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TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS 

 GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
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MEGHÍVÓ 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága 

2014. december 17-én 10 órai kezdettel  

tartja ülését 

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

 

 

 

Javasolt napirendek: 

 

 

A megyei közgyűlés 2014. december 18-i ülésének napirendjei közül: 

 

1. Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladataival összefüggő delegálások 

 

2. Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évi munkatervének megállapítása 

 

4. Csopak község várossá nyilvánítási ügye 

 

5. Tihany község várossá nyilvánítási ügye 

 

6. Beszámoló az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú, „Veszprém megye  

fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra” pályázat végrehajtásáról 

 

7. Beszámoló a TOP-hoz kapcsolódó projektek Előzetes Megvalósíthatósági 

Tanulmányainak (EMT) készítéséről 

 

8. Veszprém megye területfejlesztési dokumentumaihoz illeszkedő projektlista  

2014. decemberi állománya 

 

9. Beszámoló „Az egészségre építve!” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 számú pályázat 

végrehajtásáról 

 

10. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról 
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https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20141218/15_eloterjesztes.pdf
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További napirendek: 

 

11. Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás helyi szabályairól” 

szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

12. Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

13. Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

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

kapcsolatos helyi közszolgáltatás szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 

 

15. Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatásról szóló 14/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelet módosításártól” szóló 

rendelettel kapcsolatos állásfoglalás 

 

16. Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

17. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

18. Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterület tisztántartásáról 

és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

19. Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „A települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

20. Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „A települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

21. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „A települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

22. Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterület tisztántartásáról és a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
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23. Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterület 

tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

24. Gannai Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterület tisztántartásáról és a 

települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

25. Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterület tisztántartásáról és 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

26. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról” 

szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

27. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgálatról 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításártól” szóló rendelet 

tervezettel kapcsolatos állásfoglalás 

 

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

kapcsolatos közszolgáltatás, valamint a közterületek tisztántartásáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.  

 

Akadályoztatását kérem, szíveskedjen jelezni a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 

munkatársánál (Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna bizottsági titkárnál: 

: 88/545-047,   : balajthy.zsuzsa@vpmegye.hu.) 

 

 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjáról - a 

www.veszpremmegye.hu – letölthetők 

 

 

Veszprém, 2014. december 12. 

 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

    a bizottság elnöke 

 

 

A kiadmány hiteléül:  
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