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SZILÁGY MEGYE 
MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK          

                            
2023 május  23.-i 

                                                                 206  sz. RENDELET 
A Szilágy Megyei Tanács soros ülésének összehívására  

    
 A Szilágy Megyei Tanács Elnöke;    
 Tekintettel: 
 -  az utólag módosított és kiegészített, Közigazgatási Törvénykönyre vonatkozó 57/2019 sz. 
Sürgősségi Kormányrendelet 179. cikkely (2) bekezdés a) betűjének rendelkezései alátámasztva a 
182. cikkely (4) bekezdésével. 
  Valamint az utólag módosított és kiegészített, Közigazgatási Törvénykönyre vonatkozó 
57/2019 sz. Sürgősségi Kormányrendelet 196. cikkely (1) bekezdés b) betűjének rendelkezései 
alapján, 
 

ELRENDELEM:    
 

1. cikkely A Szilágy Megyei Tanács összehívását soros ülésre 2023  május 30-án 9:00 órára, 
az első emeleti „Európai Párbeszédek” üléstermébe, a következőkkel: 
 
                                                              NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. Határozattervezet „Onkológiai Központ építése a Szilágy megyei Zilahon” célú beruházás 
főbb műszaki- gazdasági mutatóinak  aktualizálásáról. 

2. Határozattervezet  a megye 2023-as évi általános költségvetésének,  illetve a Megyei Tanács 
alárendeltségébe tartozó közintézmények és közszolgáltatások  költségvetésének kiigazításáról. 

3. Határozattervezet a Szilágy Megyei Tanács alárendeltségében lévő  Közvagyont Felügyelő 
KFT, S.C. „Pază Obiective şi  Intervenţie” S.R.L. Zalău 2023-as évi bevételi és kiadási 
költségvetésének kiigazításáról. 

4. Határozattervezet „Szilágy megye általános költségvetéséből,  kulturális célú, megyei 
érdekű közhasznú tevékenységhez nyújtott vissza nem térítendő finanszírozás odaítélésének saját éves 
Programja” keretösszegek felosztásáról. 

5. Határozattervezet „Szilágy megye általános költségvetéséből,  sport, ifjúsági és rekreációs 
célú, megyei érdekű közhasznú tevékenységhez nyújtott vissza nem térítendő finanszírozás 
odaítélésének saját éves Programja” keretösszegek felosztásáról. 

6. Határozattervezet Szilágy megye és a Szilágy megyei közigazgatási-területi egységek között 
létrejött Partnerségi Megállapodás jóváhagyásáról, a "Nagy teljesítményű informatikai rendszerek 
megvalósítása, bevezetése, használata és adminisztrációja Szilágy megye szintjén, amelyet az 
Északnyugati Regionális felhőrendszeren keresztül fejlesztettek ki és fogadtak be." című projekt 
partnerségben történő megvalósítása érdekében. 

7. Határozattervezet a Szilágy Megyei Felnőtt Fogyatékossággal Élőket Értékelő Bizottság 
névleges összetételének módosításáról; 

8. Határozattervezet a Szilágy Megyei Felnőtt Fogyatékossággal Élőket Értékelő Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról; 

9. Határozattervezet a Szilágy megye és a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium 
közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról az "MMSS szolgáltatások HUB - SII MMSS" 
projekt  együttműködésben történő megvalósítása érdekében. 

10. Határozattervezet a Szilágy Megyei Tanács saját szakapparátusának  tisztségjegyzékének 



jóváhagyására. 
11. Határozattervezet a Zilahi Megyei Sűrgösségi Kórház szakapparátusának szervezeti 

felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására. 
12. Határozattervezet a Szilágy Megye közvagyonában lévő két ingatlan- földterületek 

csatolásának jóváhagyásáról. 
13. Határozattervezet Kraszna Község közvagyonában és a Krasznai Helyi Tanács 

vagyonkezelésében  lévő egyes ingatlan áthelyezésének kérelmezésére  Szilágy Megye közvagyonába 
és a Szilágy Megyei Tanács  vagyonkezelésébe. 
           14. Különfélék. 

 
2. cikkely A határozattervezet kiosztása a szakbizottságok számára a jóváhagyási jelentés 

megszerzése érdekében a megye tanács elnöke és a megye főjegyzője álltal aláírt Jegyzetben történik.  
3. cikkely Jelen rendelkezés teljesítésével a megye főtitkárát, valamint a Jogügyi és Helyi 

Közigazgatási Igazgatóságot bízzák meg. 
4.  cikkely Jelen rendeletet közlésre kerül: 
- Megyei tanácsosokkal; 
- Megye főjegyzőjével; 
- Jogügyi és Helyi Közigazgatási Igazgatósággal; 
- Megyei tanács ülésének aktájával. 

                                              
       
Dinu Iancu – Sălăjanu                                                Ellenjegyzi: 
              Elnök                                                       Cosmin-Radu Vlaicu  
                                                                                 Megye Főjegyzője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fordításért felelős: Seres Judith-Réka, jogtanácsos 


