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TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS  

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
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MEGHÍVÓ 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága 

2016. április 28-án (csütörtök) 9.30 órai kezdettel 

tartja ülését 

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

 

 

Javasolt napirendek: 

 

A megyei közgyűlés 2016. április 28-i ülésének napirendjei közül: 

 

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

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel 

kapcsolatos feladatokról 

 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása  

Bizottsági tag és bizottsági alelnökök választása 

Munkaterv módosítása 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

 

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, 

költségvetési maradvány megállapítása 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

 

6. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 

 

7. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi közbeszerzéseiről 

 

8. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 
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9. Tájékoztató a Veszprém Megyei ITP 2016. évi módosításának előrehaladásáról 

 

10. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról, 

javaslat működésének meghosszabbítására 

 

11. Beszámoló Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Kft. 2015. évi tevékenységéről  

 

12. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2015. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás 

növelésének lehetőségeiről 

 

13. Tájékoztató jelentés a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém Megyei 

Kirendeltségének 2015. évi munkájáról 

 

14. Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról 

 

 

További napirendek: 

 

15. „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2016. évi 

versenykiírása 
 

16. Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 8/2014. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

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

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 

1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

18. Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 8/2014. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 
 

19. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodási 

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

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 
 

20. Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a környezetvédelemről és a 

környezetvédelmi alapról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos 

állásfoglalás 
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21. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról és a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2014. (IX. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet tervezetével 

kapcsolatos állásfoglalás 
 

22. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a közterületek 

tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

9/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelet 

tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 
 

23. Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a közterületek tisztántartásáról 

és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2014. (IX. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” 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. április 22. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás 

a bizottság elnöke 
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