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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
köztudomásra hozza
Kovászna Megye Tanácsa
2020. július 23-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait:
I. Határozatok:
98/2020 számú - Kovászna Megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-as évi költségvetésének
kiigazítására;
99/2020 számú – Kovászna Megye Tanácsa 2019/135-ös számú, a „A Sepsi-Sic Sportklub egyesület részvétele
a belföldi és nemzetközi kosárlabda, asztali tenisz, kerékpár, birkózás és kézilabda versenyeken a 2019-2020-as
versenyszezonban, juniorok és felnőttek” című sportprogramjának Kovászna megye helyi költségvetéséből való
támogatásáról szóló határozat, 1-es számú melléklete módosításának jóváhagyásáról;
101/2020 számú – Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és működési szabályzata jóváhagyásáról szóló
2019/160-as számú határozata mellékletének módosítására és kiegészítésére;
106/2020 számú - A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház által a COVID-19
egészségügyi krízishelyzet kezelésének javítása című, a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi
Kórház által A nagy infrastrukturális operatív program, 9. Főtengely - A lakosság egészségének megvédése
COVID-19 világjárvánnyal szemben, 9.1. Célkitűzés - A COVID-19 egészségügyi krízishelyzet kezelésének
javítása kiíráshoz benyújtott pályázat jóváhagyására;
107/2020 számú - Dezső Csongor-Attila úrnak a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban való
tagsági minősége elvesztésének megállapítására, valamint egy új tag kinevezésének jóváhagyására;
108/2020 számú - Kovászna megye tanácsa felügyeletében levő közutak használhatósági szintekre való
besorolása a 2020-2021-es téli időszakra;
111/2020 számú - Kovászna Megye, Kovászna Megye Tanácsa által, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási
és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a SERA ROMÁNIA Alapítvány között létrejött szerződés 2-es
számú kiegészítő záradék tervezetének jóváhagyásáról három családi típusú ház létrehozására;
112/2020 számú - a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a
Gyulafehérvári Caritas –orvosi- szociális szolgáltatás partnerként való részvételének jóváhagyására
vonatkozóan a Vidékfejlesztés, szegénységcsökkentés, a romák társadalmi integrációjának növelése programban , melyet
a Vidékfejlesztésés a Care – együttműködés és segítségnyújtás program , 4. Számú felhívás keretén belül finanszíroz
a Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 .Tiszteletet és egyenlőséget az időseknek, és ennek a gyakorlatba való
ültetése, kód: PN4033;
II. Más anyagok:
- A Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2020-as évi stratégiai terve;
- Éves jelentés a Kovászna megyében működő azon szervezetek által folytatott tevékenységek
hatékonyságáról, akik a biztonságos és közbiztonsági légkör megteremtésével voltak megbízva a 2019-es évben;
III.Jegyzőkönyvek:
- Kovászna Megye Tanácsa 2020. június 18-i soros 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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