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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

Kovászna Megye Tanácsa  

2018. június 25-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

 

I. Határozatok: 

97/2018 számú - Kovászna Megye Tanácsa 2018/4-es számú határozata 2-es számú mellékletének 

módosítására és kiegészítésére 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; 

98/2018 számú – Kovászna Megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2018-as évi 

költségvetésének kiigazítására; 

99/2018 számú - a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2018-as évi költségvetésének kiigazítására; 

101/2018 számú - társfinanszírozási szerződés jóváhagyása Kovászna megye és a Hargita Megyei Sport és 

Ifjúsági Igazgatóság között, a XII. Székelyföld Kerékpáros Körversenye 2018-as fordulójának támogatása 

céljából; 

107/2018 számú - a Rétyi Nyír Látogatóközpont beruházás magvalósíthatósági tanulmányának és a 

technikai-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról; 

108/2018 számú - a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság tagja, Bartók Előd Huba úr, tagsági 

minősége elvesztésének a megállapítására és egy új tag kinevezésének az érvényesítésére; 

109/2018 számú - a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, Kovászna megye ivóvíz- és szennyvízhálózatának 

regionális fejlesztése projekt finanszírozási iratcsomója és odaítélési dokumentációja elkészítésének 

támogatása pályázat részfinanszírozására; 

110/2018 számú - Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe lévő közutak élettartamának besorolására 

a 2018-2019-es téli időszakra; 

 

II. Egyes megyei tanácsosok 2017-es évi tevékenységi beszámolója; 

 

III.Jegyzőkönyvek: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2018. május 24-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/

