FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSE
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Szám: 60-2 /2013.
MEGHÍVÓ
Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága
2013. április 24-én (szerda) 14.00 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.)
3.)
4.)

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Éves összefoglaló ellenırzési jelentés a 2012. évi belsı ellenırzések tapasztalatairól
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára
Javaslat az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és díjakról szóló 14/2012.
(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
5.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására és Alapító
Okiratának elfogadására
6.) Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
mőködésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára, továbbá ezzel
összefüggésben a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítására
7.) Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok
lezárására
8.) Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács
jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok
lezárására
9.) Javaslat az M1 gyorsforgalmi út bicskei csomópontjának a 2014-2020-as tervidıszakban
megvalósítandó nagyprojektek közé történı besorolására
10.) Javaslat az Enying és Sárbogárd térségéhez tartozó települések szabad vállalkozási
övezetbe történı besorolásának kezdeményezésére
11.) Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezésére
12.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város III. Települési Környezetvédelmi
Programjának véleményezésére
13.) 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, 2013. április 18.
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

