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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

Kovászna Megye Tanácsa  

2019. március 28-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

I. Határozatok: 

44/2019 számú - a 2018-as évi költségvetés végrehajtási számláinak és az éves pénzügyi mérleg jóváhagyására; 

45/2019 számú – a  2019-as év ideiglenes beruházási lista módosításának jóváhagyására; 

46/2019 számú - Kovászna Megye Tanácsa 2016/230-as számú, a 2017-2020 időszakra vonatkozó A vidéki orvosi 

rendelőknek használt ingatlanoknak, valamint a városi kórházaknak a helyreállítását és korszerűsítését támogató megyei program 

jóváhagyására című határozat módosítására; 

47/2019 számú - Kovászna Megye Tanácsa 2017/12-es számú, A tanórák utáni iskola programot támogató megyei 

program jóváhagyására című határozat módosítására; 

48/2019 számú - Kovászna Megye Tanácsa 2016/226-os számú, a 2017-2020 időszakra vonatkozó A falusi 

sportlétesítmények helyreállítását és korszerűsítését támogató megyei program jóváhagyására című határozat módosítására; 

49/2019 számú - Kovászna Megye Tanácsa 2016/225-ös számú, a 2017-2020 időszakra vonatkozó A vidéki kultúrházak 

helyreállítását és korszerűsítését támogató megyei program jóváhagyására című határozat módosítására; 

50/2019 számú - Kovászna Megye Tanácsa 2016/228-as számú, a 2017-2020 időszakra vonatkozó Közoktatási egységek 

infrastruktúrájának a fejlesztéséről szóló megyei program jóváhagyására című határozat módosítására; 

51/2019 számú - a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház, mint kedvezményezett Kovászna megye, Kovászna 

Megye Tanácsa, mint partner közötti társulási egyezmény megkötésének jóváhagyására, a „4-ik alkalommal 

megszervezett DbutanT Fesztivál” – 2019 című pályázat keretében, mely a Román Nemzeti Kulturális Alaphoz lesz 

benyújtva; 

65/2019 számú - a szociális védelemre szoruló egy gyerek/fiatal/fogyatékkal élő felnőtt 2019. évre szóló eltartási 

összegének jóváhagyásáról; 

66/2019 számú - a „Dr. Fogolyán Kristóf” Megyei Sürgősségi Kórház előző évek többletének felhasználásáról a 2019-

es költségvetési év “Teljes egészében saját bevételek” működési részének ideiglenes kasszahiány fedezésére; 

 

II. -A Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2019-es évi stratégiai terve; 

- A Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság éves jelentés a Kovászna megyében működő azon szervezetek 

által folytatott tevékenységek hatékonyságáról akik a biztonságos és közbiztonsági légkör megteremtésével voltak 

megbízva a 2018-as évben; 

- Egy szakbizottság 2018-as évi tevékenységi jelentése; 

- Egyes megyei tanácsosok 2018-as évi tevékenységi beszámolója; 

 

III.Jegyzőkönyvek: 
- Kovászna Megye Tanácsa 2019. február 20-i soros ülésének Jegyzőkönyve; 

- Kovászna Megye Tanácsa 2019. március 11-i rendkívüli ülésének Jegyzőkönyve; 

- Kovászna Megye Tanácsa 2019. március 22-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 

elnök 
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