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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

Kovászna Megye Tanácsa  

2021. július 22-ei soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

 

I. Határozatok: 

113/2021 számú - Kovászna Megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a Vigadó Művelődési Alapítvány 

között, közös művelődési programok lebonyolítása érdekében megkötött társulási egyezmény 

jóváhagyására; 

114/2021 számú – legfeljebb 22.000.000 lej összegű visszatérítendő belföldi finanszírozású hitel 

felvételének és garantálásának a jóváhagyásáról, az Európai Unió vissza nem térítendő forrásaiból 

finanszírozott megyei érdekeltségű pályázatok társfinanszírozásának biztosítása érdekében; 

116/2021 számú – Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2021-es évi 

költségvetésének kiigazítására; 

117/2021 számú – egyes sportprogramok finanszírozására Kovászna megye helyi költségvetéséből az 

utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján; 

118/2021 számú – A Sepsi-Sic Sportklub Egyesület „A Sepsi-Sic Sportklub egyesület részvétele a belföldi 

és nemzetközi kosárlabda, asztali tenisz, kerékpár, birkózás és kézilabda versenyeken a 2021-2022 

versenyszezonban, juniorok és felnőttek” című sportprogramjának támogatására Kovászna Megye helyi 

költségvetéséből; 

122/2021 számú – Kovászna Megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán 

Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház között megkötött együttműködési megállapodás jóváhagyására, Az 

oxigénszint koncentrációját jelző riasztórendszer tervezése és beszerelése című pályázat lebonyolítása céljából, 

amely a 2014-2020-as Nagy infrastrukturális operatív program, 9. Főtengely - A lakosság egészségének 

megvédése COVID-19 világjárvánnyal szemben, 9.1. Célkitűzés - A COVID-19 egészségügyi krízishelyzet 

kezelésének javítása kiíráshoz kerül benyújtásra; 

123/2021 számú – a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület aktualizált Alapszabályzatának 

módosítására és kiegészítésére; 

124/2021 számú – a Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás Alapszabályának 

módosítására és kiegészítésére; 

 

II. Jegyzőkönyv: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2021. június 17-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/

