VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI, TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS
TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA
Szám: 03/48/2021.

MEGHÍVÓ
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága
2021. július 8-án (csütörtök) 830 órai kezdettel
tartja nyilvános ülését a Megyeháza Egry József termében
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1. I. emelet)

Javasolt napirendek:
A megyei közgyűlés 2021. július 8-ai ülésének napirendjei közül:
1.

A Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatával kapcsolatos 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti egyetértési jog gyakorlása a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmekről – az
Irányító Hatóság 2021. június 28-i megkeresése alapján (zárt ülés)

2.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye 2020.
évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel
kapcsolatos feladatokról

3.

Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2020. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás
növelésének lehetőségeiről

4.

Tájékoztató a duális közép- és felsőfokú képzési lehetőségekről, a keresletvezérelt képzési
kínálat erősítése Veszprém megyében

5.

Döntés a veszélyhelyzet ideje alatt a 2020. november 4-től 2021. június 14. napjáig meghozott
elnöki döntések tudomásul vételéről

6.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása (új
rendelet)

7.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 10.)
önkormányzati rendelet módosítása

8.

A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapítói jogainak visszaigénylése

9.

Döntés a falu- és tanyagondnoki képzés szervezésének megvalósításáról

10. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi területfejlesztési tevékenységéről és a
Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2020. évi munkájáról
11. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi területrendezési tevékenységéről
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12. Tájékoztató a 2021-27 tervezési időszakra készülő Veszprém megyei területfejlesztési

dokumentumok előrehaladásáról
13. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által „Az önkormányzatok ellenőrzése – Az

önkormányzatok integritásának ellenőrzése” témában készített 21004 sorszámú jelentésről
14. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által „A helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására
fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése” témában készített 21025 sorszámú
jelentésről
15. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által „Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján
végzett ellenőrzése – Megyei önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai, a
fővárosi és a fővárosi kerületek önkormányzatai” témában készített 21027 sorszámú jelentésről
16. Döntés a „CseppetSem!” Program keretében megvalósuló lakossági használt sütőolajbegyűjtési hálózat támogatásáról
17. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról
18. Tájékoztató a szomszédos megyék területfejlesztési dokumentumainak véleményezéséről
19. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2020.
20. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2020. évi munkájáról
21. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről, a munkaerőhiány csökkentése
érdekében szükséges megyei és helyi szintű lépések lehetőségéről
22. Tájékoztató Veszprém megyében megvalósuló közúti és vasúti fejlesztésekről, kiemelt
tekintettel a 8-as főút fejlesztésére
23. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről
Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok!
Akadályoztatása esetén kérem, szíveskedjen 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 anyaga kivételével – a Veszprém Megyei
Önkormányzat honlapjáról – www.veszpremmegye.hu – letölthető.
Veszprém, 2021. július 1.
Dr. Áldozó Tamás sk.
a bizottság elnöke
A kiadmány hiteléül:

