JEGYZŐKÖNYV
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése 2013. december 19-én 14.00 órai kezdettel Veszprémben, a
Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott rendkívüli, együttes, nyilvános
üléséről.
A Veszprém Megyei Közgyűlés részéről jelen voltak:
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
Dr. Áldozó Tamás
Dobó Zoltán
Gaálné Vörösmarty Éva
Galambos Szilvia
Dr. Horváth Zsolt
Lévai József
Orbán Imre
Papp Tamás
Polgárdy Imre
Sárvári Csaba
Stolár Mihály
Végh László
Vörös Kálmán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Hári Lenke, dr. Horváth József, Nagy Jenő, Pusztai István
képviselők
Jelen voltak továbbá:

Dr. Imre László megyei jegyző
Horváth Ernő Elnöki Kabinet titkára
Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető
Szász Jutka irodavezető
Fabacsovics Zoltán irodavezető
Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos
Zsebe Péter önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséről jelen voltak:
Porga Gyula polgármester
Brányi Mária
Czaun János
Dr. Mihalovics Péter
Forgóné Kelemen Judit
Gertsmár Ferenc
Halmay György László
Katanics Sándor
Nagy Piroska
Némedi Lajos István
Némethné Károlyi Jolán
Siklódi László Levente
Stigelmaier Józsefné
Dr. Strenner Zoltán
Takács László képviselők
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Távolmaradását bejelentette: Baumgartner Lajos, Hartmann Ferenc, Ovádi Péter
képviselők
Jelen volt továbbá:

Dr. Mohos Gábor jegyző
Józsa Tamás irodavezető
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető
Dr. Katona Tamás kancellár, Pannon Egyetem
Schuchmann Péter, Pestterv Kft.
Károlyi János Pestterv Kft.

Lasztovicza Jenő
Köszöntötte képviselő társait, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőit,
Porga Gyula polgármestert, a megjelent vendégeket a Veszprém Megyei Jogú Város
közgyűlésével közösen tartandó testületi ülésen.
Tájékoztatta a testületeket, hogy a 2013. évi CCXVI. törvény a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi 21. törvény módosításáról rendelkezik. A 2013. december
9-én elfogadott és 2013. december 14-től hatályos 7. § (1). bekezdés rendelkezése szerint a
megyei önkormányzat a megyei jogú város önkormányzatának egyetértésével fogadja el az
országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban a megye hosszú távú
területfejlesztési koncepcióját.
Elmondta, a Veszprém megyei területfejlesztési konzultációs fórum 2013. dec. 10.-i ülésén
egyeztetést folytatott Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterével és a napirend együttes
ülésen történő megtárgyalását határozták el.
Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az országgyűlés 2013. december 17-ei ülésén az
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót elfogadta.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 18 fő közgyűlési tag közül 14 fő jelen van, a
Veszprém Megyei Közgyűlés ülése határozatképes.
Ismertette, távolmaradásukat előzetesen bejelentették: Hári Lenke, dr. Horváth József, Nagy
Jenő és Pusztai István képviselők.
Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság a 2013. december 19-ei ülésén a napirendi tervezetet
tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Indítványozta fentiek figyelembevételével a napirend elfogadását.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 14 fő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
61/2013. (XII. 19.) MÖK határozatot:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának elfogadása
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előadó:
Előkészítésért felelős:
Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Felkérte Porga Gyula polgármestert, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének határozatképességét állapítsa meg, majd döntsenek a napirend elfogadásáról és
tárgyalják meg a napirendet.
Porga Gyula
Köszöntötte a házigazda megyei önkormányzat elnökét, képviselőit, illetve a megjelenteket.
Kiemelte a jelenlegi ülés az első alkalom, hogy a két közgyűlés együttes ülést tart, majd
köszönetét fejezte ki a vendéglátásért.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 18 fő városi közgyűlési tag közül 15 fő jelen van,
a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozatképes.
Ismertette, távolmaradásukat előzetesen bejelentették: Baumgartner Lajos, Hartmann Ferenc,
Ovádi Péter képviselők
Indítványozta fentiek figyelembevételével a napirend elfogadását.
A napirend meghatározásával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Közgyűlés jelen
lévő 15 tagja 15 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének
382/2013. (XII. 19.) határozata
a napirend elfogadásáról
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen ülésének napirendjét a
következők szerint határozza meg:
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának jóváhagyása
Előterjesztő: Porga Gyula, polgármester

Napirend tárgyalása:
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának jóváhagyása
Előterjesztő: Porga Gyula, polgármester

Porga Gyula
Bejelentette, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság a december 16-ai, illetve a
Városstratégiai és Városmarketing Bizottság december 19-ei ülésén a napirendi tervezetet
tárgyalásra alkalmasnak minősítette.
Kiemelte, a 2014-2020 közötti időszak fejlesztései lehetőségeiről kell ma döntést hozniuk.
Véleménye szerint a magyar kormány fejlesztés politikájában komoly változás történt,
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melyben két nagyon erős pillér domborodik ki: a megyei önkormányzat, és a megyei jogú
város önkormányzata.
Önkormányzati szinten ennek a két önkormányzatnak van óriási feladata a jövő
megtervezésében. Hangsúlyozta, az előttük fekvő dokumentum ezt a fejlesztési politikai
irányt követi. „Nem azt keresi, ez az anyag, hogy mi az, ami elválaszt, hanem mi az, ami
összeköt bennünket”- mondta. Meggyőződése szerint Veszprém városa akkor erős, hogy ha
Veszprém megye is erős, és ez viszont is igaz, tette hozzá.
Véleménye szerint feladatuk, hogy kitalálják, megálmodják azt a jövőt, amely érdeke
Veszprém megyének és Veszprém városnak. Elmondta, a dokumentum arról szól, hogy az
előttünk álló 7 esztendőben a Veszprém megyei, ill. Veszprém városi polgároknak milyen
jövőt tudnak biztosítani, milyen fejlesztéseket fognak tudni megvalósítani. milyen színvonalra
tudják emelni az önkormányzat által biztosított különböző szolgáltatásokat. Meglátása szerint
Veszprém megye összes településének érdeke, hogy ez a koncepció alapos, átgondolt és
hibátlan legyen. Hozzátette, a koncepció akkor ér valamit, hogy ha azt meg is valósítják.
Hangsúlyozta, az anyag bár ambiciózus, de nem olyan álmokat kerget, amelyeknek a
megvalósítására ne lenne erő, képesség.
Felhívta a figyelmet, hogy Veszprém Megyei Jogú Város önkormányzata 2014 tavaszán fogja
az integrált településfejlesztési stratégiáját véglegesíteni és nagyon fontos szempont, hogy a
megyei jogú városfejlesztési koncepciója, illetve a megye fejlesztési koncepciója összhangban
legyen.
Kérte a megyei önkormányzat képviselőit, hogy az integrált településfejlesztési stratégia
elfogadására vonatkozó kiegészítéssel fogadják majd el az előterjesztést.
Megkérdezte a megyei jogú város önkormányzatának képviselőit, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van e kérdés, vélemény, hozzászólás.
Nagy Piroska
Elmondta, a koncepcióban Veszprém Megye Jogú Város prioritását kívánná erősíteni. A
gazdaságélénkítéshez és a növekedésfejlesztéshez nélkülözhetetlennek nevezte a közlekedés
infrastruktúra fejlesztését, különösen akkor, ha sem autópálya, sem reptér nincs a közelben.
Veszprém városra és környékére jellemzőnek nevezte a versenyképességet és a fokozott
munkahely teremtő képességet. Véleménye szerint a hosszú távú gondolkodás azért is
jellemző Veszprémre, mert a szakképzés a fokozottan növekvő térségi igényekkel
összhangban magas képzettségű munkahelyteremtő értéket jelenít meg.
Képzésben és kutatás fejlesztésében Veszprém várost nagyon erősnek nevezte, melyhez
helyben olyan ipari gyártásnak kellene társulnia, mint például az autóbuszgyártás. Elmondta,
Veszprém városa érdekelt egy városhoz közeli reptér megvalósításában, melyet a koncepcióba
indokolt foglalni.
Kiemelte, Veszprém potenciális erejét mutatná, ha egy olyan ipari parkkal rendelkezne a
közeljövőben, amely „fel tudná szívni” a magasan képzett munkaerőt. Fontos lenne elérni,
mondta, hogy a Pannon Egyetemen végző hallgatók helyben tudjanak munkát találni.
Brányi Mária
Elmondta, többszintű területfejlesztési tervezés folyik az országban, s ezek időben nem biztos,
hogy mindig teljesen összeérnek. Veszprém Megyei Jogú Város és a hozzá kapcsolódó több
mint 40 településből álló funkcionális város térség együttes összetett integrált
területfejlesztési programját jövő év tavaszra fogja összeállítani. Nagyon fontosnak nevezte,
hogy a helyben lakók érdekeit maximálisan tudják képviselni. Véleménye szerint erre csak
akkor van lehetőség, ha minden szereplő, aki a térség fejlesztését előre tudja mozdítani,
együttműködik. A megyei közgyűlés támogatását kérte ahhoz, hogy Veszprém Megyei Jogú
Város és a hozzátartozó funkcionális város térség fejlesztése a legteljesebb legyen, és a
fejlesztésekhez a dokumentum elfogadását követően a legtöbb forrást tudják elnyerni.
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A végső cél, mondta, hogy az itt élő emberek életminősége javuljon, a munkához való
hozzájutás lehetősége a jelenleginél is jobb színvonalú legyen, és gazdaságfejlődés terén is
nagyobb teret próbáljanak betölteni, mint amit jelenleg a megye betölt.
Reményét fejezte ki, hogy az elhangzottak a szereplők összefogása révén a jövőben
megvalósulnak.
Porga Gyula
Összegzésében a partnerség pozitív kényszerét hangsúlyozta, melynek Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése örömmel tesz eleget.
Megkérdezte, van e további kérdés, hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Porga Gyula
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A Közgyűlés jelen lévő 15 tagja 12 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett meghozta a
következő határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
383/2013. (XII.19.) határozata
Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta „Veszprém
Megye Területfejlesztési Koncepciójának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért Veszprém
Megye Területfejlesztési Koncepciójával a határozat 1. számú mellékletében foglaltak
szerint.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS)
előkészítésében működjön közre Veszprém Megye Önkormányzatával. A Közgyűlés
felkéri a polgármestert, hogy az az ITS elfogadása után kezdeményezze a megyei
területfejlesztési koncepció módosítását.
Határidő: Az 1-es ponthoz: 2013. december 31.
A 2-es ponthoz: 2014. május 31.
Felelős:
Porga Gyula polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtásért felelős köztisztviselő:
Józsa Tamás irodavezető

Lasztovicza Jenő
Megköszönte Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, hogy
megtárgyalta és egyetértett Veszprém megye Területfejlesztési Koncepciójával.
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Hozzászólásában valós igénynek nevezte, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia
elfogadását követően visszacsatolási lehetőségre nyíljon mód a megyei koncepció felé, melyet
a megyei koncepció programozása során is fent kívánnak tartani.
Célszerűnek nevezte, hogy amennyiben a megyei területi tervezés egyéb dokumentumainál az
elfogadásra kerülő (országos) területi és ágazati operatív programokkal biztosítandó összhang
érdekében szükségessé válna a megyei területfejlesztési koncepció módosítása, úgy azt a
megyei közgyűlés a soron következő ülésén vitassa meg, és döntsön a módosításról és a
szükségessé váló munkálatok megindításáról.
Az elhangzott hozzászólásokat összefoglalva hangsúlyozta: mind a Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatának, mind Veszprém Megye Önkormányzatának közös érdeke, hogy a
megyei koncepció módosítására lehetőség nyíljon.
Kiemelte, a megyei területfejlesztési koncepció módosításának jogszabályi lehetősége
biztosított, ugyanis a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.)
Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése rögzíti: „A területfejlesztési koncepció és program
meghatározott időtávlatának lejártát megelőző módosítása az előkészítő és javaslattevő fázis
összevonásával, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban is elvégezhető.”
Az elhangzottakra figyelemmel a kiküldésre került előterjesztésben szereplő határozati
javaslat 11. pontját az alábbiak szerint javasolta módosítani:
11. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Veszprém Megye Önkormányzata közreműködjön
Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS)
előkészítésében. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy amennyiben az ITS elfogadását
követően Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere kezdeményezi a megyei
területfejlesztési koncepció módosítását, valamint ha a megyei területi tervezés egyéb
dokumentumainál az elfogadásra kerülő (országos) területi és ágazati operatív
programokkal biztosítandó összhang érdekében szükségessé válik a megyei
területfejlesztési koncepció módosítása, úgy azt a Közgyűlés soron következő ülésére
terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

2014. június 30.
megyei közgyűlés elnöke

Bejelentette, hogy a Veszprém Megyei Közgyűlés illetékes szakbizottsága az előterjesztést
megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 14 fő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

62/2013. (XII. 19.) MÖK határozatot:
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról
1. A Közgyűlés a széleskörű társadalmi egyeztetést követően elfogadja a mellékletben foglalt
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója dokumentációt (továbbiakban:
Koncepció).
azonnal
Határidő:
Felelős: megyei közgyűlés elnöke
2. A Közgyűlés megerősíti, hogy
a) a Koncepcióban foglalt alapelveket és stratégiai célkitűzéseket a megyei stratégiai
program és az operatív program készítésénél folyamatosan érvényre kell juttatni;
b) a Közgyűlés döntéseit lehetőség szerint a Koncepcióban javasolt intézkedésekre és
teendőkre figyelemmel kell meghozni;
c) a Koncepció integrálja a megyei fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok
területi dimenzióit, ami a 2014-2020-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra
készülő tervdokumentumok (megyei területfejlesztési program, operatív programokhoz
illeszkedő részdokumentumok) megalapozását is szolgálja, valamint a megye társadalmi,
gazdasági, továbbá ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből, illetve az EU kohéziós
politikájának 2014-2020 közötti időszakra meghatározott tematikus célkitűzéseihez és a
„NEMZETI FEJLESZTÉS 2020” célkitűzéseihez illeszkedve hosszú távú jövőképet,
fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg Veszprém Megye számára.
3. A Közgyűlés megerősíti, hogy a megyei fejlesztés- és területfejlesztési politika céljai és
prioritásai teljesülése érdekében a Koncepció horizontális szempontokat, fejlesztési elveket
fogalmaz meg, melyeket az átfogó gazdasági, környezeti és társadalmi szempontokban
jelenít meg, amelyeket a fejlesztéspolitika, a programtervezés és megvalósítás egészében
érvényesíteni kell:
a) távlatosság
b) térségi szemlélet
c) stratégiai megközelítés
d) integrált szemlélet
e) helyi erőforrásokra való építkezés
f) hatékonyságra való törekvés
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g)
h)
i)
j)

az értékek megőrzése és fenntartható használata
a társadalmi igazságosság érvényre jutása
a társadalmi kohézió szolgálata
partnerség

4. A Közgyűlés megerősíti Veszprém megye jövőképének:
A Dunántúl szívében fekvő, ezerarcú természeti környezettel rendelkező, tradícióit
gondoskodva őrző Veszprém megye egészséges társadalmának alkotó munkaerejével,
tudásával, innovációra való nyitottságával, feltörekvő gazdaságával vonzó, élhető és
versenyképes térség.
Olyan terület, ahol jó és biztonságos az élet, kulturált a társadalom, megvalósul a
kiemelkedő táji-, természeti és az emberi erőforrások fenntartható használata. Javul a
környezet minősége, a helyi társadalom rétegei széleskörű együttműködésének is
köszönhetően erősödik a közösség megtartó ereje és az indokolatlan egyenlőtlenségek
mérséklődnek.
5. A Közgyűlés a "Veszprém megye jövőképe” részben megfogalmazottak elérése érdekében
a Koncepcióban foglalt három hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt jelölt ki. A
három cél a társadalom és gazdaság egészének szól, beleértve a társadalmi és a gazdasági
környezethez való viszonyulást és a környezeti szempontokat is. Az átfogó célok a
gazdasági és társadalmi fordulatot célozzák meg, az alábbiak szerint:
a) gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó
gazdaságfejlesztés
b) a lakosság életminőségének javítása, „jól létének” biztosítása, a társadalom fejlesztése
c) a térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a
várostérségek összehangolt fejlesztése
6. Az átfogó célok megvalósulása érdekében a Közgyűlés megerősíti a Koncepció tíz
specifikus célkitűzését. A specifikus célok ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel. A
célok a társadalom és gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi
szereplőknek szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat, amelyekre a
középtávú – fókuszált – fejlesztési feladatok épülhetnek. A specifikus, stratégiai célokat a
lehetséges kitörési pontok és fordulatot igénylő területek alapján a Közgyűlés az alábbiak
szerint határozza meg:
a) gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével
b) a térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal
c) vidékies térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és életképességének
fokozása, e térségek leszakadásának megállítása és újbóli fejlődési pályára állítása
d) egészséges társadalom megteremtése
e) kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
f) közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
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g) természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme
h) térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló
fenntartható térszerkezet kialakítása
i) a városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése
j) a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése
Határidő:
2.-6. pontra folyamatos
Felelős: megyei közgyűlés elnöke
A Koncepcióban foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedések
7. Az elfogadott Koncepció közzététele a megye hivatalos honlapján (218/2009. (X.6.) Korm.
rendelet 23. § (2) bekezdés).
Határidő:
2014. január 31.
Felelős:
megyei jegyző
8. Az elfogadott Koncepció megküldése a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszternek (218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés).
Határidő:
2014. január 31.
Felelős:
megyei jegyző
9. Az Koncepció elfogadásáról szóló tényközlő és általános ismertető híradás közzététele a
térségi tömegtájékoztató eszközökön (Tft. 25. § (2) bekezdés).
Határidő:
2014. január 31.
Felelős:
megyei jegyző
10. Az elfogadott Koncepció megküldése a véleményezésbe bevont szervezetek számára CD
adathordozón (Országos Területfejlesztési Tanács, miniszterek, országos önkormányzati
érdekszövetségek, megyei jogú város, környezetvédelemért felelős szervek, megye
települési önkormányzataitól, az érdek-képviseleti szervek, a kötelező egyeztetési körben
fel nem sorolt hatóságok és a vidékfejlesztési akciócsoportok).
Határidő:
2014. január 31.
Felelős:
megyei közgyűlés elnöke
11. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy kísérje figyelemmel a Koncepcióban meghatározott
célok megvalósulásának folyamatát és négy évente adjon tájékoztatást a megvalósulásról.
Határidő:
2017. március 1.
Felelős:
megyei közgyűlés elnöke
A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Lasztovicza Jenő
Megköszönte a Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Veszprém Megyei Közgyűlés
munkáját.
Az ülést 1435-kor berekesztette.
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k.m.f.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

Dr. Mohos Gábo s.k.
jegyző

