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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága 

2016. november 30-án (szerda) 9.00 órai kezdettel 

tartja ülését 

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

 

 

Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2016. december 1-i ülésének napirendjei közül: 

 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete 

módosítása 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

3. Állásfoglalás a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítási anyagának 

véleményeztetése során érkezett észrevételekről 

4. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról 

5. Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről 

6. Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a 

Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről 

7. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről 

 

További napirendek: 

 

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

kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról 

szóló 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

9. Pula Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelemről és a 

környezetvédelmi alapról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161201/02_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161201/02_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161201/02_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161201/04_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161201/04_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161201/05_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161201/05_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161201/06_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161201/08_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161201/09_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161201/09_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161201/10_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_08.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_08.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_08.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_08.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_09.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_09.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_09.pdf
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10. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról 

szóló 10/2015. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

11. Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és 

használatáról szóló 11/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

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

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és 

használatáról szóló 8/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

13. Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról 

szóló 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

14. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és 

használatáról szóló 11/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

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

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és 

használatáról szóló 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

16. Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról és 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2014. 

(XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

17. Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek 

tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 9/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

18. Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról 

és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014. 

(XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

19. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (VIII. 08.) önkormányzati 

rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

20. 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 

https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_10.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_10.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_10.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_10.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_11.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_11.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_11.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_11.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_12.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_12.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_12.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_12.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_13.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_13.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_13.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_13.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_14.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_14.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_14.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_14.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_15.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_15.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_15.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_15.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_16.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_16.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_16.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_16.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_17.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_17.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_17.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_17.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_18.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_18.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_18.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_18.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_19.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_19.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_19.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_19.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_20.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_20.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_20.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_20.pdf
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21. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 1/2015 (I. 

28.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

22. Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, valamint a közterületek 

tisztántartásáról szóló 6/2016 (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

23. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

24. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

25. Mezőlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelemről” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

26. Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

27. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

28. Nyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

29. Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

30. Dáka Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

31. Pápasalamon Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

32. Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének „A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról 

szóló 9/2015 (V. 4.) önkormányzati rendelet módosítása” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

33. Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a környezetvédelem 

helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

34. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról és a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2014. (IX. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 

https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_21.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_21.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_21.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_21.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_22.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_22.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_22.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_22.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_23.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_23.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_23.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_24.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_24.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_24.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_25.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_25.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_26.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_26.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_27.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_27.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_28.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_28.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_28.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_29.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_29.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_29.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_30.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_30.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_31.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_31.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_31.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_32.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_32.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_32.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_32.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_33.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_33.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_34.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_34.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_34.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1130_34.pdf
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35. Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

36. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról 

és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2014. (IX. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 

37. Tájékoztató „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2016 

évi lebonyolításáról 

 

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, 2016. november 25. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás 

a bizottság elnöke 
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