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

 

Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2015. június 18-i ülésének napirendjei közül: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 

2. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása 
 

3. Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2014. évi megvalósulásáról 

 

4. A megyei területfejlesztési koncepció módosítása 
 

5. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

2014. évi tevékenységéről 
 

6. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

2015. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 

7. Tájékoztató a 2007-2013-as Európai Uniós programidőszak fejlesztéseinek eredményeiről 

Veszprém megyében és hatásukról a megye társadalmi-gazdasági viszonyaira 

 

8. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi tevékenységéről 
 

9. Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Veszprém megye Területfejlesztési 

Programjához kapcsolódó ajánlás véleményezése tárgyú válaszleveléről 

 

10. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről 

 

 

További napirendek: 

 

11. Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

12.  Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a talajterhelési díjra 

vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

13.  Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti 

hulladékok égetéséről valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/01_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/01_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/02_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/03_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/04_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/05_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/05_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/07_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/07_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/07_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/07_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/09_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/10_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/10_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150618/11_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0617/terfejl0617_11.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0617/terfejl0617_11.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0617/terfejl0617_12.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0617/terfejl0617_12.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0617/terfejl0617_12.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0617/terfejl0617_13.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0617/terfejl0617_13.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0617/terfejl0617_13.pdf


2 

 

 

14.  Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék 

szabadban történő égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

 

15.  Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének és a közterületek tisztántartásának rendjéről” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

16.  Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének és a közterületek tisztántartásának rendjéről” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

17.  Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének és a közterületek tisztántartásának rendjéről” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

18.  Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének és a közterületek tisztántartásának rendjéről” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

19.  Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének és a közterületek tisztántartásának rendjéről” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

20. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelemről szóló 

18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” 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 - 

www.veszpremmegye.hu – letölthetők. 

 

Veszprém, 2015. június 11. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

       a bizottság elnöke 

 

A kiadmány hiteléül:  
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