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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
köztudomásra hozza
Kovászna Megye Tanácsa
2016. október 27-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű hat{rozatait/anyagait:

I. Határozatok:
168/2016 számú - Kov{szna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2016-os évi
költségvetésének kiigazításáról;
169/2016 számú – a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2016-os évi költségvetésének kiigazítására;
171/2016 számú - a mezőgazdas{gi termékek 2017-es pénzügyi évre szóló átlagárainak megállapításáról,
a javak használatának átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására, a 2015/227-es számú
adótörvénykönyv 83. és 84. szakasz{nak előír{sai értelmében;
175/2016 számú - Kovászna megye részvételének a jóváhagyására a 2014-2020 Hum{n Tőke Operatív
Programban, 3. Főtengely: Munkahely mindenkinek, 8. Tematikus célkitűzés: Egyes minőségi és tartósan
fenntartható munkahelyek létrehozása és a munkavállalók mozgékonyságának a támogatása, 8.iii
Beruh{z{si elsőbbség: Független tevékenységek, v{llalkozói tevékenységek és vállalkozások létrehozása,
beleértve a mikróvállalkozásokat és az újjításokkal foglalkozó kis és közép vállalkozásokat is, 3.7 Sajátos
célkitűzés: A foglalkoztat{s növelése a v{rosi környezetben a nem mezőgazdas{gi v{llalkoz{sok
t{mogat{sa révén, a ”StartUp Now! A Közép Régió fejlesztése v{llalkozói tevékenységen keresztül”
pályázattal;
177/2016 számú - a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési
Egyesület T{rsul{si Szerződése, Alapító Okirata és Alapszab{lyzata módosít{s{nak a jóv{hagy{s{ra;
178/2016 számú - Kovászna Megye és Hargita Megye társulásának a jóváhagyására, a 131-es számú,
Kovászna megye – Hargita megye közti megyei út, 22+830 km-től 38+621 km-ig terjedő Kov{szna megyei
szakasza rehabilitálása beruházás megvalósítása érdekébe;
179/2016 számú - a személyszállítási program rendszeres, speciális járataira vonatkozó
útvonalengedélyek odaítélésének jóváhagyásáról;
180/2016 számú - a 2019.06.30-ig érvényes személyszállítási szolgáltatás odaítélése megbízott ügyvitellel,
a díjszabások meghatározása, az útvonal Feladatfüzetének és a szabályzatok jóváhagyásáról szóló
2016/64-es számú határozat 6-os számú mellékletének módosítására;
II. Jegyzőkönyvek:
- Kovászna Megye Tanácsa 2016. szeptember 29-i soros ülésének Jegyzőkönyve;
- Kovászna Megye Tanácsa 2016. október 6-i rendkívüli 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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