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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

Kovászna Megye Tanácsa  

2021. június 17-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

 

I. Határozatok: 

94/2021 számú - Kovászna Megye Tanácsa 2020/133-as számú Határozata mellékletének módosítására, 

Kovászna Megye Tanácsa Szevezési és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan; 

97/2021 számú – Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2021-es évi 

költségvetésének kiigazítására; 

98/2021 számú – az egyházak Kovászna megye 2021. évi költségvetéséből való, a 2005. évi 350. számú 

törvény szerinti, vissza nem térítendő anyagi támogatására; 

99/2021 számú – Kovászna Megye Tanácsa 2020/131-es számú, a „A Sepsi-Sic Sportklub egyesület 

részvétele a belföldi és nemzetközi kosárlabda, asztali tenisz, kerékpár, birkózás és kézilabda 

versenyeken a 2020-2021-es versenyszezonban, juniorok és felnőttek, valamint sportesemények és 

rendezvények szervezése” című sportprogramjának Kovászna megye helyi költségvetéséből való 

támogatásáról szóló határozat, 1-es számú melléklete módosításának jóváhagyásáról; 

101/2021 számú – Kovászna megye, Bodok község és Román Lovas Föderáció közötti társulás 

jóváhagyására, a 2021. július 2-4 közötti CAI2* - H4, CAI2*-H2 Nemzetközi kettes- és négyesfogathajtó 

bajnokság II. szakaszának a lebonyolítása érdekében; 

104/2021 számú – Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a Kolozsvári Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem közötti társulás jóváhagyásáról egyes tudományos, művelődési, kutatási és más 

kapcsolatok kiépítése céljából, intézményi és felsőoktatási fejlesztés, valamint a helyi közösségek 

fejlesztése érdekében; 

107/2021 számú – Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a TEGA Rt. közötti társulás 

jóváhagyásáról a Kovászna Megye Rendőrfelügyelőség keretében működő Állatvédelmi Szolgálat által 

kiállított rendeletek alapján elhelyezésre szoruló állatok menhelyének biztosítására; 

108/2021 számú – Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a Kézdivásárhelyi Benji Állatvédő 

Egyesület közötti társulás jóváhagyásáról a Kovászna Megye Rendőrfelügyelőség keretében működő 

Állatvédelmi Szolgálat által kiállított rendeletek alapján elhelyezésre szoruló állatok menhelyének 

biztosítására; 

110/2021 számú – Kovászna megye tanácsa felügyeletében levő közutak használhatósági szintekre való 

besorolása a 2021-2022-es téli időszakra; 

 

II. Jegyzőkönyv: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2021. május 27-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/

