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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

 

Kovászna Megye Tanácsa  

2014. március 27-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

 

 

I. Határozatok: 

45/2014 számú - a mezőgazdasági termékek 2014-es pénzügyi évre szóló átlagárainak megállapításáról, a 

javak használatának átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására, a 2003/571-es számú 

adótörvénykönyv 62. és 63. szakaszának előírásai értelmében; 

46/2014 számú – a művelődési, tudományos-oktatási és szabadidős programok és tevékenységek 

Kovászna Megye Tanácsa 2014. évi költségvetéséből való vissza nem térítendő anyagi támogatására; 

47/2014 számú – Kovászna Megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2014-es évi 

költségvetésének kiigazításáról; 

53/2014 számú – Kovászna Megye társulásáról Kovászna Megye Tanácsa által a marosvásárhelyi 

Studium alapítvánnyal, Sepsiszentgyörgy municípiummal Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a 

sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházzal egy szolgálati lakáskomplexum 

közös megvalósítása érdekében létrejött partnerségi szerződés módosításának jóváhagyására; 

54/2014 számú –a 2012/78-as számú határozat módosítására, mely jóváhagyta Kovászna megye 

részvételét a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program A természetvédelmi megfelelő 

kezelési tervek megvalósításáról célzatú 4. kiemelt tengely keretén belül A Bodok-Barót hegység, a 

Csókás-Veczer, a Veresvíz Tőzegláp és a Rétyi Nyír természetvédelmi területek megfelelő kezelése című 

projekttel; 

56/2014 számú – a 2013/202-es számú határozat mellékletének módosítására, mely a buszmegállók 

kijelöléséről és jóváhagyásáról szól a munkafüzetek összeállítása céljából; 

57/2014 számú – a megyei rendszeres járatokra vonatkozó személyszállítási program és útvonalainak 

aktualizálása a 2014.01.01 – 2019.06.30 periódusra; 

58/2014 számú – a Kovászna Megyei Művelődési Központ részvételének jóváhagyásáról az SEEA 

Norvég Grant-hoz benyújtandó Kulturális-természeti örökségünk digitalizálása című projekttel; 
 

II. - Jelentés egyes megyei tanácsosok 2013. évi tevékenységéről; 

 

III. Jegyzőkönyvek: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2014. február 13-i rendkívüli ülésének Jegyzőkönyve  

- Kovászna Megye Tanácsa 2014. február 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. 
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http://www.kvmt.ro/

