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Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában. (fszt. 1.) 

 

 

 

 

Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2017. február 14-i ülésének napirendjei közül: 
 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása 

3. Az SZMSZ 6. függelékének módosítása 

4. Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése – Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém 

tárgyban, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása 

5. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési 

tevékenységéről  

6. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területrendezési 

tevékenységéről  

7. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei 

oldal felülvizsgálata 

8. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatához és módosításához kapcsolódó 

Veszprém megyei fejlesztési elképzelések 

9. Adománygyűjtés a kommandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából 
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További napirendek: 
 

10. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 

1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

11. Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

12. Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd 

hulladékgazdálkodási” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

13. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd 

hulladékgazdálkodási” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

14. Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd 

hulladékgazdálkodási” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

15. Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési ingatlanok és 

közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok! 

Akadályoztatása esetén kérem, távolmaradását és annak indokát legkésőbb az ülés előtti 

napon a megyei jegyzőnek írásban bejelenteni: (Dr. Imre László, jegyzo@vpmegye.hu.)  

 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés és a bizottság anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat 

honlapjáról – www.veszpremmegye.hu – letölthetők. 

 

Veszprém, 2017. február 7. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

a bizottság elnöke 

 

A kiadmány hiteléül: 
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