
 

 

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS  

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

 

Szám: 02/38-13/2016. 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága 

2016. szeptember 28-án (szerda) 10.30 órai kezdettel 

tartja ülését 

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

 

 

Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2016. szeptember 29-i ülésének napirendjei közül: 

 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete 

módosítása 
 

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

önkormányzati rendelet módosítása 
 

3. Delegálás az „ATM for SMEs” projekt keretében működő tanácsadó csoportba 
 

4. Állásfoglalás a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának javaslattevő 

fázis és a kapcsolódó Környezeti Értékelés véleményeztetése során érkezett 

észrevételekről 
 

5. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása 
 

6. Éves Fejlesztési Keret tervezése 
 

7. Terület-specifikus mellékletek előkészítése 2016. évi Felhívásokhoz 
 

8. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról 

 

 

További napirendek: 

 

9. „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szépítési verseny 

értékelése 
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10. Káptalanfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

11. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a környezetvédelemről” 

szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

12. Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

13. Gyepükaján Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

14. Nemeshany Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

15. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék 

nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

16. Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

17. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

18. Felsőörs Község Önkormányzata Települési Szennyvízkezelési Program kiegészítése 
 

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, 2016. szeptember 23. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

a bizottság elnöke 
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