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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

köztudomásra hozza 

 

Kovászna Megye Tanácsa  

2013. május 16-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

 

I. Határozatok: 

65/2013 számú – a 2012-es évi költségvetések végrehajtási számlájának valamint az éves pénzügy helyet 

jóváhagyására; 

66/2013 számú – a 2013-as évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásának jóváhagyására; 

67/2013 számú – Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2013-as évi 

költségvetésének kiigazításáról; 

69/2013 számú –Kovászna Megye Tanácsa költségvetéséből a művelődési programok, tudományos-

oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági tevékenységek, valamint az egyházak közpénzekből való vissza 

nem térítendő anyagi támogatásáról szóló 2013/49-es számú határozata 2. mellékletének módosítására; 

70/2013 számú – a többéves, az iskolai oktatást támogató, „Iskolatáska-Program” jóváhagyásáról és 

életbe ültetéséről Kovászna Megyében; 

77/2013 számú –Kovászna megye társulásáról egyes Kovászna megyei helyi közigazgatási egységekkel a 

”Az elektronikus gazdalajstrom kezelésére szolgáló informatikai rendszer megvalósítása” című 

pályázatban való részvétel céljából, amely a SZOP CCE 2007-2013, III-as tengely, 3-as kiírás keretében 

kerül leadásra; 

81/2013 számú – Kovászna Megye társulásáról Kovászna Megye Tanácsa által, Sepsiszentgyörgy 

municípiumával a Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa által és a sepsiszentgyörgyi TEGA-val egy közösen 

létrehozandó mozgó piac érdekébe a hagyományos élelmiszereket termelő és kézművességgel foglalkozó 

helyi és vidéki termelők részére; 

84/2013 számú –Kovászna Megye Tanácsa 2012/78 számú a Kovászna megye részvételének 

jóváhagyására „A Bodok-Barót, a Csókás-Veczer, a Versevíz Tőzegláp és a Rétyi Nyír természetvédelmi 

területek megfelelő kezelése” című projekttel a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív 

Program „ A természetvédelmi megfelelő kezelési tervek megvalósításáról” célzatú 4. kiemelt tengely 

keretén belül szóló határozat módosítására; 

 

II. –Fekete Carol megyei tanácsos 2012. évi tevékenységi jelentése; 

 

III. Jegyzőkönyvek: 
- Kovászna Megye Tanácsa 2013. március 28-i soros ülésének Jegyzőkönyve  

- Kovászna Megye Tanácsa 2013. április 11-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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