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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

 

Kovászna Megye Tanácsa  

2018. november 22-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

 

I. Határozatok: 

182/2018 számú - Kovászna Megye Tanácsán keresztül Kovászna Megye, a Kovászna Megyei Szociális 

Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a romániai “SERA” Alapítvány közötti társulás 

jóváhagyására, a 6. számú oltszemi Elhelyezési Központ bezárása és 3 családi ház létrehozása érdekében 

Baróton és Bodzafordulón; 

184/2018 számú - Kovászna Megye Tanácsán keresztül Kovászna Megye, Bodok Község Helyi Tanácsán 

keresztül Bodok község, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, a 

sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola és Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület közötti 

együttműködés jóváhagyására a turizmus promoválása céljából, egyes megyei közérdekű események 

megszervezése érdekébe; 

185/2018 számú - Kovászna Megye Tanácsa 2018/4-es számú határozata 2-es számú mellékletének 

módosítására a 2018-as évi megyei szinten becsült jövedelemadó 17,25%-os hányadából a Kovászna 

Megye Tanácsa rendelkezésére álló összeg elosztásáról területi-közigazgatási egységekre, a helyi 

költségvetések kiegyensúlyozására a jövedelemadóból leosztott 18,5%-os hányadok 20%-os összegeinek 

becsléséről a 2019-2021-es időszakra, a helyi költségvetések kiegyensúlyozására a hozzáadott értékadóból 

elkülönített 20%-os becsléséről a 2019-2021-es időszakra, valamint a  hozzáadott értékadóból a megyei és 

községi utakra elkülönített összegek elosztásáról a 2018-as évre és a 2019-2021-es időszakra szóló 

becslésekről; 

187/2018 számú - Kovászna Megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2018-as évi 

költségvetésének kiigazítására; 

188/2018 számú - a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2018-as évi költségvetésének kiigazítására; 

189/2018 számú – a 2018-as költségvetések III. negyedévi végrehajtásának jóváhagyásáról; 

196/2018 számú -a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a 

Kovászna megyei hulladék átszállítását, kezelését és tárolását átruházó Szerződés 1-es számú kiegészítő 

okirattervezetének és egyes tanulmányoknak a jóváhagyására; 

201/2018 számú - a személyszállítási program rendszeres, speciális járataira vonatkozó 

útvonalengedélyek odaítélésének engedélyezése; 

 

II.  Jegyzőkönyvek: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2018. november 22-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/

