
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

PÉNZÜGYI, TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS  

TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 

 

Szám: 03/48-27/2021. 

 

 

MEGHÍVÓ 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  

Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága 

2021. november 25-én (csütörtök) 900 órai kezdettel  

tartja ülését a Megyeháza Egry József termében 

(8200 Veszprém, Megyeház tér 1. I. emelet) 

 

 

Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2021. november 25-ei ülésének napirendjei közül: 
 
1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi tevékenységéről 
 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosítása  
 

3. 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése Veszprém megyében 
 

4. Döntés testvérmegyei partnerség létrehozásáról Veszprém megye és a Kis-lengyelországi 

vajdaság között 

 

5. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról 
 

6. Tájékoztató a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programról, a programmal 

összefüggő gazdaságösztönző tevékenységekről 
 

7. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről 

 

További napirendek: 

 

8. Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 

11/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

9. Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a háztartási hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról” 

szóló önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

10. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a köztisztaságról és a szervezett 

köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2010. (XII. 29.) önkormányzati 

rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20211125/01_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20211125/02_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20211125/02_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20211125/03_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20211125/04_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20211125/04_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20211125/05_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20211125/06_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20211125/06_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20211125/07_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2021/pubiz1125/08_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2021/pubiz1125/08_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2021/pubiz1125/08_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2021/pubiz1125/08_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2021/pubiz1125/09_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2021/pubiz1125/09_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2021/pubiz1125/09_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2021/pubiz1125/10_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2021/pubiz1125/10_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2021/pubiz1125/10_eloterjesztes.pdf
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11. Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 

9/2004. (VI.17.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

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

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek 

tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI.21.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

13. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkezelésről 

szóló 9/2007. (VII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

14. Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 

9/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

15. Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet-tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 

 

16. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2021. (VII.20.) önkormányzati rendelete módosításáról” 

szóló önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok! 

 

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

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

 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a 2. napirendi pont kivételével – a Veszprém Megyei 

Önkormányzat honlapjáról (www.veszpremmegye.hu) letölthetők. 

 

Veszprém, 2021. november 19. 

 

 Dr. Áldozó Tamás s.k. 

 a bizottság elnöke 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2021/pubiz1125/11_eloterjesztes.pdf
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