FEJÉR MEGYE KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Szám: 36-2/2016.

MEGHÍVÓ
Fejér Megye Közgyűlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága
2016. február 24-én (szerdán) 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.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
módosítására
2.
Javaslat Fejér megye jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 5/2007.
(II.23.) K.r.sz. rendelet módosításáról.
3.
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyására
4.
Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2016. évi
működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadására
5.
Javaslat a TOP-5.1.1.-15 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések”
című
pályázat
benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
6.
Tájékoztató a TOP pályázati felhívások keretei megemelésének lehetőségéről,
valamint az ITP módosítás tervezett ütemezéséről
7.
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat, a Fejér Megyei Kormányhivatal, a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Nemzeti Földalapkezelő által
megkötött konszolidációs szerződés módosítására
8.
Javaslat az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítására és az ügyvezető személyével kapcsolatos döntések
meghozatalára
9.
Javaslat a KEHOP-1.2.0. „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó
módszertan – és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című
pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
10. Javaslat Fejér megye déli területén a Sárbogárdi és az Enyingi járásban teendő
intézkedésekre, különös tekintettel a szabadvállalkozási zónák létrehozásáról
szóló kormányrendeletre

-211. Javaslat a „Dél - Mezőföld Program” előkészítésével kapcsolatos
együttműködés kialakítására
12. Döntés a Fejér Megyei Közgyűlés tagjai által 2016. évben megtett
vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
13. Egyebek
Zárt ülés
14. Javaslat a Fejér Megyei Közgyűlés által alapított Fejér Megye Díszpolgára
kitüntető cím- és díjak adományozására
Kérem, hogy amennyiben az ülésen nem tud megjelenni, azt előzetesen a 20/6200508-as telefonszámra, vagy a tothne.czovek.erika@fejer.hu e-mail címen jelezni
szíveskedjen.
Székesfehérvár, 2016. február 18.
Tisztelettel:

Dr. Sükösd Tamás s.k.
a bizottság elnöke

A kiadmány hiteléül:

A közgyűlési és bizottsági előterjesztések elektronikus elérhetősége a következő:
képviselők részére: „ftp” szerver:
o
kozgyulesi⇒20090924 (közgyűlési előterjesztés – nyílt)
o
kozgyulesi_z⇒20090924 (közgyűlési előterjesztés - bizalmas)
o
azon bizottság neve, melyben tag⇒bizottsági ülés időpontja (bizottsági előterjesztés)
bizottsági külsősök részére „ftp” szerver:
o
kozgyulesi⇒20090924 (közgyűlési előterjesztés – nyílt)
o
azon bizottság neve, melyben tag⇒bizottsági ülés időpontja (bizottsági előterjesztés)
o
azon bizottság neve_z, melyben tag⇒bizottsági ülés időpontja (közgyűlési előterjesztés bizalmas)
a közgyűlésre tanácskozási joggal meghívott egyéb személyek részére:
o
www.fejer.hu⇒önkormányzat⇒közgyűlési előterjesztések⇒közgyűlés ideje
a bizottsági ülésre tanácskozási joggal meghívott egyéb személyek részére:
o
www.fejer.hu⇒önkormányzat⇒bizottsági előterjesztések⇒bizottság megnevezése/időpontja

