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MEGHÍVÓ 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága 

2019. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel 

tartja ülését 

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

 

 

Javasolt napirendek: 

 

További napirend: 

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 

11/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

A megyei közgyűlés 2019. április 25-i ülésének napirendjei közül: 
 

2. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi 

tevékenységéről 

3. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2018. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás 

növelésének lehetőségeiről 

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési 

maradvány megállapítása  

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

6. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól  

7. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
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8. Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém  

9. Tájékoztató a területfejlesztési szektoriális terv kidolgozásában való közreműködésről 

 

További napirendek: 

10. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének „az önkormányzati 

környezetvédelmi alapról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

11. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a Helyi Környezetvédelmi 

Alapról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

12. Tájékoztató „Veszprém Megye Virágos Települése” cím arculati elemei kiviteli terveinek 

elkészítéséről 

13.  „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny  

2019. évi versenykiírása 

 

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 és a további napirendek anyagai – a későbbiekben kiküldésre 

kerülő előterjesztések kivételével – a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – 

www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők. 

 

Veszprém, 2019. április 17. 

 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

a bizottság elnöke 
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