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 2016.01.22-én kelt 8 számú elnöki rendelet alapján a Szatmár Megyei Tanács
2016.01.29-én, 14:00 órától összehívja soros ülését a Megyei Tanács kis gyűléstermében, az alábbi napirendi
pontok tervezetével

1. HATÁROZATTERVEZET Szatmár megye 2016. évi összevont (konszolidált) költségvetésének
jóváhagyásáról
2. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti „SC PALAT JUD SRL” 2016 évi költségvetésének
jóváhagyásáról
3. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti MOBILITY JUD S.R.L. 2016 évi költségvetésének
jóváhagyásáról
4. HATÁROZATTERVEZET az Aeroportul Satu Mare önnálló ügyvitelű vállalat által egy belső
visszatérítendő finanszírozás leszerződéséről a “Szatmárnémeti Repülőtér rehabilitációja és mozgási
felületeinek korszerűsítése valamint repülőtér kiterjesztése” közérdekű beruházás teljesítése érdekében.
5. HATÁROZATTERVEZET az Aeroportul Satu Mare önnálló ügyvitelű vállalat által egy belső
visszatérítendő finanszírozás leszerződésének garantálásáról a “Szatmárnémeti Repülőtér
rehabilitációja és mozgási felületeinek korszerűsítése valamint repülőtér kiterjesztése” közérdekű
beruházás teljesítése érdekében
6. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Aeroportul Satu Mare önnálló ügyvitelű vállalat 2016
évi költségvetésének jóváhagyásáról
7. 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.
8. HATÁROZATTERVEZET Szatmár megye közterületéhez tartozó és a Szatmár Megyei Hagyományos
Kultúrát Megőrző és Támogató Központ ügykezelésében levő, Szatmárnémeti Megyei Jogú Városban,
Mihai Viteazu utca 32 szám alatt található, telekkönyvi szám 173199, Szatmárnémeti ingatlanból
kikiáltásos árverésen egy helység és egy telek bérlésének jóváhagyásáról
9. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti “Hagyományos kultúrát Megőrző és Támogató Központ
székhelyének elrendezése” nevű beruházás beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációja
(D.A.L.I) szakaszban levő műszaki-gazdasági dokumentációjának jóváhagyásáról.
10. HATÁROZATTERVEZET a ”MOBILITY JUD S.R.L” Taggyülésébe Szatmár megye mint társult
tag képviselőjének kinevezéséről
11. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár megyei speciális iskolahálózat megszervezésének
jóváhagyásáról a 2016-2017-es tanévre
12. HATÁROZATTERVEZET a Szatmár megyei Tanács szakapparátusa köztisztviselői állásainak
valamint a Szatmár Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó közintézmények köztisztviselői állásainak
2016 évi betöltésére vonatkozó Tervezet elfogadásáról
13. HATÁROZATTERVEZET Szatmár Megye, és a Szatmár Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság valamint a szociális szolgáltatók között megkötött Partnerségi egyezmények egyes
módosító okiratainak jóváhagyásáról
14. Egyebek

MEGYEI FŐJEGYZŐ
Crasnai Mihaela Elena Ana

