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Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2015. február 12-i ülésének napirendjei közül: 

 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága új 

tagjának megválasztása  

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 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.19.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítása 

 

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati 

rendelete módosítása 
 

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló gazdasági programja 

 

6. Nemzetközi együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása 

 

7. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területfejlesztési tevékenységéről  

 

8. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről  

 

9. Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról 

 

10. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 

 

További napirendek: 

 

11. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
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12. Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

13. Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd és 

folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

14. Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd és folyékony 

hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

15. Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd és folyékony 

hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

16. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd és folyékony 

hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

17. Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd és 

folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

18. Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd és folyékony 

hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

19. Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz összegyűjtésére elszállítására és elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

20. Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz összegyűjtésére elszállítására és elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

21. Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz összegyűjtésére elszállítására és elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

22. Káptalanfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

23. Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
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24. Gyepükaján Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

25. Nemeshany Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

26. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

27. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 

szabályairól” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

28. Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterület tisztántartásáról” 

szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

29. Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterület tisztántartásáról” 

szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

30. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterület tisztántartásáról” 

szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

31. Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

32. Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

33. Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

34. Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

35. Kispirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

 

https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_24.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_24.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_24.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_25.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_25.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_25.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_26.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_26.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_26.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_27.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_27.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_27.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_28.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_28.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_29.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_29.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_30.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_30.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_31.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_31.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_31.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_32.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_32.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_32.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0212_33.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0212_33.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0212_33.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_34.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_34.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_34.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_35.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_35.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/bizottsagieloterjesztesek/2015/terfejl0212_35.pdf


4 

 

 

 

 

 

36. Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

37. Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

38. Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

39. Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

40. Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

41. Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

42. Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

43. Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

44. Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

45. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

46. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
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47. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd hulladék 

gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

szóló 26/2013. (XI. 29) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

48. Veszprém Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Program 2015-2020 véleményezése 

 

 

 

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, 2015. február 9. 

 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

       a bizottság elnöke 
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