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tartja ülését 

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

 

 

Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2017. július 20-i ülésének napirendjei közül: 
 

1. A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése 

szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program elsőkörös felhívására vonatkozóan – 3. ütem (zárt 

ülés) 

2. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel 

kapcsolatos feladatokról 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

5. A megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása  

6. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának 2017. évi módosítása 

7. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat közfeladat fejlesztési projektekben 

történő projektmenedzsmenti tevékenységéről 

8. A TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, 

valamint az EFOP-1.6.3-17 kódszámú, „Megyei szintű felzárkózás-politikai 

együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” 

című felhívásokra támogatási kérelem benyújtása 

9. Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2016. évi megvalósulásáról 

10. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkájáról 

11. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről 
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További napirendek: 
 

12. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a hulladékgazdálkodási 

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

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

13. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról ” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

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

és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IX. 226.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 

15. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

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

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

16. Lesencéktől a Balatonig Kistérség Környezetvédelmi Programjának megújításával 

kapcsolatos tervezet véleményezése 

17. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a zajvédelem helyi 

szabályozásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

18. Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a zajvédelem helyi 

szabályozásáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

19. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri 

égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

20. Káptalanfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a növényi hulladék nyílttéri 

égetéséről” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

21. Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a zajvédelem helyi 

szabályozásáról” 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, jegyzo@vpmegye.hu.)  

 

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a zárt ülés anyaga kivételével - a Veszprém 

Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.  

 

Veszprém, 2017. július 13. 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

a bizottság elnöke 
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