
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

PÉNZÜGYI, TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS  

TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 

 

Szám: 03/3-15/2022. 

 

 

MEGHÍVÓ 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  

Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága 

2022. április 28-án (csütörtök) 845 órai kezdettel  

tartja ülését a Megyeháza Egry József termében 

(8200 Veszprém, Megyeház tér 1. I. emelet) 

 

 

Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2022. április 28-ai ülésének napirendje szerint: 
 

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

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel 

kapcsolatos feladatokról 
 

2. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. évi tevékenységéről 
 

3. Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló 12/2012. 

(V.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról 

 

4 .  A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési 

maradvány megállapítása 
 

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 

6.  Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, egyes önkormányzati rendeletek 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

 

7. Beszámoló és tájékoztató a 2021. évi ellenőrzések tapasztalatairól 
 

8. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről 
 

9. Tájékoztató a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés – Plusz” című projekt részletes tartalmáról 
 

10. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 

2021. évi közbeszerzéseiről 
 

11. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2021. évi munkájáról 
 

12. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2021. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás 

növelésének lehetőségeiről 
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13. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2021. 

 

További napirendek: 

 

14. „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2022. évi versenykiírása 

 

15. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladék 

gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

szóló 7/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

16. „Vilonya Község Környezetvédelmi Programja 2022-2027” c. dokumentum tervezetének 

véleményezése 

 

17. Noszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék égetéséről” 

szóló önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

18. Gyepükaján Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a zöldhulladék nyílttéri égetésére 

vonatkozó szabályozásáról” szóló önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok! 

 

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

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

 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyaga – a 6. napirendi pont kivételével – a Veszprém Megyei 

Önkormányzat honlapjáról (www.veszpremmegye.hu) letölthető. 

 

Veszprém, 2022. április 22. 

 

 Dr. Áldozó Tamás s.k. 

 a bizottság elnöke 

 

 

A kiadmány hiteléül: 
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