Szatmár Megyei Tanács
Megyei Főjegyzői Kabinet
Száma _____/2016.

KÖZLEMÉNY
az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási törvény 94
cikkely (1). és (3). bekezdése valamint a 2016.04.22-én kelt 68 számú elnöki rendelet alapján a
Szatmár Megyei Tanács 2016.04.28-án, 14:00 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 2016 március 31-i végrehajtásának
jóváhagyásáról
2. HATÁROZATTERVEZET Szatmár megye 2016. évi összevont (konszolidált) költségvetésének
kiigazításáról.
3. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti „Aeroportul” (Repülőtér) önnáló ügyvitelű vállalat
2015 évi pénzügyi kimutatásainak jóváhagyásáról.
4. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti S.C. PALAT JUD S.R.L. kereskedelmi társaság
2015 évi pénzügyi kimutatásainak jóváhagyásáról.
5. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár Megyei Tanács és az alárendelt közintézmények által
alkalmazott tarifák és illetékek mértékének a 2015 évi tarifák és illetékek szintjén való megtartásáról a
2016 évben valamint a fizetési kivételek megtartásáról szóló Szatmár Megyei Tanács 22/2016 számú
Határozatának módosításáról
6. HATÁROZATTERVEZET az “Épületi egység és hálószobák” épület eladásának jóváhagyásáról,
az elővételi jog gyakorlásával, mely Szatmár megye magánterületéhez tarozik, és mely Remetemező
511 számú telekkönyvébe bejegyzett területre épült, helyrajzi száma 1050, amely a természetbeni
visszaszolgáltatás tárgyát képezte a Szatmár Megyei Tanács Elnökének 2/2007 számú Rendelete
szerint.
7. HATÁROZATTERVEZET a Halmi, Eliberării utca 86 szám alatti Szatmár megye
közvagyonához és Szatmár Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ügykezelésébe levő,
a „Floare de Colţ” (Havasi Gyopár) gyermekotthon B épületéhez tartozó épületből egy helység
ingyenes használatba adását az Albert Schweitzer, a Gyermekek, Család és Közösség részére
Egyesület felé
8. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Megyei Jogú Városban, Ravensburg utca 2 szám
alatt levő, Szatmár megye közvagyonához és Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház ügykezelésébe levő,
a Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház épülete-„ Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház I” részéhez
tartozó két helyiség kikiálltásos árverésen való bérbeadásának jóváhagyásáról
9. HATÁROZATTERVEZET a megyei személyszállítási közszolgáltató menetrend szerinti
különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről NagykárolyKirálydaróc-Zollner Szatmárpálfalva és vissza útvonalra az alkalmazottak szállítása céljából.
10. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár megye „Észak-Nyugati Foglalkoztatási és Társadalmi
Inkluzió Paktum” nevű Egyesülethez való csatlakozásának jóváhagyásáról megtartásáról szóló
Szatmár Megyei Tanács 225/2012 számú Határozatának módosításáról
11. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár Megyei Tanács szakapparátusának létszámkeretének
jóváhagyásáról
12. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár Megyei Múzeum Szervezeti Ábrájának, létszámkeretének
és Szervezési és működési Szabályzatának módosításáról
13. EGYEBEK.
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