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MEGHÍVÓ 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
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tartja ülését 

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

 

 

Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2017. május 25-i ülésének napirendjei közül: 
 

1. A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése 

szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program elsőkörös felhívására vonatkozóan – 2. ütem (zárt 

ülés) 

2. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi 

tevékenységéről 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása, 

költségvetési maradvány megállapítása 

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

6. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 

7. Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosításának jóváhagyása 

8. 83. számú főút Pápa és Győr közötti szakaszának fejlesztését érintő területrendezési 

hatósági eljárással kapcsolatos megállapodás 

9. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

10. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi közbeszerzéseiről  

11. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2016. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás 

növelésének lehetőségeiről 
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12. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról 

13. Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi munkájáról 

 

 

További napirendek: 
 

14. „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2017. évi 

versenykiírás 

15. Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelemről és a 

környezetvédelmi alapról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

16. Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról 

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

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

17. Ganna Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék nyílttéri 

égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

18. Döbrönte Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék 

nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

19. Bakonypölöske Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék 

nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

20. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és növényi 

hulladék szabadtéri égetéséről” 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. május 19. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

a bizottság elnöke 
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