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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

Kovászna Megye Tanácsa  

2019. február 20-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

I. Határozatok: 

25/2019 számú - a 2019-es év ideiglenes beruházási listájának jóváhagyására; 

28/2019 számú – Kovászna megyének Kovászna Megye Tanácsa által, Sepsiszentgyörgy Municípiumának 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által a Sepsi-Sic Sportklub Egyesülettel kötendő sorozatos támogatási 

szerződés tervezetének elfogadásáról a 2019-es évre a Sepsi-Sic Sportklub Egyesület programjainak 

tevékenységéről „A Sepsi-SIC Sportklub Egyesület résztvétele a Román Kosárlabdaszövetség és a 

Nemzetközi Kosárlabdaszövetség minden hivatalos versenyén a 2018 – 2019-es versenyszezonban, 

juniorok és felnőttek (Női Nemzeti Kosárlabdabajnokság, Románia Kupa, Liga I és FIBA Eurocup, 

kosárlabda 3x3, gyerek- és junior bajnokságok korcsoport szerint), valamint a Román Asztalitenisz 

Szövetség hivatalos versenyein (B-osztályos selejtező és a B osztály mérkőzései)”; 

31/2019 számú - a megyei tanácsosok 2019-es évre szóló meghallgatási programjának és az 

állampolgárokkal való találkozásainak megszervezéséről szóló 2019/10-es számú határozat mellékletének 

módosítására; 

32/2019 számú - az elektronikus távközlési hálózatok vagy ezek felfüggesztéséhez szükséges 

infrastrukturális elemek költöztetése, kicserélése, karbantartása vagy felszerelése érdekében az 

elektronikus távközlési hálózat szolgáltatóknak Kovászna megye köz- vagy magánvagyonára való 

hozzáférése feltételei szabályzatának, valamint az elektronikus távközlési hálózatok építésére vonatkozó 

intézkedéseknek, a használati díjszabásoknak és a típus szerződésnek a jóváhagyásáról szóló 2016/28-as 

számú határozat módosítására; 

35/2019 számú - Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül, és a Kovászna Megyei Szociális 

Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására, A 

Baróti Rehabilitációs Központ fejlesztése rehabilitációs felszerelések beszerzésével pályázattal való résztvétel 

céljából az Alutus Régió Egyesület által meghirdetett M1/6B Intézkedés - A kulturális örökség, szociális- 

és alapszolgáltatások támogatása az Alutus régióban: A szociális szolgáltatások támogatása az Alutus 

régióban (m1/6b-b) pályázati kiírásban, amely az Európai Únió és Románia Kormánya által Az Európai 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a 2014-2020-as Országos Vidékfejlesztési Programon keresztül 

kerül támogatásra, valamint a pályázat megvalósítására; 

 

II. - Egyes megyei tanácsosok 2018-as évi tevékenységi beszámolója; 

 

III.Jegyzőkönyvek: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2019. január 23-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/

