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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

Kovászna Megye Tanácsa  

2021. november 25-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

 

I. Határozatok: 

198/2021 számú - Kovászna megye saját és a megyei a érdekeltségű közintézmények 2021-es évi 

költségvetésének kiigazításáról; 

199/2021 számú – Kovászna megye 2021-es évi visszanemtérítendő külső támogatások költségvetésének 

kiigazítására; 

200/2021 számú – a 2021-es költségvetések III. negyedévi végrehajtásának jóváhagyásáról; 

205/2021 számú – Kovászna Megye Tanácsa 2021/118-as számú határozata 1-es számú mellékletének 

módosítására, a Sepsi-Sic Sportklub Egyesület „A Sepsi-SIC Sportklub egyesület részvétele a belföldi és 

nemzetközi kosárlabda, asztali tenisz, kerékpár, birkózás és kézilabda versenyeken a 2021-2022 

versenyszezonban, juniorok és felnőttek, valamint sportesemények és versenyek szervezése” című 

sportprogramjának támogatására vonatkozóan Kovászna megye helyi költségvetéséből; 

206/2021 számú – a Kovászna Megyei Területrendezési Terv kidolgozására irányuló eljárás 

megindításának jóváhagyásáról; 

207/2021 számú – a mezőgazdasági termékek 2022-es pénzügyi évre szóló átlagárainak megállapításáról, 

a javak használatának átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására, a 2015/227-es számú 

adótörvénykönyv 83. és 84. szakaszának előírásai értelmében; 

208/2021 számú – a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által 

alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról a 2022-es évre; 

211/2021 számú - Kovászna Megye Tanácsa 2021/110-es számú határozata mellékletének kiegészítésére, a 

Kovászna Megye Tanácsa felügyeletében levő közutak használhatósági szintekre való besorolására a 

2021-2022-es téli időszakra vonatkozóan; 

217/2021 számú - Kovászna Megye Tanácsa 2021/122-es számú határozata mellékletének módosítására, 

Kovászna Megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórház között megkötött együttműködési megállapodás jóváhagyására vonatkozóan, Az 

oxigénszint koncentrációját jelző riasztórendszer tervezése és beszerelése című pályázat lebonyolítása céljából, 

amely a 2014-2020-as 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 kerül benyújtásra; 

 

II. Jegyzőkönyv: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2021. október 21-i soros ülésének Jegyzőkönyve; 

- Kovászna Megye Tanácsa 2021. november 4-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 

 

http://www.kvmt.ro/

