KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

- Szervezeti felépítés
- Normativ és egyedi jellegű prefektusi rendeletek
- Tevékenységi jelentések
- Az 544/2001 és 52/2003 -as törvények megyei szintű végrehajtásáról
szóló értékelő jelentések
- Fejlesztési stratégiák
- A szükséghelyzetek Kovászna megyei bízottsága
- Cselekvési tervek
-

A szociális párbeszéd bizottság jogi aktái

- Az idős személyek civil párbeszédének tanácsadói aktái
- Dekoncentrált közszolgálatok listája
- Jogi dokumentumok
- Éves költségvetés
- Éves mérleg
- Dokumentumok kezelése és/vagy kibocsátása

A kormánymegbízotti jogintézmény feladatkörének teljesítése céljából
kezelt vagy kibocsátott dokumentumai

I. KIBOCSÁTOTT DOKUMENTUMOK
- Kormánymegbízotti rendeletek
- A területek magántulajdonú tulajdonjógának megállapító megyei
bizottság határozatai
- A 290/2003-as törvény megyei bízottságának határozatai
- Szolgálati jelentések
- Háttéranyagok
- Esszék
- Peticiók
- Bírósági íratokra vonatkozó dokumentumok
- Kormánymegbízotti rendeletek által létrehozott bízottságok:
Prefektusi kamara
Sűrgösségi esetek megyei Szociális párbeszédi bízottsága
Az idős személyek civil párbeszédének tanácsadói bízottsága
A 640/2017 – es kormányhatározat megyei bízottsága
Az oktatási egység védelmi munkacsoportja
Megyei járványvédelmi központ
A nők és férfiak egyenlő esélyeit felügyelő megyei bízottság
Környezetvédelmi és ökológia bízottság
A társadalmi befogadás megyei bízottsága
- A prefektusi kamara
határozatai

és a sürgösségi esetek megyei bízottság

- Szabályozó
rendeletek

rendelkezéseket

tartalmazó

kormánymegbízotti

A káresetek eseményeinek kimeneteléről és lefolyásáról, illetve
a helyi közigazgatási hatóságok által erre a célra vonatkozó intézkedései,
Gazdasági, társadalmi és kulturális helyzetek és ezek fejlődésére
vonatkozó szervezeti jellegű dokumentációk megvalósítása
- Jegyzőkönyvek, vázlattérképek, beavatkozások a minisztériumoknál
az üléseken megvitatott okokkal
- Jóváhagyások
kibocsátása
a
dekoncentrált
közszolgálatok
költségvetés-tervezetre valamint a végrehajtási – költségvetésekre
- Jóváhagyások kibocsátása az önkormányzatok vészhelyzeti
bízottságának átszervezéséről szóló polgármesteri rendelkezésekre
- Pénzügyi, ügyviteli, számviteli valamint közbeszerzési dokumentumok
bérszámfejtés, költségvetési számlák, fogyasztási számlák, beszerzési
szerződések
II.KEZELT DOKUMENTUMOK
- Helyi és megyei tanácshatározatok
- Elnöki és polgármesteri rendelkezések
- Beadványok
- Az egyszerű útlevelek kibocsátási kéréseinek orvoslása a törvény
feltételei mellett
- Benyújtott fellebezések az egyszerű útlevelek kibocsátási és
nyilvántartási osztályára
- A hajtási jogosítványok, a gépjárművek forgalmi engedélyeinek és a
rendszámtáblák kibocsátására vonatkozó kérések orvoslása a törvény
feltételei mellett
- Benyújtott fellebezések a hajtási jogosítványok, a gépjárművek
forgalmi engedélyeinek és a rendszámtáblák kibocsátási osztályára

