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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

 

Kovászna Megye Tanácsa  

2014. augusztus 28-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű hat{rozatait/anyagait: 

 

 

I. Határozatok: 

114/2014 számú - Kov{szna Megye Tan{csa és a Kov{szna Megyei Rendőrparancsnokság 

együttműködésének a jóv{hagy{s{ra, Kov{szna megyében, Szentléleken a 11B orsz{gút autó 

forgalmának videokamerás megfigyelésére érdekében; 

115/2014 számú – Kov{szna Megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2014-es évi 

költségvetésének kiigazításáról; 

116/2014 számú – a sport és ifjúsági tevékenységekre vonatkozó programok, valamint az egyházak 

Kov{szna Megye Tan{csa 2014. évi költségvetéséből való vissza nem térítendő anyagi t{mogat{s{ról 

szóló 2014/26-os számú utólag módosított határozat 1-es számú mellékletének módosítására; 

122/2014 számú – a többéves, az iskolai oktat{st t{mogató, „Iskolat{ska-Program” jóv{hagy{s{ról és 

életbe ültetéséről szóló 2013/70-es számú Határozat 5-ös mellékletének módosítására; 

123/2014 számú – az együttműködési szerződés jóv{hagy{s{ról Kov{szna megye, valamint a Kov{szna 

megyei „Mihai Viteazul” Készenléti Felügyelőség, a Természetvédelmi, Vidékfejlesztési és Hegyimentő 

Megyei Központ és az Alpin Sport Egyesület között a Kovászna megye területén történő, a Kov{szna 

megyei „Mihai Viteazul” Készenléti Felügyelőség hat{skörébe tartozó, a rendelkezésére {lló j{rművek 

sz{m{ra nehezen vagy el nem érhető helyen történő bevetések sor{n a beavatkoz{st végző 

személyek/csapatok és specifikus felszerelés, valamint a rászorulók szállításának megszervezése és a 

szállítás elvégzése érdekében; 

125/2014 számú – a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek a helyi költségvetések 

kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 18,5%-os hányadok 20%-ának területi-közigazgatási 

egységek közötti elosztásáról a helyi fejlesztési programok valamint az infrastrukturális projektek 

társfinanszírozására valamint a hozzáadott értékadóból a megyei és községi utakra elkülönített összegek 

elosztásáról a 2015-ös évre és a 2016-2018-as időszakra szóló becslésekről; 

 

II. Kovászna Megye Tanácsa 2014. július 30-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 
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