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Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2019. június 27-i ülésének napirendjei közül: 
 

1. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott vezetőjének beszámolója Veszprém 

megye 2018. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról 

2. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2018. 

3. Veszprém megyei gyakorlat bemutatása a helyi termelői alapanyagok közétkeztetésben 

történő felhasználásában 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

5. A megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása 

6. Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2018. évi alakulásáról 

7. A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt Támogatási Szerződés módosítási 

kérelme benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala 

8. Veszprém megye Területrendezési Tervének módosítása - véleményezési eljárás 

előkészítése  
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9. Magyar Közút Nonprofit Zrt. javaslata TOP Veszprém megyei többlet- és maradványforrás 

felhasználására 

10. Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében – 

kitekintéssel a projekt során készült városi SECAP dokumentumokra  

11. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2018. évi munkájáról 

12. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről  

 

További napirendek: 

13. Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a zöldterületek 

védelméről” szóló önkormányzati rendelettervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

14. Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelettervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

15. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelettervezetével 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 és a további napirendek anyagai – a későbbiekben kiküldésre 

kerülő előterjesztések kivételével – a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – 

www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők. 

 

Veszprém, 2019. június 21. 

 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

a bizottság elnöke 

A kiadmány hiteléül: 
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