
Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna 
tel: + 40 267 311 190, fax: + 40 267 351 228, e-mail: office@kvmt.ro 

Consiliul Judeţean Covasna 
Kovászna Megye Tanácsa 
Covasna County Council 

 

 

  

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

Kovászna Megye Tanácsa 2018. augusztus 14-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett 

közérdekű határozatait/anyagait: 

 

 

I. Határozatok: 

Nr. 114/2018 - Kovászna megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények 2018-as 

évi költségvetése növelésére vonatkozó Kovászna Megye Tanácsa 2018/238-as számú 

elnöki Rendelkezésének érvényesítésére; 

Nr. 115/2018 - Kovászna Megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2018-as évi 

költségvetésének kiigazítására; 

Nr. 116/2018 - a 2018-as költségvetések II. negyedévi végrehajtási számláinak 

jóváhagyásáról; 

Nr. 117/2018 - a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2018-as évi költségvetésének 

kiigazítására; 

Nr. 132/2018 - a 2019.06.30-ig érvényes személyszállítási szolgáltatás odaítélésére 

megbízott ügyvitellel, a díjszabások meghatározására, az útvonal Feladatfüzetének és a 

szabályzatok jóváhagyására vonatkozó Kovászna Megye Tanácsa 2016/64-es határozata 

6-os mellékletének módosítása; 

Nr. 136/2018 - Kovászna Megye részvételének jóváhagyására a Kovászna és Hargita megyék 

lakósságának a járóbeteg-egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzaférésének a javítása című 

pályázattal, partnerségben az Egészségügyi Minisztériummal, Hargita megyével, a 

gyergyószentmiklósi Korházzal, a tölgyesi Pszichiátriai Korházzal, a csíkszeredai 

Sürgösségi Korházzal, a kézdivásárhelyi Korházzal, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán 

Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházzal és a kovásznai dr. Benedek Géza Szív- és érrendszeri 

Rehabilítációs Korházzal, a 2014-2020 Regionális Operatív Programban, 8 Főtengely - A 

szociális és egészségügyi infrastruktúra javítása, – 8.1 Fontosabb beruházások – 

Befektetések a szociális és az egészségügyi infrastruktúrákba, melyek hozzajárulnak 

országos, regionális és helyi szintű fejlődéshez, csökkentve az egészség terén mutatkozó 

egyenlőtlenségeket, előmozdítva a társadalmi integrációt a szolciális, kulturális és 

szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzaférés javításával, valamint az intézményesített 

szolgáltatásokról a közösségek által nyújtott szolgáltatásokra való áttéréssel, 8.1 Sajátos 

célkitűzés – Az egészségügyi, közösségi és másodlagos szintű szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása, A művelet – Járóbeteg ellátók– Nem véglegesített 

ROP/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regionális pályázati felhívás keretén belül; 

Nr. 137/2018 - Kovászna Megye részvételének jóváhagyására a Kovászna és Hargita megyék 

lakosságának a sürgősségi orvosi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása című 
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pályázattal, partnerségben az Egészségügyi Minisztériummal, Hargita megyével, a 

csíkszeredai Sürgősségi Kórházzal és a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Sürgősségi Kórházzal,a 2014-2020 Regionális Operatív Programban, 8 Főtengely - A 

szociális és egészségügyi infrastruktúra javítása, – 8.1 Fontosabb beruházások – 

Befektetések a szociális és az egészségügyi infrastruktúrákba, melyek hozzajárulnak az 

országos, regionális és helyi szintű fejlődéshez, csökkentve az egészség terén mutatkozó 

egyenlőtlenségeket, előmozdítva a társadalmi integrációt a szolciális, kulturális és 

szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzaférés javításával, valamint az intézményesített 

szolgáltatásokról a közösségek által nyújtott szolgáltatásokra való áttéréssel, 8.2 Sajátos 

célkitűzés – A sürgősségi kórházi ellátás minőségének és hatékonyságának javítása, B 

művelet – Sürgösségi fogadóegységek/Sürgösségi fogadórészlegek – Nem véglegesített 

ROP/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regionális pályázati felhívás keretén belül; 

 

II. Jegyzőkönyvek:  

- Kovászna Megye Tanácsa 2018. június 25-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/

