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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

Kovászna Megye Tanácsa  

2016. január 29-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű hat{rozatait/anyagait: 

 

I. Határozatok: 

16/2016 számú - a helyi tanácsok hozzájárulásának meghatározásáról a Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság által nyújtott szociális szolgáltatásokhoz a 2016-os évre; 

18/2016 számú – Kov{szna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2016-os évi költségvetésének 

jóváhagyásáról, valamint a 2017-2019-es időszakra becsült költségvetési tervezetekről; 

19/2016 számú - a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2016-os évi költségvetésének jóváhagyásáról, 

valamint a 2017-2019-es időszakra becsült költségvetési tervezetekről; 

20/2016 számú –Kovászna Megye Tanácsa 2015/158-as sz{mú, a művelődési programok és tevékenységek, 

tudományos-oktat{si, sport, szabadidős és ifjús{gi tevékenységek, valamint az egyh{zak Kov{szna Megye 

Tan{csa 2016. évi költségvetéséből való vissza nem térítendő anyagi t{mogat{s{ra vonatkozó éves program 

jóváhagyására vonatkozó határozat mellékletének módosítására; 

21/2016 számú – 2016-ban Kovászna megyében a szociális gondozással foglalkozó nem kormányzati 

szervezetekkel való együttműködési program lebonyolít{s{nak jóv{hagy{sa; 

28/2016 számú – az elektronikus távközlési hálózatok vagy ezek felfüggesztéséhez szükséges 

infrastrukturális elemek költöztetése, kicserélése, karbantartása vagy felszerelése érdekében az elektronikus 

távközlési hálózat szolgáltatóknak Kovászna megye köz- vagy magánvagyonára való hozzáférése feltételei 

szabályzatának, valamint az elektronikus távközlési hálózatok építésére vonatkozó intézkedéseknek, a 

haszn{lati díjszab{soknak és a típus szerződésnek a jóv{hagy{s{ra; 

30/2016 számú – a 2014.01.01-2019.06.30 periódusra érvényes rendszeres járatokra vonatkozó megyei 

személyszállítási programnak és útvonalainak aktualizálása; 

 

II. Jelentés a 2003/52 számú a közigazgatás átláthatóságáról szóló törvény betartásáról Kovászna Megye 

Tanácsánál a 2015 II félévében; 

- Jelentés a 2015. év II félévében Kovászna Megye Tanácsához beiktatott beadványok megoldásáról 

- Jelentés a közérdekű inform{ciókhoz való hozz{férésről Kov{szna Megye Tan{cs{n{l a 2015 II félévében; 

- Beszámoló Kov{szna Megye Tan{csa költségvetéséből a 2015-ös évben a 2005/350-es törvény alapján 

megítélt vissza nem térítendő anyagi t{mogat{sokról 

 

III. Jegyzőkönyvek: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2015. december 3-i rendkívüli ülésének Jegyzőkönyve; 

- Kovászna Megye Tanácsa 2015. december 10-i soros ülésének Jegyzőkönyve; 

- Kovászna Megye Tanácsa 2015. december 17-i rendkívüli ülésének Jegyzőkönyve. 

- Kovászna Megye Tanácsa 2016. január 7-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/

