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

 

 

Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2016. március 9-i ülésének napirendjei közül: 

 

1. TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásával 

kapcsolatos döntés meghozatala 
 

2. Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás - előkészítő és javaslattevő fázis 

véleményezése  
 

3. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi területfejlesztési 

tevékenységéről 
 

4. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi területrendezési 

tevékenységéről 
 

5. Véleményezési eljárás megindítása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció 

módosításához 

 

6. Éves fejlesztési keret felülvizsgálat módosítása 
 

7. Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása  

 

 

További napirendek: 

 

8. „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny megújítása. 
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9. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési 

hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 

10. Hosztót Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 
 

11. Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési 

hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

12. Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési 

hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

13. Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a települési hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 
 

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

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 

11/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 
 

15. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 

hatályon kívül helyezéséről” 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 Veszprém Megyei Önkormányzat honlapjáról – 

www.veszpremmegye.hu – letölthetők. 

 

Veszprém, 2016. március 5. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás s.k. 

a bizottság elnöke 

 

A kiadmány hiteléül: 
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