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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

 

Kovászna Megye Tanácsa  

2017. június 29-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

 

I. Határozatok: 

101/2017 számú - Kovászna Megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2017-es évi költségvetésének 

kiigazítására; 

103/2017 számú – a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági 

tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna Megye Tanácsa 2017. évi költségvetéséből való vissza nem térítendő 

anyagi támogatására vonatkozó 2017/86-os számú határozat 2-es számú mellékletének módosítására; 

105/2017 számú - György Alfons-Gheorghe úrnak a Kovászna Megyei Területi-Közrendészeti Hatóságban betöltött 

tagsága megszűnéséről valamint Năstuță Constantin-Adrian úr kinevezéséről a Kovászna Megyei Területi-

Közrendészeti Hatóság tagjaként; 

109/2017 számú - a Kovászna-Brassó megyék közötti megyei út, a Málnásfürdő – Barót – Ágostonfalva és Magyarós menti, a 

DN 12 és a DN 13 közötti - Kovászna megyei szakasza, a DN 12 országúttól - Málnásfürdőn – Baróton keresztűl az 

Ágostonfalva és Magyarós megyehatárig, rehabilítációja megnevezésű beruházási tervnek a jóváhagyására, valamint ezzel 

a tervvel a 2014-2020-as Regionális Operatív Program, 6 Főtengelye – A regionális fontosságú út-infrastruktúra javítása, 6.1 

Fontosabb beruházások – A regionális mozgékonyság ösztönzése a másodlagos és harmadlagos csomópontok, beleértve a 

többszörös csomópontokat is, rácsatlakoztatásával a TEN-T infrastruktúrára keretén belül Kovászna Megye részvételének a 

jóváhagyására; 

110/2017 számú - A Kovászna-Hargita megyék közti megyei út, a DJ131-es számú megyei út, 22+830 km-től 38+621 km-ig 

terjedő Kovászna megyei szakasza rehabilítálása megnevezésű beruházási tervnek a jóváhagyására, valamint ezzel a 

tervvel a 2014-2020-as Regionális Operatív Program, 6 Főtengelye – A regionális fontosságú út-infrastruktúra javítása, 6.1 

Fontosabb beruházások – A regionális mozgékonyság ösztönzése a másodlagos és harmadlagos csomópontok, beleértve a 

többszörös csomópontokat is, rácsatlakoztatásával a TEN-T infrastruktúrára keretén belül Kovászna Megye részvételének a 

jóváhagyására; 

112/2017 számú - Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe lévő közutak élettartamának besorolására a 2017-2018-

as téli időszakra; 

113/2017 számú - a Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola részvételének a jóváhagyására a 2014-2020 Humán Tőke 

Operatív Program, 4. Főtengely: Társadalmi inklúzió és a szegénység leküzdése, 9.ii Beruházási elsőbbség: A 

kirekesztett közösségek, mint például a romák, társadalmi-gazdasági integrálása, a POCU/138/4/1 pályázati 

felhívásán A Sepsiszentgyörgy municípiumi, Csiki negyedi kirekesztett roma közösségnek a társadalmi-gazdasági integrálása és 

szegénységének a leküzdése pályázattal; 

115/2017 számú - a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül, 

Kovászna megye szintjén nyújtott szociális szolgáltatásokra vonatkozó 2017-es évi cselekvési Terv jóváhagyására 

vonatkozó 2017/99-es számú határozat mellékletének módosítására és kiegészítésére; 

II. - Egyes megyei tanácsosok 2016-os év II-dik félévi tevékenységi beszámolója; 

 

III. Kovászna Megye Tanácsa 2017. május 31-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/

