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 2015.12.17-én kelt 272 számú
elnöki rendelet alapján a Szatmár Megyei Tanács 2015.12.23-án, 12:00 órától
összehívja soros ülését a Megyei Tanács kis gyűléstermében, az alábbi napirendi
pontok tervezetével

1. HATÁROZATTERVEZET Szatmár megye helyi költségvetésének, a közintézmények
valamint a teljesen vagy részben saját bevételekből finanszírozott (helyi alárendeltségű)
tevékenységek költségvetésének valamint a belső hitelek költségvetésének 2015
november 30-i végrehajtásának jóváhagyásáról
2. HATÁROZATTERVEZET Szatmár megye 2015 évi összevont (konszolidált)
költségvetésének kiigazításáról .
3. HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített, az
adótörvénykönyvről szóló 571/2003 számú törvény 62 cikkely. (2^2) bekezdése szerint, a
javak használatának engedményezéséből (bérbeadás) természetben szerzett bevételekfőbb mezőgazdasági termékek 2016 évi átlagárának jóváhagyásáról
4. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti „SC PALAT JUD SRL” 2015 évi
költségvetésének kiigazításáról
5. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Titu Maiorescu utca 23 szám alatti
ingatlan megvásárlásának, a Szatmár megye közterületébe való átvételének
jóváhagyásáról, valamint a „Somes” Sürgősségi Helyzetek Igazgatósága ügykezelésébe
való átadásának jóváhagyásáról
6. HATÁROZATTERVEZET a DJ 194 B megyei út, VETÉS-ÓVÁRI-km 4+830km9+650, 4,820 km hosszú útszakasz heyi érdekeltségű út funkcionális kategóriájába
való besorolásának jóváhagyásáról
7. HATÁROZATTERVEZET aSzatmár megye 2016 évi tagsági dijának megállapításáról
az „Észak Erdélyi Közösségi Fejlesztési Egyesület” keretén belül és az egyesület Szatmár
megye részére fizetendő tartozásának csökkentéséről mely „Az Észak Erdélyi Sürgősségi
Ellátási Rendszer alapvető felszerelésekkel való ellátásának javítása” megnevezésű
pályázatból az egyesület részére kiutalt, véglegessé vált pénzügyi korrekciókból ered.
8. HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített „Szatmár megye
legtisztább és legjobban gazdálkodó községe” verseny Szervezési és lebonyolítási
szabályzatának jóváhagyásáról szóló Szatmár Megyei Tanács 81/2013 számú
Határozatának módosításáról és kiegészítéséről
9. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár megyei Tanács szakapparátusa köztisztviselői
állásainak valamint a Szatmár Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó közintézmények
köztisztviselői állásainak betöltésére vonatkozó Tervezet 2016 évi elfogadásáról
10. EGYEBEK.
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