
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. április 26-i soros ülésén elfogadott/megszerkesztett közérdekű határozatait/anyagait: 

 

 

I. Határozatok: 

59/2018 számú - a 2018-as költségvetések I. negyedévi végrehajtásának jóváhagyásáról; 

60/2018 számú – a 2017-es évi költségvetés végrehajtási számláinak és az éves pénzügyi mérleg 

jóváhagyására; 

61/2018 számú - a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2018-as évi költségvetésének kiigazítására; 

62/2018 számú - 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 szóló 2018/4-es számú határozat 2-es számú mellékletének módosítására és kiegészítésére; 

63/2018 számú - a Kovászna Megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2018-as évi 

költségvetésének kiigazítására; 

67/2018 számú - a sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola kibővítése és korszerűsítése, valamint a garázs és a 

raktár lebontása beruházási célkitűzés megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági 

mutatóinak a jóváhagyására; 

73/2018 számú - a 2014.01.01-2019.06.30 periódusra érvényes rendszeres járatokra vonatkozó megyei 

személyszállítási program és útvonalak aktualizálásának engedélyezésére; 

74/2018 számú - Kovászna Megye Tanácsa 2013/202-es határozata mellékletére vonatkozó módosítás 

engedélyezésére, amely a személyszállítás buszmegállóinak jóváhagyására vonatkozik, a feladatfüzetek 

kiállításának érdekében Kovászna Megye Tanácsa odaítélési határozata alapján; 

 

II. - Kovászna Megye Tanácsa elnökének 2017. évre szóló tevékenységi jelentése  

- Egyes megyei tanácsosok 2017-es évi tevékenységi beszámolója; 

 

III. Jegyzőkönyvek: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2018. március 29-i soros ülésének Jegyzőkönyve; 

- Kovászna Megye Tanácsa 2018. április 13-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/

