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Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2015. december 17-i ülésének napirendjei közül: 

 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

2. Beszámoló a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító számú, a „Megyei Területfejlesztési 

koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” 

című projekt előrehaladásáról  

 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi munkatervének megállapítása 

 

 

További napirendek: 

 

4. Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról” 

szóló 20/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 

 

5. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelem részleges helyi 

szabályozásáról szóló 33/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 

 

6. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 17/2014. (XII. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás. 

 

7. Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás. 
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8. Gyepükaján Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló 2/2015. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás. 

 

9. Káptalanfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2015. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás. 

 

10. Nemeshany Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás. 
 

11. Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 dokumentációjának 

véleményezése 

 

12. Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.  

Akadályoztatását kérem, szíveskedjen jelezni a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 

munkatársánál, Balajthy Zsuzsannánál : 88/545-047, :balajthy.zsuzsanna@vpmegye.hu. 

 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a bizottsági meghívó 2. napirendi pontja kivételével - a 

Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján - www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők. 

 

 

Veszprém, 2015. december 12. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

       a bizottság elnöke 

 

A kiadmány hiteléül: 
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