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Száma 202/2015.08.25
KÖZLEMÉNY
az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi
közigazgatási törvény 94 cikkely (1). és (3). bekezdése valamint a 2015.08.25én kelt 180 számú elnöki rendelet alapján a Szatmár Megyei Tanács 2015
augusztus 31-én, 14:00 órától összehívja soros ülését a Megyei Tanács kis
gyűléstermében, az alábbi napirendi pontok tervezetével
1. HATÁROZATTERVEZET Szatmár megye vállalásáról, “Egyes megyei utak
korszerűsítése Szárazberek-Mikola övezetében, első szakasz, a DJ 194A
megyei út szakasza, a DJ194A és DJ 194B utak kereszteződésénél, Újmikola
település külterületén és a DJ 194A és De29 utak kereszteződésénél Lázári
településen, a “Két keréken Túrterebes és Marosliget között” projekt
keretén belül, a 2015-2016 időszakra vonatkozó beruházás munkálatainak
finanszírozása érdekében
2. HATÁROZATTERVEZET Szatmár megye 2015 évi
összevont
(konszolidált) költségvetésének kiigazításáról
3. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti „Aeroportul” (Repülőtér)
önnáló ügyvitelű vállalat 2015 évi költségvetésének módosításáról
4. HATÁROZATTERVEZET az Északerdély Közösségi Fejlesztési Egyesület
tulajdonában levő és a “Somes” Sürgősségi Helyzetek Igazgatósága részére
kiutalt speciális autók adójának kifizetésére vonatkozó egyes összegek
Északerdély Közösségi Fejlesztési Egyesület általi jóváhagyásáról
5. HATÁROZATTERVEZET a „Hidroterápiás épület építése a Krasznabélteki
fürdőben, Szatmár megyében” megnevezésű beruházás műszaki-gazdasági
dokumentációjának, megvalósíthatósági tanulmány szakaszban levő
jóváhagyásáról
6. HATÁROZATTERVEZET a megyei személyszállítási közszolgáltató
menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges
útvonalengedélyek odaítéléséről Börvely-Kaplony-Nagykároly-Autonet
Szatmárnémeti
és
vissza,
Börvely-Kaplony-Nagykároly-Autonet
Szatmárnémeti (TESA) és vissza, Szatmárhegy-Autonet Szatmárnémeti és
vissza, Sziágypér-DRM (Draxlmaier) és vissza útvonalakra az
alkalmazottak szállítása céljából.
7. HATÁROZATTERVEZET a megyei személyszállítási közszolgáltató
menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges
útvonalengedélyek odaítéléséről Szatmárnémeti-Domahida (GP SOFA SRL)
és vissza útvonalra az alkalmazottak szállítása céljából.
8. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár megyei menetrend szerinti járatokkal
megvalósított közúti személyszállítás programjának napirendre hozásáról,
aktualizálásáról
9. HATÁROZATTERVEZET a „Szatmár megyei Szamosdobi regionális
ökológikus hulladéktároló -Szemétplatform megvalósítása-2-es cella”

megnevezésű
beruházás
műszaki-gazdasági
dokumentációjának,
megvalósíthatósági tanulmány szakaszban levő jóváhagyásáról
10. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár Megyei Tanács Szakapparátusának
Létszámkeretének módosításáról
11. Egyebek
MEGYEI FŐJEGYZŐ
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