Szatmár Megyei Tanács
Megyei Főjegyzői Kabinet
Száma _____/2015.

KÖZLEMÉNY
az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási
törvény 94 cikkely (1). és (3). bekezdése valamint a 2015.11.18-án kelt 233 számú
elnöki rendelet alapján a Szatmár Megyei Tanács 2015.11.24-én, 14:00 órától
összehívja soros ülését a Megyei Tanács kis gyűléstermében, az alábbi napirendi
pontok tervezetével

1. HATÁROZATTERVEZET Szatmár megye 2015 évi összevont (konszolidált)
költségvetésének kiigazításáról
2. HATÁROZATTERVEZET egyes, a 2015 évi állami költségvetés kiigazításáról
és egyes költségvetési intézkedéselről szóló 47/2015 számú Sürgősségi
Kormányrendelet alapján Szatmár megye részére kiutalt ÁFÁ-ból felbontott
összegek területi-közigazgatási egységek részére való leosztásáról .
3. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti „Aeroportul” (Repülőtér) önnáló
ügyvitelű vállalat 2015 évi költségvetésének módosításáról
4. HATÁROZATTERVEZET a Romániában elismert vallási felekezetekhez
tartozó Szatmár megyei vallási felekezetek részére nyújtott pénzalapok
leosztási és igazolási Szabályzatának jóváhagyásáról.
5. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti megyei jogú városban, Tudor
Vladimirescu utca 7. szám alatt található, a Szatmár megye köztulajdonát
képező, telekből és épületből álló ingatlan ingyenes használatba adásáról, a
beruházás megvalósítása idejére, az Országos Lakásügynökségnek lakásépítés
végett, az egészségügyben dolgozó fiatal szakemberek részére, a használatba
adás jóváhagyásáról szóló Szatmár Megyei Tanács 92/2014 számú Határozat
módosításáról
6. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár megyei menetrend szerinti járatokkal
megvalósított közúti személyszállítás programjának napirendre hozásáról,
aktualizálásáról.
7. HATÁROZATTERVEZET a megyei személyszállítási közszolgáltató
menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges
útvonalengedélyek
odaítéléséről
Börvely-Újkálmánd-Csanálos-GencsNagykároly-Szatmárnémeti és vissza útvonalra az alkalmazottak szállítása
céljából.
8. HATÁROZATTERVEZET a “Megyei utak korszerűsítése DJ 193
Sazatmárnémeti – Barlafalu – Máramaros megyehatár, km 1+300 – 41+300 –
DJ 108R a DN 19A-ból Krasznabéltek – Krasznabéltek fürdő – Dobra – Nántű
– DJ 108P – DJ 196 Szilágykorond – Bogdánd – Hadad –Szilágy megyehatár”
beruházás beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációja (D.A.L.I)
szakaszban lévő jóváhagyó dokumentáció jóváhagyásáról
9. HATÁROZATTERVEZET Szatmár Megye vállalásáról “Megyei utak
korszerűsítése DJ 193 Sazatmárnémeti – Barlafalu – Máramaros megyehatár,
km 1+300 – 41+300 – DJ 108R a DN 19A-ból Krasznabéltek – Krasznabéltek

fürdő – Dobra – Nántű – DJ 108P – DJ 196 Szilágykorond – Bogdánd – Hadad
–Szilágy megyehatár” beruházás munkálatainak fenntartása érdekében
10. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár Megyei Tanács Szakapparátusának
Szervezeti Ábrájának és Létszámkeretének módosításáról
11. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár Megyei Hagyományos Kultúrát
Megőrző és Támogató Központ létszámkeretének módosításáról
12. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Létszámkeretének módosításáról szóló Szatmár Megyei Tanács
119/2015 számú Határozatának 2-es számú mellékletének módosításáról
13. EGYEBEK
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