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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

Kovászna Megye Tanácsa  

2021. január 28-ai soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

 

I. Határozatok: 

7/2021 számú - a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A vidéki kultúrházak helyreállítását és korszerűsítését támogató 

megyei program jóváhagyására; 

8/2021 számú – a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A vidéki orvosi rendelőknek használt ingatlanoknak, valamint a 

városi kórházaknak a helyreállítását és korszerűsítését támogató megyei program jóváhagyására; 

9/2021 számú – a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A falusi sportlétesítmények helyreállítását és korszerűsítését 

támogató megyei program jóváhagyására; 

10/2021 számú – a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A közoktatási egységek infrastruktúrájának fejlesztését 

támogató megyei program jóváhagyására; 

11/2021 számú – a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A vidéki kiállító tereknek vagy könyvtáraknak helyet adó 

épületek helyreállítását és korszerűsítését támogató megyei program jóváhagyására; 

12/2021 számú – a 2021-2024 időszakra vonatkozó A tanórák utáni iskola programot támogató megyei 

program jóváhagyására; 

13/2021 számú – a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A vidéki játszóterek felszerelését támogató megyei program 

jóváhagyására; 

14/2021 számú – a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A községek helyi tanácsai alá rendelt önkéntes sürgősségi 

szolgálatok és az általuk használt helyiségek felszerelését támogató megyei program jóváhagyására; 

15/2021 számú – a Kovászna megyei iskolai oktatás támogatására szánt többéves „Első Iskolatáska” program 

elfogadására és végrehajtására; 

22/2021 számú –a helyi tanácsok, a felnőtt fogyatékkal élő személyek és az idős személyek hozzájárulásának 

meghatározására vonatkozóan, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

keretén belül nyújtott szociális szolgáltatások fenntartására, a 2021-es évre; 

26/2021 számú –a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és 

a jövedelemadóból leosztott 14%-os hányadok 20%-ának területi-közigazgatási egységek közötti 

elosztásáról, a 2006/273-as számú Törvény 33. szakasz, (3) bekezdése „b” betűje előírásainak megfelelően, a 

2021-es évre szóló költségvetés tervezetek kidolgozására és a 2022-2024-es időszakra szóló becslésekről; 

27/2021 számú – a 2020-as költségvetések negyedik negyedévi végrehajtási számláinak jóváhagyására; 

 

II. Más anyagok: 

- A Kovászna Megyei Gyermekvédelmi Bizottság 2020-as évi tevékenységi beszámolója; 

 

III. Jegyzőkönyv: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2021. január 14-ei 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/

