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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

 

Kovászna Megye Tanácsa 2017. január 26-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű 

határozatait/anyagait: 

 

I. Határozatok: 

5/2017 számú - a költségvetési többlet felhasználásáról a 2017-es év ideiglenes kasszahiányainak 

fedezéséről szóló Kovászna Megye Tanácsa 2017/2-es számú Határozatának a módosításáról és 

kiegészítéséről; 

6/2017 számú – a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2017-es évi költségvetésének 

jóváhagyásáról, valamint a 2018-2020-as időszakra becsült költségvetési tervezetekről; 

7/2017 számú - Kovászna Megye Tanácsának 2016/49-es számú Határozata mellékleteinek 

módosítására és kiegészítésére a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa és alárendelt 

intézményei által nyújtott szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról; 

12/2017 számú - A tanórák utáni iskola programot támogató megyei program jóváhagyására; 

14/2017 számú - a megyei tanácsosok területi-közigazgatási egységekre való felosztásáról; 

15/2017 számú - a megyei tanácsosok 2017-es évre szóló meghallgatási programjának és az 

állampolgárokkal való találkozásainak megszervezéséről; 

16/2017 számú - a 2017-2020 periódusban, Kovászna megye helységeiben épülő játszóterek 

támogatásáról szóló program jóváhagyásáról szóló 2016/227-es számú Határozat módosításáról; 

20/2017 számú - a helyi tanácsok, a fogyatékossággal élő felnőtt személyek és az idős személyek 

hozzájárulása értékének a meghatározására a 2017-es évre, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási 

és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül nyújtott szociális szolgáltatások 

fenntartására; 

21/2017 számú - a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

keretén belül, a szociális szolgáltatásokban részesülőknek járó, a 2004/272-es számú, a 

gyermekek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó törvény 129. szakasza (1) 

bekezdésében tárgyalt költségszintek megállapítására; 

II. Beszámoló Kovászna Megye Tanácsa költségvetéséből a 2016-os évben a 2005/350-es törvény 

alapján megítélt vissza nem térítendő anyagi támogatásokról; 

III. Jegyzőkönyvek: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2016. december 22-i soros ülésének Jegyzőkönyve; 

- Kovászna Megye Tanácsa 2017. január 9-i rendkívüli 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/

