, a helyi költségvetések kiegyensúlyozására 

a jövedelemadóból leosztott 18,5%-os hányadok 20%-os összegeinek becsléséről a 2019-2021-es időszakra, a helyi 

költségvetések kiegyensúlyozására a hozzáadott értékadóból elkülönített 20%-os becsléséről a 2019-2021-es 

időszakra, valamint a  hozzáadott értékadóból a megyei és községi utakra elkülönített összegek elosztásáról a 2018-as 

évre és a 2019-2021-es időszakra szóló becslésekrő; 

30/2018 számú – Kovászna Megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2018-as évi költségvetésének 

kiigazítására; 

31/2018 számú - Kovászna megye részvételének a jóváhagyására a 2014-2020 Humán Tőke Operatív Programban, 3. 

Főtengely: Munkahely mindenkinek, 8. Tematikus célkitűzés: Egyes minőségi és tartósan fenntartható munkahelyek 

létrehozása és a munkavállalók mozgékonyságának a támogatása, 8.iii Beruházási elsőbbség: Független 

tevékenységek, vállalkozói tevékenységek és vállalkozások létrehozása, beleértve a mikróvállalkozásokat és az 

újításokkal foglalkozó kis és közép vállalkozásokat is, 3.7 Sajátos célkitűzés: A foglalkoztatás növelése a városi 

környezetben a nem mezőgazdasági vállalkozások támogatása révén, a StartUp Now! A Közép Régió fejlesztése 

vállalkozói tevékenységen keresztül pályázattal című 2016/175-ös számú határozat módosítására és kiegészítésére; 

32/2018 számú - egyes sportprogramok finanszírozása Kovászna megye helyi költségvetéséből az utólagosan 

módosított és kiegészített 2000/69-es számú testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján; 

36/2018 számú - a Kovászna megyei ivóvíz- és csatornahálózat 2018-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési 

stratégiájának jóváhagyásáról; 

42/2018 számú - Kovászna Megye Tanácsa 2013/202-es határozata mellékletének módosítására, amely a 

személyszállítás buszmegállóinak jóváhagyására vonatkozik, a feladatfüzetek kiállításának érdekében Kovászna 

Megye Tanácsa odaítélési határozata alapján; 

43/2018 számú - a megyei rendszeres járatokra vonatkozó személyszállítási program és útvonalainak aktualizálása a 

01.01.2014-30.06.2019 periódusra; 

45/2018 számú - Kovászna megye szintjén, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság keretén belül nyújtott szociális szolgáltatások 2018-as évre vonatkozó éves munkatervének a 

jóváhagyására; 

 

II. - Egyes megyei tanácsosok 2017-es évi tevékenységi beszámolója; 

- Egy szakbizottság 2017-es évi tevékenységi jelentése; 

- Beszámoló a 2017-es évben Kovászna megye egészségügyi egységeiben elhagyott gyermekek helyzetéről; 

 

III.  Jegyzőkönyvek: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2018. február 15-i soros ülésének Jegyzőkönyve; 

- Kovászna Megye Tanácsa 2018. március 13-i rendkívüli ülésének Jegyzőkönyve. 

 

amelyeket Kovászna Megye Tanácsa honlapján: www.kvmt.ro és Kovászna Megye Tanácsa székhelyén, a 12-es számú 

irodában lehet tanulmányozni. 

 

 

TAMÁS Sándor 
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http://www.kvmt.ro/

