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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

 

Kovászna Megye Tanácsa  

2013. október 31-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

I. Határozatok: 

2013/151-es számú – a helyi fejlesztési programok fenntartására és az infrastrukturális projektek 

finanszírozására a 2014-es évi, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési 

tervezetekre vonatkozóan a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek a helyi költségvetések 

kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 18,5%-os hányadok 20%-ának területi-

közigazgatási egységek közötti elosztásáról; 

2013/155-ös számú – a 2013-as költségvetések III. negyedévi végrehajtásának jóváhagyásáról; 

2013/156-os számú – Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2013-as évi 

költségvetésének kiigazításáról; 

2013/157-es számú – a Kovászna Út és Híd R.T. 2013-as évi költségvetésének kiigazításáról; 

2013/165-ös számú – Kovászna megye társulásáról Kovászna megye tanácsa által a 

Politikatudományok, Közigazgatási és Kommunikációs tudományok egyetemmel és a Analízis 

központ, Menedzsment és Közpolitikák Alapítvánnyal egyes közös programok finanszírozása és 

kivitelezése érdekében; 

2013/167-es számú – Kovászna megye Társulásáról a Kovászna Megye Tanácsa által Bodok 

községgel a Bodok község helyi tanácsa által az oltszemi „Mikó Kastély” műemlék épület 

állagmegőrzése, felújítása és érték megállapítása érdekében; 

2013/168-as számú – a személyszállítási program rendszeres járataira vonatkozó egyes 

útvonalengedélyek odaítélésének engedélyezésére; 

2013/169-es számú – Kovászna Megyei Szociális-Gondozási és Gyermekjogvédelmi 

Vezérigazgatóság és a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola partnerekként való 

részvételének jóváhagyásáról az „Életfa” Családot Védő Egyesülethez leadott pályázatban; 

2013/170-es számú – Kovászna Megyei Szociális-Gondozási és Gyermekjogvédelmi 

Vezérigazgatóság részvételének jóváhagyásáról az „Európa az állampolgárokért” című projekt 

keretén belül az „Európai régiók a szociális integráció javára” című projektben; 

 

II. Jegyzőkönyvek: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2013. szeptember 26-i soros ülésének Jegyzőkönyve  

- Kovászna Megye Tanácsa 2013. október 10-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/

