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Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2015. szeptember 17-i ülésének napirendjei közül: 

 

1. Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjának megválasztása 

 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

3. Beszámoló a megyei önkormányzat idegenforgalommal, sporttal kapcsolatos feladatai 

ellátásáról  

 

4. Tájékoztató Veszprém megye Integrált Területi Programjának elfogadási folyamatáról 

 

 

5. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2015. 

 

 

További napirendek: 

 

6. Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

7. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék 

égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

8. Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék 

égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

9. Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének „Az avar és kerti hulladék égetés, 

valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

 

 

 

http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150917/02_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150917/03_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150917/03_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150917/04_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150917/04_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150917/05_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/kgy2015/20150917/06_eloterjesztes.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_06.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_06.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_07.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_07.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_07.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_08.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_08.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_08.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_09.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_09.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_09.pdf
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10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a levegő tisztaságának 

védelméről szóló 35/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 

 

11. Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Az avar és kerti 

hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól” szóló önkormányzati 

rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

12. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a talajterhelési díjról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

13. Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

14. Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a talajterhelési díjról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

15. Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelemről és a 

környezetvédelmi alapról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 

 

16. „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2015. évi közterület szépítési verseny értékelése 

 

 

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 zárt ülés kivételével - , illetve a bizottság saját 

hatáskörben tárgyalandó anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjáról - 

www.veszpremmegye.hu – letölthetők. 

 

Veszprém, 2015. szeptember 10. 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

       a bizottság elnöke 

 

A kiadmány hiteléül:  

http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_10.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_10.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_10.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_11.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_11.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_11.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_12.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_12.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_13.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_13.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_13.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_14.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_14.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_15.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_15.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_15.pdf
http://veszpremmegye.hu/letoltesek/bizottsagok/2015/terfejl0916/terfejl0916_16.pdf
mailto:zsuzsa@vpmegye.hu

