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MEGHÍVÓ 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága 

2018. június 28-án (csütörtök) 8.45 órai kezdettel 

tartja ülését 

Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában. (fszt. 1.) 

 

 

Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2018. június 28-i ülésének napirendjei közül: 
 

1. Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése 

szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program második körös felhívására vonatkozóan – IV. ütem 

(zárt ülés) 

2. 1. A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének megválasztása 

2. A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítása 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bizottságai személyi összetételének 

módosítása 

4. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel 

kapcsolatos feladatokról 

5. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évi 

tevékenységéről 

6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

7. A megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása  

8. A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált 

pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által 

készített jelentés megtárgyalása 
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9. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának 

módosítása 

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat és Hivatala 2017. évi közbeszerzéseiről  

10. Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2017. évi megvalósulásáról 

11. Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 tervezetének szakmai és 

társadalmi egyeztetésre bocsátása 

12. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2017. évi munkájáról 

13. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről  

 

További napirendek: 
 

14. Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról 

szóló 20/2015 (XI. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

15. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a füstköd-riadó tervről 

szóló 18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

16. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok! 

 

Akadályoztatása esetén kérem, távolmaradását és annak indokát legkésőbb az ülés előtti 

napon a megyei jegyzőnek írásban bejelenteni: (Dr. Imre László, jegyzo@vpmegye.hu.)  

 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai - a zárt ülés anyagainak, a későbbiekben kiküldendő, 

valamint a közgyűlés előtt kiosztásra kerülő előterjesztések kivételével - a Veszprém Megyei 

Önkormányzat honlapjáról – www.veszpremmegye.hu – letölthetők 

 

Veszprém, 2018. június 22. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

a bizottság elnöke 
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