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Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2022. február 10-ei ülésének napirendje szerint: 
 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke illetményének és 

költségtérítésének, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása 
 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítása 
 

4. Együttműködési megállapodás megkötése Veszprém megye és a Kis-lengyelországi vajdaság 

között  

 

5. Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervének részmódosítása 

 

6. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi területfejlesztési tevékenységéről 

 

7. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi területrendezési tevékenységéről  

 

További napirendek: 

 

8. Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az elhagyott hulladék 

felszámolása érdekében tett intézkedésekről” szóló önkormányzati rendelet-tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 

 

9. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az elhagyott hulladék 

felszámolása érdekében tett intézkedésekről” szóló önkormányzati rendelet-tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 

 

10. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az elhagyott hulladék 

felszámolása érdekében tett intézkedésekről” szóló önkormányzati rendelet-tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 
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11. Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az elhagyott hulladék felszámolása 

érdekében tett intézkedésekről” szóló önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

 

12. Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az elhagyott hulladék 

felszámolása érdekében tett intézkedésekről” szóló önkormányzati rendelet-tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 

 

13. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az elhagyott hulladék felszámolása 

érdekében tett intézkedésekről” szóló önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

 

14. Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének „A települési szilárd 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 22/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 

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 anyaga – a későbbiekben kiküldendő előterjesztés kivételével – a 

Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.veszpremmegye.hu) letölthető. 

 

Veszprém, 2022. február 4. 

 

 Dr. Áldozó Tamás s.k. 

 a bizottság elnöke 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_11kisapati.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_11kisapati.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_11kisapati.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_12nemesgulacs.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_12nemesgulacs.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_12nemesgulacs.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_12nemesgulacs.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_13szigliget.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_13szigliget.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_13szigliget.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_14somloszollos.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_14somloszollos.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2022/pubiz0210_14somloszollos.pdf
mailto:jegyzo@vpmegye.hu
http://www.veszpremmegye.hu/

