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tartja ülését 

Veszprémben, a Megyeháza Kiss István terem. (1. emelet) 

 

 

Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2016. június 30-i ülésének napirendjei közül: 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

 

2. A megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása 

 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának 

elfogadása  

 

4. Tájékoztató a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott 

Veszprém Megyei Önkormányzat delegáltjának munkájáról a döntés-előkészítő 

bizottságban 

 

5. Póttag delegálása döntés-előkészítő bizottságba - döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat 

képviseletéről 

 

6. Veszprém Megyei ITP 2016-os módosítás munkaközi változata 

 

7. Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2015. évi megvalósulásáról 

 

8. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról 
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9. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről 

 

10. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi 

tevékenységéről 

 

 

További napirendek: 

 

11. Felsőörs Község Önkormányzata Környezetvédelmi Program tervezetének 

véleményezése 
 

12. Felsőörs Község Önkormányzata Települési Szennyvízkezelési Program tervezetének 

véleményezése 
 

13. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2015. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 
 

14. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti 

hulladék nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 
 

15. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési szilárd 

hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 6/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 
 

16. Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a helyi környezet 

védelméről szóló 8/2008. (V. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

17. Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

18. Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és a közterületek 

tisztántartásáról” szóló 20/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

19. Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék 

nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
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20. Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról” 

szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

21. Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 19/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

22. Tájékoztató „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési versenyre való 

jelentkezésről 

 

Sürgős minősítésű indítványok: 

 

23. Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat biztosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

24. Egeralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat biztosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

25. Kamond Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat biztosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

26. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat biztosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

27. Kerta Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat biztosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

28. Adorjánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat biztosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

29. Adorjánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
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30. Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz gyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

31. Egeralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz gyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

32. Kamond Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz gyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

33. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

34. Kerta Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz gyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

35. Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az avar és kerti hulladék 

nyílttéri égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

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, 

mokfojegyzo@vpmegye.hu.)  

 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a 3. napirendi pont kivételével – a Veszprém 

Megyei Önkormányzat honlapjáról – www.veszpremmegye.hu – letölthetők. 

 

Veszprém, 2016. június 28. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás 

a bizottság elnöke 
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