FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE
PÉNZÜGYI, JOGI, FEJLESZTÉSI ÉS NEMZETISÉGI
BIZOTTSÁGA
Szám:

41-13/2012.
MEGHÍVÓ
Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága
2012. december 20-án (csütörtökön) 8.30 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
II. emeleti tárgyalója
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Napirend:
1.)
2.)

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2012. évben végzett munkájáról
Javaslat a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló
17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelet és a kötelezı kéményseprıipari közszolgáltatás 2012.
évi díjának megállapításáról szóló 14/2011. (XI.21.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezésére
3.) Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2013. I. félévi üléstervére
4.) Javaslat Szabadegyháza község Településszerkezeti Terve, Szabályozási terv és
Helyi Építési Szabályzat módosításának közbensı véleményezésére
5.) Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési terve és helyi építési
szabályzat módosításának jóváhagyás elıtti véleményezésére (Kisteleki major
területére és környezetére vonatkozóan)
6.) Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi
építési szabályzata módosításának elızetes véleményezésére (Ráchegy, Videoton
Holding Zrt. és környezete, Sóstó Ipari Park, valamint a város külterületére és egyes
belterületi részeire vonatkozóan)
7.) Javaslat Bodajk város Településszerkezeti Terv, Szabályozási terv és Helyi Építési
Szabályzat módosításának elızetes véleményezésére
8.) Javaslat Perkáta Nagyközség Településrendezési Terve III. sz. módosításának (egyéb
ipari, gazdasági terület, zöldterületek kialakítása) elızetes véleményezésére
9.) Javaslat Szabadhídvég község Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi
Építési Szabályzat módosításának elızetes véleményezésére
10.) Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács jogutódja által kezelt, nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok
lezárására
11.) Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács
jogutódja által kezelt, nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok
lezárására
12.) Egyebek
Kérem, hogy amennyiben az ülésen nem tud megjelenni, azt elızetesen a 20/6200-508-as
telefonszámra, vagy a tothne.czovek.erika@fejer.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
Székesfehérvár, 2012. december 14.
Tisztelettel:
Dr. Sükösd Tamás s.k.
a bizottság elnöke
A kiadmány hiteléül:
A közgyőlési és bizottsági elıterjesztések elektronikus elérhetısége a következı:
képviselık részére: „ftp” szerver:
o
kozgyulesi⇒adott év,hó,nap (közgyőlési elıterjesztés – nyílt)
o
kozgyulesi_z⇒ adott év,hó,nap (közgyőlési elıterjesztés - bizalmas)
o
azon bizottság neve, melyben tag⇒bizottsági ülés idıpontja (bizottsági elıterjesztés)
a közgyőlésre tanácskozási joggal meghívott egyéb személyek részére:
www.fejer.hu⇒önkormányzat⇒közgyőlési elıterjesztések⇒közgyőlés ideje
o
a bizottsági ülésre tanácskozási joggal meghívott egyéb személyek részére:
o
www.fejer.hu⇒önkormányzat⇒bizottsági elıterjesztések⇒bizottság megnevezése/idıpontja

