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Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2016. december 15-i ülésének napirendjei közül: 
 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a 

Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi belső ellenőrzési 

tervének jóváhagyása 

3. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása 

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi munkatervének megállapítása 

5. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2016. 

További napirendek: 
 

6. Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat biztosításáról szóló 6/2016. (IX. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

7. Egeralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat biztosításáról szóló 7/2016. (IX. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

  

https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161215/01_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161215/01_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161215/02_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161215/02_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161215/02_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161215/02_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161215/0_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161215/04_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/kgyeloterjesztesek/20161215/05_eloterjesztes.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1215_06.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1215_06.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1215_06.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1215_06.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1215_07.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1215_07.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1215_07.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2016/terfejl1215_07.pdf


2 

 

 

8. Adorjánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat biztosításáról szóló 7/2016. (IX. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

9. Kamond Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat biztosításáról szóló 11/2016. (IX. 12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

10. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat biztosításáról szóló 8/2016. (IX. 12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

11. Kerta Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat biztosításáról szóló 6/2016. (IX. 12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

12. Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2015. 

(VI.30.) 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 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. december 9. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

a bizottság elnöke 

 

A kiadmány hiteléül: 
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