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I. SZEMÉLYI RÉSZ
2/2006. (II. 16.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2002-2006. közötti munkájáért köszönetét
fejezi ki az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a területi választási
bizottság valamennyi tagjának, póttagjának.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy írásban fejezze ki a köszönetet valamennyi bizottsági tag és
póttag részére.
Határidő:
Felelős:

2006. március 16.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

3/2006. (II. 16.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (3) bekezdésében írt felhatalmazás alapján
1. a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság
tagjainak:

Dr. Czeidli István
Dr. László Zoltánné
Dr. Pichner Katalin

8460 Devecser, Ifjúság út 26.
8200 Veszprém, Stadion u. 32/5.
8420 Zirc, Deák Ferenc u. 2., 1/2.

póttagjainak:

Dr. Ivók Irma
Dr. Mayer István

8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/B.
8411 Veszprém-Kádárta, Kőalja u. 35.

szám alatti lakosokat választja meg.
2. a Veszprém megyei, Ajka város székhelyű 1. számú országgyűlési egyéni választókerület
választási bizottsága
tagjainak:

Dr. Berecz Zsolt
Kovács Olga
Szakál Józsefné

8451 Ajka, Padragi út 89.
8400 Ajka, Liliom u. 3.
8400 Ajka, Bródy I. u. 1.

póttagjainak:

Karsai József
Kersner Ákos

8451 Ajka, Iparos u. 10.
8400 Ajka, Semmelweis u. 7/A.

szám alatti lakosokat választja meg.
3. a Veszprém megyei, Balatonfüred város székhelyű 2. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága
tagjainak:

póttagjainak:

Csiki Lászlóné
Dömsödi Albertné
Vecsei István

Szegvári László
Szekeres Jenő
szám alatti lakosokat választja meg.

8230 Balatonfüred, Siske u. 26.
8230 Balatonfüred, Szőlők alja u. 19.
8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 3/a/6.
8230 Balatonfüred, Arácsi u. 8.
8230 Balatonfüred, Arácsi u. 68.
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4. a Veszprém megyei, Pápa város székhelyű 3. számú országgyűlési egyéni választókerület
választási bizottsága
tagjainak:

Dr. Böröczky Miklós
Dr. Raffai Erzsébet
Dr. Varga István

8500 Pápa, Beke u. 3.
8500 Pápa, Batthyány u. 14.
8542 Vaszar, Fő u. 14.

póttagjainak:

Kis Gyuláné
Dr. Sabján Dénesné

8500 Pápa, Erkel F. u. 14.
8500 Pápa, Szabó E. u. 81.

szám alatti lakosokat választja meg.
5. a Veszprém megyei, Tapolca város székhelyű 4. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága
tagjainak:

Csák Zoltán
Dr. Kajtár György
Lázár János

8300 Tapolca, Semmelweis u. 22.
8297 Tapolca, Rózsadomb u. 1.
8297 Tapolca, Kazinczy u. 16.

póttagjának:

Bajner Imre

8300 Tapolca, Klapka Gy. u. 5. III/2.

szám alatti lakosokat választja meg.
6. a Veszprém megyei, Várpalota város székhelyű 5. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága
tagjainak:

Bondárné dr. Szikora Márta
Dr. Petneházy Szabolcs
Zöld Istvánné

8100 Várpalota, Mátyás király u. 18.
8100 Várpalota, Sörház u. 53.
8100 Várpalota, Dankó u. 45.

póttagjainak:

Fadgyas Lajosné
Próder István Dezső

8105 Pétfürdő, Klapka György u. 4.
8100 Várpalota, Rákóczi u. 14.

szám alatti lakosokat választja meg.
7. a Veszprém megyei, Veszprém város székhelyű 6. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága
tagjainak:

Kópházi Ferenc
Marton László
Zsíros László

8200 Veszprém, Zrínyi u. 11/B. fsz. 2.
8200 Veszprém, Lövőház u. 27.
8200 Veszprém, Stadion u. 10/A.

póttagjainak:

Rohonyi István
Wágenhoffer Kornélia

8200 Veszprém, Sorház u. 3/H.
8441 Márkó, Hársfa u. 5.

szám alatti lakosokat választja meg.
8. a Veszprém megyei, Veszprém város székhelyű 7. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága
tagjainak:

Perger József
Sörös Ferenc
Szelényi Géza

8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 30/B.
8411 Veszprém-Kádárta, Kőalja u. 26.
8200 Veszprém, Tiszafa u. 37.
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8225 Szentkirályszabadja, Béke u. 32.
8192 Hajmáskér, Tábori u. 13.

szám alatti lakosokat választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott területi választási bizottsági tagok, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottsági tagok és póttagok eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél kiadásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2006. (II.23.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének megállapításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről rendelkező 2005. évi CLIII. törvény alapján a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, a Megyei
Önkormányzat Hivatalára és a Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézményekre terjed ki.
II. fejezet
Címrend

2. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének Címrendjét a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.
III. fejezet
A 2006. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1)

A
Megyei
Önkormányzat
a
2006.
évi
költségvetés
a./ bevételi főösszegét
22.533.042 ezer forintban,
b./ kiadási főösszegét
22.533.042 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A 3. § (1) bekezdés a./ pontjában szereplő bevételi főösszeg 1.220.000 ezer forint felhalmozási célú és 150.000 ezer forint működési célú hitelt tartalmaz.

4. §

(1)

A Megyei Önkormányzat a 3. § (1) bekezdés a./ pontjában megállapított bevételi főösszeget a főbb jogcím-csoportonként és bevételfajtánként az 1. számú
melléklet részletezése szerint, a címek és alcímek (önálló és részben önálló
költségvetési szervenként), továbbá ezen belül jogcím csoportonként és
bevételfajtánkénti részletezésben a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
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(2) Az intézményi működési bevételek közül az intézményellátás díja és az alkalmazottak térítése, valamint az áfa-visszatérülések a költségvetési előirányzatnak
megfelelően, az egyéb működési bevételek és többleteikből a kitermelésükkel
összefüggő kiadások után fennmaradó összeg 30 %-áig illetik meg az intézményeket.
(3) Az intézményellátás díja és alkalmazottak térítése jogcímnél a szociális intézményekben történő elhelyezésért fizetett egyszeri hozzájárulásból az intézmény
költségvetését a bevétel 90 %-a illeti meg.
5. §

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

A 3. § (1) bekezdés b./ pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a Megyei Önkormányzat a kiadásokat előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet részletezésében a következő összegekkel
állapítja meg:
Működési kiadások
18.257.400 ezer forint
ebből:
- személyi juttatások
9.315.495 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok
2.985.855 ezer forint
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
5.390.515 ezer forint
- támogatásértékű működési kiadás
120.728 ezer forint
- működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
153.523 ezer forint
- társadalom- szociálpolitikai és egyéb
juttatás, támogatás
4.082 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai
287.202 ezer forint
Felhalmozások
3.362.589 ezer forint
ebből:
- beruházási kiadások és pénzügyi befektetések
2.979.589 ezer forint
- felújítások
14.300 ezer forint
- támogatásértékű felhalmozási kiadások
368.700 ezer forint
Általános tartalék
9.900 ezer forint
Céltartalékok
865.691 ezer forint
Államháztartási tartalék
37.462 ezer forint
Létszám
4.618 fő
ebből:
- megyei fenntartású intézményekben
2.893 fő
- kórházakban
1.725 fő
A 3. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott kiadási főösszegnek címek és
alcímek (önálló és részben önálló költségvetési szervenként), ezeken belül előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatok és átlaglétszám szerinti bontását az 5.
számú melléklet részletezésében állapítja meg.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a működésével kapcsolatos kiadási
előirányzata a 6/a. számú melléklet szerinti részletezésben 249.760 ezer forint,
melyből 450 ezer forint beruházási kiadás.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a központilag kezelt előirányzatokból
865.691 ezer forint céltartalékot és 37.462 ezer forint államháztartási tartalékot
képez, melyet célonként a 6/b. számú melléklet szerint állapít meg. Az általános
tartalék előirányzata 9.900 ezer forint.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének központilag kezelt működési célú kiadásait célonként a 6/c. számú melléklet részletezi, mely 469.140 ezer forint,
ebből 112.000 ezer forint az I. fejezet 1., a II. fejezet 2. és 3. és az V. fejezet 12.
pontjaiban részletezett feladatokhoz kapcsolódóan felhalmozási kiadás.
A Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények célfeladatait és
felhasználási kötöttséggel járó előirányzatait – intézményenként és célonként
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részletezve – a 6/d. számú melléklet szerint 587.649 ezer forintban állapítja
meg.
(7) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetését a 6/f. számú melléklet szerint 888.146 ezer forintban határozza meg.
(8) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadásokat célonként a
6/a. sz. melléklet 7. pont, a 7. sz. melléklet és a 6/c sz. melléklet I. fejezet 1., a
II. fejezet 2. és 3. és az V. fejezet 12. pontjai részletezésében 3.362.589 ezer forintban határozza meg.
(9) A 11/1991. (XII.15.) rendelet 1. §. (5) bek. alapján a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 100 ezer forint/fő.
(10) A 23/1993. (XI.24.) rendelet 8. §-a alapján a Pro Comitatu kitüntetéssel járó
pénzjutalom összege nettó 50 ezer forint/fő, csoportok esetében 90 ezer forint/csoport.
(11) A 14/1999. (XII.09.) rendelet 3. § (3) bek. alapján a szakmai díjakkal járó
pénzjutalom összege nettó 40 ezer forint/fő.
6. §

(1)

(2)
(3)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. és 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási prognózisát a 15/a és a 15/b számú melléklet szerint
- 2007. évre
21.132.862 ezer forint,
- 2008. évre
21.640.051 ezer forint
bevétellel és kiadással tudomásul veszi.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. számú melléklet
szerint a 2006. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 2. sz., 6/e. sz., 7/a.
sz., 8. sz., 9. sz., 12/a. sz., 12/b. sz., 13. sz. és 14. sz. mellékletekben szereplő
adatokat.
IV. fejezet
A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

7. §

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
a központi költségvetésből meghatározott célra a Megyei Önkormányzat költségvetésébe engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket az érintett intézményi költségvetésbe és központilag kezelt előirányzatokhoz – előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül – engedélyezze és
erről a közgyűlést a soron következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztassa.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat központi
költségvetésében meghatározott céllal szereplő költségvetési előirányzatokat –
összeghatár nélkül – a címzettek részére engedélyezzen átcsoportosítani és erről a közgyűlést a soron következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztassa.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az általános tartalék terhére 500 ezer
forint egyedi értékhatárig – pótelőirányzat címén – előirányzat-átcsoportosítást
engedélyezzen, és erről a közgyűlést a soron következő rendelet módosításakor
tájékoztassa.
A Megyei Közgyűlés – a képviselői munka hatékonyságának az elősegítése érdekében – a 2006. évi költségvetésben (6/a. melléklet 15. pont) a közgyűlés
tagjai részére – az elnök és alelnökök kivételével - személyenként 500 ezer forint, összesen 18,5 millió forint költségvetési előirányzatot biztosít. Az előirányzat felhasználása a 7. § (2) bekezdése szerint történik.
A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Általános Szerző-
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dési Feltételeiben meghatározott 2005. szeptember 30-i csatlakozási határidőt
követően benyújtó településeket a 6/2001. (II.05.) MÖK határozatban foglalt
elvek alapján a 2006. évi költségvetés általános tartalék előirányzata terhére részesítse támogatásban, és a támogatásról szóló szerződést az érintett települési
önkormányzatokkal a 15. §-ban foglaltak szerint kösse meg.
8. §

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

A költségvetési szervek – saját bevételi többleteik terhére költségvetésük módosítását kezdeményezhetik a 4. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. A saját kezdeményezésű előirányzat-változási szándékot a tárgyévi költségvetési rendelet módosítását tárgyaló közgyűlési időpontot megelőző 15 munkanapig kell eljuttatni a
megyei főjegyzőhöz.
A Közgyűlés a 8. § (1) bekezdésben hivatkozott módosításról legkésőbb a
költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönthet.
A költségvetési rendelet 7. számú melléklet központilag kezelt előirányzatai
között részletezett, de az intézmények szervezésében megvalósuló felhalmozási előirányzatok az érintett intézmény által a megyei főjegyzőhöz eljuttatott
előzetes költségvetés (költségkalkuláció) alapján kerülhet átcsoportosításra az
intézmény költségvetésébe.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése 70.000 ezer forint egységes pályázati
keretet képez a megyei fejlesztési, beruházási célok megvalósítása céljából.
A pályázati keret felhasználása az alábbi feltételek szerint történik:
a./ Az elnyerhető összeg nem lehet kevesebb, mint a megvalósítás összköltségének 30 %-a.
b./ A Megyei Közgyűlés a 0-500.000 forint saját erőt igénylő pályázatok
ügyében az önerő biztosítását elnöki hatáskörbe utalja.
c./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza az ágazatilag illetékes – Területrendezési és Kommunális-, Oktatási, Ifjúsági és Sport-, Kulturális, Kisebbségi és
Egyházügyi, Szociális és Gyermekvédelmi-, Egészségügyi-, Turisztikai és
Külkapcsolatok-, Európai Integrációs – bizottságait, hogy az 500.0015.000.000 forint saját erőt igénylő fejlesztési, beruházási pályázatok esetében az önerő odaítélése ügyében döntsenek.
d./ 5.000.001 forint vagy annál magasabb saját erőt igénylő pályázatok ügyében az önerő biztosításáról a Megyei Közgyűlés dönt.
e./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a pályázatok benyújtása tárgyában – a Megyei Önkormányzat 2003-2006. évi Gazdasági Programjára és az ágazati koncepciókra tekintettel – a szakmai bizottságok döntés-előkészítését koordinálja és gondoskodjon az ágazati arányok betartásáról.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Kulturális, Kisebbségi
és Egyházügyi Bizottságot, hogy a 6/a. sz. melléklet 10. pontjában szereplő
előirányzatból 1.000 ezer forint erejéig pályázati úton döntsön az amatőr művészeti együttesek nemzetközi programjainak támogatásáról.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az Európai Integrációs
Bizottságot, hogy a 6/a. sz. melléklet „16. Szülőföld Program támogatása
15.000 ezer forint” előirányzatból 10.000 ezer forint előirányzatról döntést
hozzon és arról a Megyei Közgyűlést tájékoztassa. A Megyei Önkormányzat
Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a 6/a. számú mellékletének „16. Szülőföld Program támogatása 15.000 ezer forint” előirányzatból
5.000 ezer forint előirányzatról – a tanácsadó testület javaslata alapján – döntsön.
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A költségvetési rendelet 6/b. számú mellékletében részletezett feladatokkal
összefüggő előirányzatok, a megvalósulással párhuzamosan, dokumentumokkal igazoltan, a belépés időpontjának megfelelően, időarányos mértékben kerülhetnek átcsoportosításra az érintettek költségvetésébe.

9. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
a költségvetésben szereplő tervezett pénzeszköz átvétellel kapcsolatos, valamint az önkormányzatoknak, intézményfenntartó társulásoknak közös működtetés céljából átadásra tervezett támogatásokra, azok éves ütemezésére és finanszírozására a megállapodásokat kösse meg.

10. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
az illetékek beszedésével kapcsolatos költségek viseléséről, ezen belül a költségek köréről, mértékéről, az elszámolási kötelezettségről és az elszámolás ellenőrzésének a módjáról – a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
képviseletében a polgármesterrel – a közgyűlés által megállapított összeghatáron belül állapodjon meg. Megállapodás hiányában – törvényi felhatalmazás
alapján – a közgyűlés által megállapított mértékben engedélyezze az Illetékhivatal finanszírozását.

11. §

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

A Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények pénzellátása –
kivéve a Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház - a bevezetett
„kiskincstári” finanszírozási formában, az intézmény által havonta elkészített
és a Megyei Önkormányzat Hivatala részére megküldött és részére visszaigazolt likviditási terv alapján, napi pénzellátással történik. A likviditási terv a
működési költségvetési támogatás 1/13-ára tekintettel készülhet. Január hónapban 2/13, minden további hónapban 1/13 támogatás illeti meg az intézményeket. A felhalmozási előirányzatok teljesítésével összefüggő költségvetési
támogatás nem képezi alapját az 1/13 résznek.
A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház pénzellátása az intézmények által készített éves likviditási terv alapján történik. Az éves likviditási
tervben tekintettel kell lenni a szeptembertől decemberig jelentkező MÁK különbözet, valamint a nettó bérek fedezetére.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési
támogatás előirányzatának 2 %-a erejéig időben előre hozott pénzellátást engedélyezzen.
Nem biztosítható időben előre hozott pénzellátás azoknak a költségvetési szerveknek, akik lekötött betéttel rendelkeznek, a betétállomány erejéig.
A megyei fenntartású intézmények költségvetése tervezésének módszereként a
2005-ben bevezetésre került un. feladatfinanszírozásból adódó többletek, illetve elvonások 50 %-ban érvényesülnek a 2006. évi költségvetésben. Az oktatási
ágazatban az évközi tanévváltáshoz kapcsolódó tanulói létszámváltozások miatt, a gyermekvédelmi ágazatban az ellátotti létszám félévi és évvégi tényadatai
alapján a költségvetések felülvizsgálatra kerülnek. A közalkalmazotti létszám
évközi változása miatt felszabaduló előirányzat nyújthat fedezetet a jogszabály
szerinti létszám növekedések engedélyezésére.
A Megyei Önkormányzat javára vezetett bankszámla-egyenleg banki betétként
történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak, az ott
szabályozott összeghatárokon belül.
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Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a közgyűlés elnöke jogosult a főjegyző ellenjegyzése mellett.
A megyei intézmények a pályázati úton elnyert összegeknek a számlavezető
pénzintézetnél tartós betétként történő elhelyezését kérhetik a közgyűlés elnökétől.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (1) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettség alól kivételt képeznek a Megyei Önkormányzat által nyújtott – az adott költségvetési évben egybe számított – kettőszázezer forint alatti támogatások.

12. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetértését adja, hogy a személyi és
tárgyi feltételek megteremtése mellett az Önkormányzati Hivatal és az intézmények nagyobb volumenű beszerzéseit, vásárolt szolgáltatásait illetően – a
közbeszerzési eljárás előnyeit kihasználva – közös beszerzést kezdeményezzen.

13. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Megyei Önkormányzat Hivatalában és intézményeinél amennyiben a
tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az Államháztartás szervezete az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő két évenként végrehajtani.
Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatalára,
a megyei fenntartású intézményekre és a kórházakra vonatkozóan – a feltételek
megléte esetén – az engedélyt megadja.

14. §

(1)

(2)
(3)

A Megyei Önkormányzat Hivatala a Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február
28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
a/ a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése
b/ a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja
c/ eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége
d/ módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés
e/ a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése
f/ a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása
g/ létszámelőirányzat és teljesítés összevetése
A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.
Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai:
A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból költségvetési szervet
nem illeti meg
a/ a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
b/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó
pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
c/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal öszszefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.
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d/ a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással
fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
e/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
f/ a támogatás értékű bevételi többlet.
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:
a/ a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
b/ a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem
valósult meg.
A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, a
szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány, illetve az előirányzat-maradvány
személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is
fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség,
amely költségvetési támogatási többlettel jár.
A Megyei Önkormányzat Hivatala a költségvetési szervet a beszámolóról és a
jóváhagyott pénzmaradványról írásban értesíti.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a Közgyűlés
Elnöke a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szerveknek,
alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek odaítélt támogatások
átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.
A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített számlamásolatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást
kell adni a támogatott cél megvalósításáról.
A támogatásról szóló elszámolást a Megyei Főjegyző az Önkormányzat Hivatalának ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból,
a gazdasági irodával pedig pénzügyi szempontból felülvizsgáltatja.
Indokolt esetben a Megyei Főjegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja
meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.
A Közgyűlés Elnöke a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti
és a további támogatást megtagadhatja.

V. fejezet
A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális,
nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagnormák
16. §

A Megyei Közgyűlés a megyei fenntartású és élelmezési ellátást nyújtó szociális, nevelési és oktatási intézmények napi élelmezési nyersanyagnormáit 2006.
évre a 11. sz. melléklet szerint határozza meg.

12

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2006. február 23.

VI. fejezet
Záró rendelkezések
17. §

(1)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 1jétől kell alkalmazni.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (továbbiakban: SZMSZ)
13/2000.(XI.23.) rendelet 3. sz. melléklete az önként vállalt megyei önkormányzati feladatokról az alábbiakkal egészül ki:
- Feladat és hatáskör megnevezése:
Amatőr művészeti együttesek nemzetközi programjainak támogatása.
Feladat és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés
Átruházás: Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság
- Feladat és hatáskör megnevezése:
Szülőföld Program támogatása
Feladat és hatáskör gyakorlója:

Megyei Közgyűlés

Átruházás: Közgyűlés Elnöke illetve
Európai Integrációs Bizottság
az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig
(3)

A köztisztviselői törvény módosításáról szóló 2003. évi XLV. tv. (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40.000 forint.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei
egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 10/2005.(IX.16.) rendelet 2. § (1) bekezdésben hivatkozott mellékletek közül az 1-3. számú mellékletek megnevezés oszlopaihoz tartozó szövegek módosulnak a jelen rendelet 16.
számú melléklet II. és III. fejezetben meghatározott elnevezésekre.

Veszprém, 2006. február 16.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2006. (II.23.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának elektronikus ügyintézéséről szóló
14/2005.(X.21.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 160. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának elektronikus ügyintézéséről szóló 14/2005.(X.21.) rendeletet (továbbiakban: R) következők szerint módosítja:

2006. február 23.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

13

1.§
A R 1.§-a következő szövegrésszel egészül ki:
„…elektronikus úton – azon ügyek kivételével, amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét – nem intézhetők.”
2.§
Ez a rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba.
Veszprém, 2006. február 16.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2006. (II.23.) rendelete
a Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő Pályázati Önerő Kiegészítő Keret valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának a rendjéről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő Pályázati Önerő Kiegészítő Keret,
valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának rendjéről az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja.
Pályázati Önerő Kiegészítő Keret létrehozása
1. §
(1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: MÖK) Veszprém
megye településein élő lakosság infrastrukturális és közszolgáltatási ellátásának javítását,
valamint az épített és természeti környezet fejlesztését célzó, a megye települési önkormányzatai és társulásai európai uniós, kormányzati és regionális pályázataihoz szükséges
saját forrás kiegészítésének biztosításához Pályázati Önerő Kiegészítő Keretet, valamint
egyéb megyepolitikai célokhoz megyei pályázati keretet (továbbiakban: PÖKK) hoz létre.
(2)
A PÖKK évenkénti nagyságát a Veszprém Megyei Önkormányzat éves költségvetése
határozza meg. Az előző évben megmaradt pénzmaradvány a következő évre tovább vihető.
(3)
A PÖKK felhasználása pályázati úton történhet. A pályázatot minden év március 31-ig
kell kiírni. A pályázat kiírásáról és közzétételéről a MÖK Területrendezési és Kommunális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) gondoskodik.
A rendelet hatálya
2. §
(1)

A rendelet területi hatálya - Veszprém város kivételével – Veszprém megye közigazgatási területére terjed ki.
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A rendelet tárgyi hatálya
a)
az unió,
b)
a területfejlesztés regionális és kormányzati szervei valamint
c)
a megyei önkormányzat,
által meghirdetett fejlesztési és felújítási célú támogatásokra terjed ki.
A pályázók köre
3. §

(1) A PÖKK támogatására pályázhatnak:
a) Veszprém megyei települések önkormányzatai Veszprém város kivételével,
b) Veszprém megye kistérségi önkormányzati társulásai.
(2) A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a megye hátrányos helyzetű települései és
kedvezményezett kistérségei. Amennyiben önkormányzati társulás pályázik, a társulást
alkotó települési önkormányzatok közül előnyt élveznek a 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet
mellékletében felsorolt települések.
Támogatási célok
4. §
(1) A PÖKK terhére támogatható célok
a) önkormányzati infrastruktúra-fejlesztés (településeket összekötő utak, kerékpárutak
építése);
b) önkormányzati környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási, szennyvíz-csatornázási
és tisztítási, forrás- és vízbázis-védelmi) fejlesztések;
c) épített környezet fejlesztése (ezen belül több funkciós közösségi terek létrehozása,
középületek felújítása, településközpontok rehabilitálása, országos és helyi védelem alatt álló építészeti értékek megóvása);
d) közszolgáltatások, munkahelyek elérésének biztosítása (falugondnoki rendszer kialakítása);
e) egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális ellátás javítását szolgáló intézményfejlesztések;
f) megyepolitikai szempontból fontos, évenként meghatározott, a) – e) pontokban
felsoroltakon kívüli más fejlesztések.
(2) A Bizottság határozza meg az (1) bekezdésben rögzített célok közti prioritást és az (1) bekezdés f) pontjában szereplő megyepolitikai célok adott évben érvényes tartalmát.
A támogatás formája és mértéke
5. §
(1)

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázók egyszeri, egy összegű és
vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.
(2)
A támogatás meghatározásának az alapját
a) az uniós, kormányzati és regionális szintű támogatásról szóló pályázat szerint számított, illetve abban rögzített és vállalt saját forrás összege képezi;
b) megyei önkormányzati pályázat esetében a támogatott cél megvalósítására vonatkozó költségvetés.
(3) A támogatás mértéke
a) a (2) bekezdés a) pontja szerint meghatározott saját forrás összegének 30 %-a, de
legfeljebb 15 mFt;
b) a (2) bekezdés b) pontjában szereplő költségvetés 70 %-a, de legfeljebb 1 mFt.
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A pályázat benyújtásának módja
6. §
(1) Pályázni lehet:
a) uniós, kormányzati és regionális szervezet által meghirdetett pályázathoz szükséges saját erő kiegészítésre,
települési önkormányzat pályázó esetében az 1. számú melléklet szerinti adatlap,
önkormányzati társulás pályázó esetében a 2. számú melléklet szerinti adatlap pontos és hiánytalan kitöltésével, mellékelve
- a pályázati dokumentáció tervezetét;
- a pályázónak a pályázatnak való megfelelőségről szóló nyilatkozatát;
- a képviselőtestületeknek, illetve a társulási tanácsnak a fejlesztésről és a rendelkezésére álló saját forrás rész vállalásáról szóló határozatának hitelesített
kivonatát;
b) megyei önkormányzati támogatásra a 3. sz. adatlap pontos és hiánytalan kitöltésével, mellékelve
- a meglévő állapot műszaki dokumentációját és fényképfelvételeket,
- a költségvetést,
- az építési engedélyezési dokumentációt (szükség esetén),
- a jogerős építési engedélyt (szükség esetén),
- a rendelkezésre álló saját erő meglétét igazoló, a települési önkormányzat
képviselőtestületi határozatát,
- a rendelkezésre álló más pénzforrás meglétét igazoló dokumentumot.
(2) A pályázatot és mellékleteit egy példányban kell benyújtani.
(3) A pályázatokat
a) az uniós, kormányzati és regionális szintű pályázatok esetén folyamatosan, de legkésőbb minden év október 30-ig lehet benyújtani,
b) megyei önkormányzati pályázat esetében minden év május 15-ig
a Bizottsághoz.
(4) Az (1) bekezdés szerinti képviselőtestületi, illetve társulási tanácsi határozatnak a következőket kell tartalmaznia:
a) a pályázó megnevezését,
b) a képviselő-testületi/közgyűlési/társulási tanácsi határozat számát,
c) a tervezett fejlesztés
- pontos megnevezését,
- pénzügyi ütemezését,
- összköltségét,
- pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését,
A pályázatok elbírálása
7. §
(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) megvizsgálja a benyújtott pályázatok szabályszerűségét továbbá, hogy határidőre és hiánytalanul érkeztek-e
meg. Hiányosságok észlelése esetén a benyújtást követő 5 munkanapon belül hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót. Hiánypótlásra 15 napon belül van lehetőség.
(2) A pályázatok döntésre való előkészítését a Hivatal végzi. Szükség esetén helyszínelést tart
és döntési javaslatot készít a benyújtást, illetve a hiánypótlást követő 15 napon belül.
(3) A pályázatokról a rendelkezésre álló pénzkeret mértékéig
a) 5 mFt-os támogatási összegig a Bizottság;
b) 5 mFt támogatási összeg felett a Bizottság előterjesztése alapján a MÖK dönt
az előkészítő munkák befejezését követő legközelebbi ülésén.
(4) Folyamatban lévő fejlesztés nem támogatható. Folyamatban lévő fejlesztésnek minősül
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a) az uniós, kormányzati és regionális pályázatok esetében az a projekt, amely esetében a teljes bekerülési költség forrásoldala finanszírozási (támogatási és hitel)
szerződésekben biztosított,
b) a megyei önkormányzati pályázat esetében megkezdett kivitelezés.
(5) Csak az a pályázat támogatható a PÖKK terhére, amelyik a rendeletben foglalt (szakmai,
pénzügyi, jogi) követelményeket hiánytalanul kielégíti.
(6) A pályázatról szóló döntésről a Pályázó 15 napon belül értesítést kap. Kedvező elbírálás
esetén a Hivatal
a) az uniós, kormányzati és regionális szintű pályázatoknál
- a megítélt összeget elkülöníti;
- kezdeményezi a közreműködő partnerségi megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) megkötését;
- a megállapodás aláírása után a pályázó részére megküldi az előző pontban
jelzett összegről szóló banki igazolást, és az összeg megítéléséről szóló
MÖK határozatot.
b) a megyei önkormányzati pályázatoknál kezdeményezi a támogatási szerződés
megkötését.
(7) A Pályázó köteles az uniós pályázatának kedvező elbírálásáról 30 napon belül a Hivatalt
értesíteni, a kedvező elbírálást igazoló dokumentum hitelesített másolati példányának
megküldésével.
A megállapodás és a támogatási szerződés
8. §
(1) A PÖKK támogatás felhasználásának a feltételeit
a) uniós, kormányzati és regionális támogatások esetében megállapodásban,
b) megyei önkormányzati támogatások esetében támogatási szerződésben
kell rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő dokumentum előkészítését a Pályázó, a b) pontjában szereplő dokumentum előkészítését a Hivatal végzi.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő dokumentumoknak tartalmazniuk kell:
a) a Pályázó által megvalósítandó fejlesztés pontos megnevezését és azonosító adatait;
b) a támogatás százalékos mértékét és összegét;
c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;
d) a támogatás felhasználásának feltételeit és követelményeit;
e) a Pályázó által vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetén irányadó jogkövetkezményeket.
A támogatás folyósítása, felhasználása
9. §
(1) A támogatás folyósítása
a) az uniós, kormányzati és regionális pályázatok esetén a megállapodás, valamint az
uniós szervezettel, illetve az irányító hatósággal kötött támogatási szerződés,
b) a megyei önkormányzati támogatás esetén a támogatási szerződés
alapján történik, a (2) bekezdésben részletezett elszámolás benyújtása után. Az elszámolást a munka befejezése után 30 napon belül be kell nyújtani.
(2) Az elszámoláshoz csatolni kell:
a) uniós, kormányzati és regionális támogatások esetében
- az érvényesített és igazolt számlák hitelesített másolatát, és
- a teljesítési nyilatkozatot,
b) megyei önkormányzati támogatás esetében
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- az érvényesített és igazolt számlák hitelesített másolatait
- a teljesítési nyilatkozatot,
- a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
(3) A megállapodásban és a támogatási szerződésben foglaltak teljesítését a Hivatal ellenőrizheti.
(4) Amennyiben a megállapodásban illetve támogatási szerződésben vállalt kötelezettség
megvalósítása meghiúsul, akkor a Pályázó haladéktalanul köteles e tényt írásban bejelenteni a Hivatal felé.
Záró rendelkezések
10. §
(1)
(2)

Ez a rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) rendelet 3. sz. melléklete az önként vállalt megyei önkormányzati feladatokról az alábbiakkal egészül ki:
„- Feladat és hatáskör megnevezése:
Kiírja a Pályázati Önerő Kiegészítő Keret felhasználását szolgáló pályázatokat.
Dönt a pályázatokról a rendeletben meghatározott összeghatárig.
- Feladat és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés
- Átruházás: Területrendezési és Kommunális Bizottság”

Veszprém, 2006. február 16.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2006. (II.23.) rendelete
a Veszprém megyei középfokú közoktatási intézmények informatikai és nyelvi képzés
tárgyi feltételeinek javítását segítő Pályázati Keret létrehozásáról és a keret felhasználásának rendjéről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém megyei középfokú közoktatási intézmények informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását
segítő Pályázati Keret létrehozásáról és felhasználásának rendjéről az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
Pályázati keret létrehozása
1. §
(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: MÖK) a Veszprém
megyei középfokú közoktatási intézmények informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő Pályázati Keretet (továbbiakban: PK) hoz létre.
(2) A PK évenkénti nagyságát a Veszprém Megyei Önkormányzat éves költségvetése határozza meg. Az előző évben megmaradt pénzmaradvány a következő évre tovább vihető.
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(3) A PK felhasználása pályázati úton történhet. A pályázatot minden év március 31-ig
kell kiírni. A pályázat kiírásáról és közzétételéről a MÖK Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottsága (továbbiakban Bizottság) gondoskodik.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya Veszprém megye közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartásban
működő középfokú intézményekre terjed ki.
Támogatási célok
3. §
(1) Pályázati önerő kiegészítése.
(2) Tárgyi eszközök beszerzése.
(3) A PK terhére támogatható célokat minden évben a Bizottság határozza meg az informatikai és nyelvi képzés feltételeinek javítására vonatkozóan.
A támogatás formája és mértéke
4. §
(1) A pályázók egyszeri, egy összegű és vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.
(2) Pályázathoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez az önerő 33 %-ában, de maximum
1000 ezer forint támogatásban részesülhetnek a pályázók.
(3) Egyéb, pályázathoz nem kapcsolódó nyelvi és informatikai eszközök beszerzéséhez a
pályázók a bekerülési összeg 50 %-ában, de maximum 1000 ezer Ft támogatásban részesülhetnek.
A pályázat benyújtásának módja
5. §
(1) Pályázni lehet az erre a célra rendszeresített a Bizottság által a pályázat kiírásakor elfogadott adatlap pontos és hiánytalan kitöltésével.
(2) A pályázatot és mellékleteit két példányban kell benyújtani.
(3) Az 4. § (2) bekezdés szerinti pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb minden év július 31-éig lehet benyújtani a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalához (továbbiakban: Hivatal).
Az 4. § (3) bekezdés szerinti pályázatok beadási határideje minden év szeptember 1.
(4) Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok elbírálása
6. §
(1) A Hivatal megvizsgálja a benyújtott pályázatok szabályszerűségét továbbá, hogy határidőre és hiánytalanul érkeztek-e meg. Hiányosságok észlelése esetén a benyújtást
követő 5 munkanapon belül hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót. Hiánypótlásra 15
napon belül van lehetőség.
(2) A pályázatok döntésre való előkészítését a Hivatal végzi. Szükség esetén helyszínelést tart és döntési javaslatot készít a benyújtást, illetve a hiánypótlást követő 15 napon belül.
(3) A pályázatokról a rendelkezésre álló pénzkeret mértékéig a Bizottság dönt.
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(4) Csak az a pályázat támogatható a PK terhére, amelyik a rendeletben foglalt követelményeket hiánytalanul kielégíti.
(5) A pályázatról szóló döntésről a döntést követően a Pályázó 15 napon belül értesítést
kap.
(6) A Pályázó köteles az 4. § (2) bekezdés esetében pályázatának kedvező elbírálásáról
15 napon belül a Hivatalt értesíteni, a kedvező elbírálást igazoló dokumentum hitelesített másolati példányának megküldésével.
A támogatási szerződés megkötése
7. §
(1) A PK támogatás felhasználásának a feltételeit támogatási szerződésben kell rögzíteni.
(2) A támogatási szerződés előkészítését a Hivatal végzi. A támogató részéről a megyei
közgyűlés elnöke és megyei főjegyző, mint ellenjegyző írja alá.
(3) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a.) a Pályázó által megvalósítandó fejlesztés pontos megnevezését és azonosító adatait,
b.) A támogatás százalékos mértékét és összegét,
c.) a támogatás folyósításának feltételeit,
d.) a támogatás felhasználásának feltételeit és követelményeit,
e.) a Pályázó által vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetén irányadó
jogkövetkezményeket.
(4) A Pályázó részéről a támogatásra vonatkozó szerződés bármely pontjának megsértése
szerződésszegésnek minősül.
A támogatás folyósítása, felhasználása
8. §
(1) A támogatási összeg finanszírozásának módja: utófinanszírozás.
(2) A felhasznált összeg igazolására a fejlesztés befejezését követően elszámolással kerülhet sor. Az elszámoláshoz csatolni kell:
a.) az érvényesített és kifizetett számlák hitelesített másolatát,
b.) az erre a célra rendszeresített „Elszámolási” lapot.
A támogatás folyósítására az elszámolást követő 30 napon belül kerül sor.
(3) A támogatási szerződésben foglaltak teljesítését a Hivatal ellenőrzi.
Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI.23.) rendelet 3. sz. melléklete a
következő bekezdéssel egészül ki.
„Dönt az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a középfokú közoktatási intézmények
informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő keret felhasználását
szolgáló pályázati támogatásról.”
Veszprém, 2006. február 16.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
1/2006. (II. 16.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. február 16-ai ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
1. A Veszprém Megyei Országgyűlési Egyéni Választókerületek Választási Bizottságai és a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó:
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző
2. Üzletrész vásárlás a HOSPY-TRANS Szállító-Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ben (zárt ülés)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének megállapítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának elektronikus ügyintézéséről szóló 14/2005. (X. 21.) rendelet módosítása
Előadó:
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző
5. A Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési pályázatait segítő Pályázati Önerő Kiegészítő Keret valamint megyei pályázati alap létrehozásáról és
felhasználásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
6. A Veszprém megyei középfokú közoktatási intézmények informatikai és nyelvi
képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő Pályázati Keret létrehozásáról és a keret felhasználásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
7. Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézetben
az önkormányzati biztos működésének eredményéről
Előadó:
Egészségügyi Bizottság megbízásából:
Dr. Szundy Béla, tanácsnok
8. Intézményi létszámcsökkentések elrendelése
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
9. A Devecseri Városi Könyvtár 2006. évi költségvetésének megállapításával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
10. A Veszprém Megyei Önkormányzat által kötött közoktatási társulási megállapodások felülvizsgálata
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
11. A dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona alapító okiratának módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
12. Céltámogatási pályázat benyújtása az egészségügyi intézmények 2006. évi gépműszer beszerzésére
Előadó:
Egészségügyi Bizottság megbízásából:
Dr. Szundy Béla, tanácsnok
13. Pályázat benyújtása a Zirc, Bakonyi Természettudományi Múzeum kitelepítésének fedezetbiztosításához
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
14. Pályázat benyújtása a szőci Idősek Otthona főépülete tetőhéjazata cseréjének
megvalósítása érdekében
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
15. Fenntartói képviselők delegálása szakképzési szakmai tanácsadó testületekbe
Előadó:
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné, tanácsnok
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16. Európai Uniós források bevonása a Regionális Onkológiai Centrum beruházásának fedezetébe
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
17. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, és a megyei önkormányzat Turisztikai Hivatala, valamint a Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda közötti
feladatmegosztás
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
18. Az Európai Információs Pont Kht. 2005. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása, valamint a Kht. 2006. évi üzleti terve
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Pomázi Szilárd, a közhasznú társaság ügyvezetője
19. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a
közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
20. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2005. november 26. 2006. január 31.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4/2006. (II. 16.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szükségesnek tartja, hogy a munkatervében
szereplő költségvetési rendelet módosításához kapcsolódóan
- a 2006. áprilisi ülésen kerüljön sor a vizsgadíjak, valamint az intézmények festésévelmázolásával kapcsolatos feladatok áttekintésére,
- a 2006. júniusi ülésen tekintse át az eszközfejlesztéssel kapcsolatos költségeket, továbbá biztosítsa a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium részére + 2 fő, illetve a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és
Szakszolgálat részére logopédiai szakszolgálati célokra + 1 fő beállítását,
- a 2006. szeptemberi ülésen tekintse át az ingyenes tankönyvellátás helyzetét, valamint
az intézmények dologi kiadásait.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a vizsgálatok függvényében a szükséges javaslatokat a
költségvetési rendelet módosításánál tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2006. áprilisi, júniusi, illetve szeptember közgyűlés
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

5/2006. (II. 22.) MÖK határozat
1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Veszprém Megyei „Csolnoky
Ferenc” Kórház-Rendelőintézetbe kirendelt önkormányzati biztos megállapításával, hogy a
kórház eladósodásának megszűntetése csak az általa javasolt komplex intézkedési terv következetes végrehajtásával oldható meg, amelynek keretében:
2006. június 30-ig az adósság növekedés megállítását és az önfenntartó állapot elérését,
2007. december 31-ig az adósság fokozatos megszűntetését és a szakmai-gazdasági változások előkészítését, engedélyeztetését és végrehajtásának megkezdését kell végrehajtani.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az önkormányzati biztos által javasolt komplex intézkedési tervet az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően. Az önkormányzati biztos és az intézet főigazgatója negyedévente együttesen köteles beszámolni annak végrehajtásáról.
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Az intézkedési terv módosítására kizárólag a közgyűlés döntése alapján az önkormányzati
biztos javaslatára kerülhet sor.
Határidő: a komplex intézkedési terv elfogadására: azonnal
az intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentés megtételére: 2007. december 31-ig
negyedévente
Felelős: a komplex intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzéséért: Kuti Csaba, a megyei
közgyűlés elnöke
az intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentés elkészítéséért: Kató Gábor önkormányzati biztos, illetve dr. Pákozdy János főigazgató
2.) A megyei kórház adósságállományát döntően a megyei önkormányzat költségvetési forrásából kell felszámolni, melynek érdekében a megyei önkormányzat 2006. július 01-ét követően 1 év időtartamig, 8 millió Ft/hó, összesen 96 millió Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújt az intézmény számára, a következő feltételekkel:
2006. június 30-ig meg kell állítani az eladósodás növekedését,
2006. július 1-jével meg kell kezdeni az adósságállomány érdemi csökkentését.
A megyei önkormányzat az összesen 96 millió Ft vissza nem térítendő támogatás 2006. évre
jutó összegét a megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének áprilisi módosítása során
foglalja előirányzatba. A költségvetési támogatás az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását követően negyedévente utólag folyósítható.
Határidő:
Felelős:

2006. április 20.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

3.) A megyei kórház az adósságállomány csökkentésének időszakában saját forrásból való fejlesztést nem folytathat. Fejlesztés kizárólag külső forrásból, az önkormányzati biztos javaslatára a fenntartó hozzájárulásával valósulhat meg.
Határidő:
Felelős:

2007. december 31.
Dr. Pákozdy János főigazgató

4.) A Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlése elfogadja az önkormányzati biztos létszámcsökkentésre vonatkozó javaslatát, amely alapján 58 fő leépítése válik szükségessé. A
létszámcsökkentés végrehajtása érdekében a közgyűlés elrendeli 29 fő, engedélyezett létszámon felül foglalkoztatott jogviszonyának megszüntetését, valamint a 2006. január 1-jén engedélyezett 1559 fős létszámot 29 fővel véglegesen 1530 főre csökkenti.
A közgyűlés utasítja a megyei kórház főigazgatóját, hogy munkáltatói jogkörében eljárva a
jogszabályi feltételek és határidők betartásával a döntést követően a létszámleépítés végrehajtása érdekében a szükséges munkáltatói intézkedéseket azonnal, a feltételhez kötött létszámleépítés esetében pedig legkésőbb 2006. szeptember 30-ig tegye meg.
A létszámleépítés következtében a felmentési időre járó illetményt, valamit a végkielégítések
kifizetéséhez szükséges forrásokat – a pontosításokat követően – a megyei önkormányzat pályázat útján kívánja biztosítani, ezek összegét az intézmény részére előre megfinanszírozza.
Határidő:
Felelős:

2006. szeptember 30.
Dr. Pákozdy János főigazgató
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5.) Az adósságállomány megszüntetését szolgáló komplex intézkedési terv végrehajtása csak
egységes, következetes és elkötelezett vezetői magatartással, számonkéréssel és az intézkedések szigorú ellenőrzésével hajtható végre, amelyhez differenciált vezetői és dolgozói tájékoztatásnak is kell párosulnia. A közgyűlés utasítja a kórház vezetését, hogy tájékoztassa a megyei kórház személyi állományát az önkormányzati biztos által javasolt és a közgyűlés által
jóváhagyott intézkedési terv tartalmáról.
Határidő:
Felelős:

2006. március 16.
Dr. Pákozdy János főigazgató

6.) A közgyűlés egyetért a megyei kórház menedzsmentjének megújításával, ezért kezdeményezi a főigazgatói pályázat kiírását. A közgyűlés felkéri a Egészségügyi Bizottságot, hogy
gondoskodjon a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet főigazgatói állására vonatkozó pályázatot kiírásáról.
Határidő:
Felelős:

2006. március 31.
Dr. Szundy Béla tanácsnok

6/2006. (II. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumnál 12 fős létszámcsökkentést határoz el, melynek során az intézmény 2006. január 1-jén
engedélyezett 125 fős létszámát véglegesen 113 főre csökkenti.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumnál 5 fős létszámcsökkentést határoz el, melynek során az intézmény 2006. január 1-jén
engedélyezett 94 fős létszámát véglegesen 89 főre csökkenti.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumnál 4 fős létszámcsökkentést határoz el, melynek során az intézmény 2006. január 1-jén
engedélyezett 102 fős létszámát véglegesen 98 főre csökkenti.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Közművelődési Intézetnél 2 fős létszámcsökkentést határoz el, melynek során az intézmény 2006. január 1-jén
engedélyezett 20 fős létszámát véglegesen 18 főre csökkenti.
Utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére és
felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a létszámcsökkentések költségvetési rendeletben történő átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen.
Határidő:
Felelős:

1-4.pont:
5.pont:
1-4. pont:
5. pont:

azonnal
folyamatos
az érintett intézmények vezetői
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

7/2006. (II. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetértését adja a Devecser Városi Könyvtár 2006. évi költségvetéséhez azzal, hogy a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési
támogatása 14.568 ezer forint, amelyet a Társulási megállapodásban meghatározott ütemben
bocsát a városi önkormányzat polgármesteri hivatala rendelkezésére.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy vizsgáltassa felül a Devecser városi önkormányzattal kötött
megállapodásnak a könyvtár támogatására vonatkozó részét, különös tekintettel a könyvtári
alkalmazottak létszámára.
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Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Devecser város polgármesterét.
Határidő:
Felelős:

2006. február 28.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

8/2006. (II. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a megyei önkormányzat
által kötött közoktatási társulási megállapodások továbbra is érvényben vannak, az áprilisi
közgyűlésre készüljön javaslat a kötelezettségek anyagi vonzatairól.
Határidő:
Felelős:

2006. áprilisi közgyűlés
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

9/2006. (II. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok
Otthona alapító okiratát 2006. május 1-jével az előterjesztés 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően módosítja, az ellátotti férőhelyek számát 210 főről 218 főre, az intézmény
engedélyezett alkalmazotti létszámát pedig 125 főről 128 főre emelve fel.
A közgyűlés felkéri elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a módosítás végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

2006. május 1., illetve az alapító okirat megküldésére 2006. március 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

10/2006. (II. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése céltámogatási pályázatot nyújt be 2006. évi
egészségügyi gép-műszerek beszerzésére az alábbiak szerint:
1.) A közgyűlés egyetért a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézet részére, az intézmény által benyújtott igény alapján 133.000 eFt összértékű 2006. évi egészségügyi gép-műszer beszerzéssel. A testület az állami támogatás 40%-os mértékének
megfelelő 53.200 eFt-ot alapul véve, a 60%-os mértékű önrészként 79.800 eFt-ot a megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésében biztosít. Az önrészből 22.900 eFt-ot külön
megállapodás szerint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszközként, 56.900 eFt-ot pedig a Veszprém Megyei Önkormányzat saját forrásaiból fedez.
Határidő: 2006. április 1.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2.) A közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű intézmény részére az igénybejelentésében megjelölt bruttó 34.800 eFt összértékű
autofluorecence videoendoscopos és videobronchoscopos rendszer 2006. évi beszerzésével egyetért, amelyet a 2006. évi költségvetés 7. sz. mellékletének I/23. pontjában meghatározott előirányzat terhére 25.200 eFt-tal támogat.
Határidő: 2006. június 30.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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11/2006. (II. 22.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Zirc Bakonyi Természettudományi Múzeum új elhelyezésével az e célra vásárolt Zirc, Rákóczi tér 3-5. sz. („C” épület,
hrsz: 1046/3/A/3) és egyéb vásárolandó ingatlanon. Az épületekben a múzeum munkahelyeinek és gyűjteményeinek elhelyezése történik meg a jóváhagyott építési engedélyezési tervek
szerint.
2./ A Megyei Közgyűlés a beruházás fedezetét az alábbi forrásokból kívánja megteremteni
Források megnevezése
Saját forrás összesen
- 2005. évi maradványból
- 2006. évi költségvetésben
TRFC decentralizált fejlesztési program támogatás 2006.évben
Projekt forrásai összesen

Összeg ezer Ft-ban
34.825
90.000
50.000
174.825

A projekt megkezdése legkésőbb 2006. június 15., befejezése 2006. december 31.
Határidő:
Felelős:

az elkészített pályázathoz a határozat hiánypótlásként való benyújtására: azonnal
A beruházás indítására: a támogatási értesítést követően azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

12/2006. (II. 22.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért vele, és az önkormányzat nevében benyújtja pályázatát a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok támogatásának elnyerésére, a fenntartásában működő szőci Idősek Otthona többfunkciós főépülete tetőszerkezetének cseréjére vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A megyei közgyűlés a beruházás fedezetét az alábbi forrásokból kívánja megteremteni:
Források megnevezése
Saját forrás összesen
Ebből: Önrész
Pályázati díj
TRFC vissza nem térítendő támogatás
Beruházás forrása mindösszesen

Pénzösszeg
3.642.000
3.600.000
42.000
8.400.000
12.042.000

A beruházás megkezdése legkésőbb: 2006. június 15., befejezése: 2006. december 31.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő szőci Idősek
Otthona többfunkciós főépülete tetőszerkezetének cseréjére vonatkozó pályázat benyújtásához és a megvalósításhoz szükséges önrészt a megyei önkormányzat 2006. évi költségvetése pályázati alapja terhére 3.642.000 Ft összegben biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a határozat hiánypótlásként történő benyújtására: azonnal
a beruházás indítására: a támogatási értesítést követően: azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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13/2006. (II. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. február 15-éig
a) a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium szakmai tanácsadó testületébe
Szigeti Ilona közoktatási referenst,
b) a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai tanácsadó testületébe Szigeti Ilona közoktatási referenst,
c) a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium szakmai tanácsadó testületébe Wieland Erzsébet szakmai főtanácsadót,
d) az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium szakmai tanácsadó testületébe Szigeti Ilona közoktatási referenst,
e) az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium szakmai tanácsadó testületébe
Wieland Erzsébet szakmai főtanácsadót,
f) a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium szakmai tanácsadó testületébe
Vörös Kálmán irodavezetőt,
g) a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium szakmai tanácsadó testületébe
Vörös Kálmán irodavezetőt
delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
14/2006. (II. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Regionális Onkológiai Centrum
megvalósításával kapcsolatos előrehaladási jelentést. A közgyűlés felhatalmazza elnökét,
hogy a Regionális Onkológiai Centrum, az aktív pszichiátriai fekvőbetegellátó osztály, a
hospice-ellátás megvalósításának további előkészítő munkáit az Európai Uniós támogatások
lehetőségét figyelembe véve szervezze.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a fejlesztési program előrehaladásáról adjon tájékoztatást a
közgyűlésnek.
Határidő:
Felelős:

2006. szeptember 30.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

15/2006. (II. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. törvény 19. §. (1)-(2) bekezdésében és a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi
CXLIV. törvény 150. § (2) bekezdés a.) pontja és az alapító okirat 8.2. a.), c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva - elfogadja a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolóját 2.641 eFt mérleg főösszeggel, - 2.562 eFt tárgyévi
közhasznú eredménnyel (veszteséggel), és közhasznú jelentését az előterjesztés 1., és 2. számú mellékletében foglaltak szerint.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés áprilisi költségvetési javaslatának tárgyalásakor az általános tartalék terhére tegyen javaslatot a kht. saját tőkéjének 1 millió Ft összeggel
történő visszapótlására.
A közgyűlés felkéri a közhasznú társaság ügyvezetőjét, hogy a 224/2000. (XII.19.) Korm.
rendelet 20. §-a szerinti letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségnek tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2006. május 30. a beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére
2006. áprilisi közgyűlés a saját tőke visszapótlására
Pomázi Szilárd ügyvezető
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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16/2006. (II. 22.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a gazdasági társaságokról szóló 1997.
évi CXLIV. törvény 172. §-a alapján, az alapító okirat 8.2.b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva - elfogadja a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti tervét az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerint.
2. a.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
- a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság ügyvezetőjének munkabérét 2006. március 1. napjától bruttó 210.000,-Ft/hó összegben állapítja meg,
- az ügyvezető részére 2006. június 1-től negyedévente legfeljebb egy havi munkabérének
75 %-a erejéig céljutalom kifizetését engedélyezi, amennyiben a céljutalom fedezete a pályázatokkal elnyert összegekből fedezhető. A céljutalom feltételeit és annak teljesülését
negyedévente a felügyelő bizottság állapítja meg.
b.) A testület felkéri elnökét, hogy a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Táraság ügyvezetője munkaszerződésének módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
c.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság ügyvezetője részére engedélyezi másfél havi bruttó öszszegű jutalom kifizetését.
Határidő: az 1. pontban foglaltakra:
a 2.a.), b.), c.) pontban foglaltakra:
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

azonnal
2006. április 30.

17/2006. (II. 22.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala között feladatmegosztásról szóló megállapodást a 1. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodást a Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda vezetőjével kösse meg.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti feladatmegosztásról szóló megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal vezetőjével kösse meg.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala számviteli politikájának és hozzá tartozó szabályzatainak kiterjesztésére a Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda és a Veszprém Megyei Önkormányzat
Turisztikai Hivatal részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire.
Határidő:
Felelős:

2006. február 28.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

18/2006. (II. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 20/2005. (II. 17.), 36/2005. (IV. 21.),
80/2005. (VI. 16.), 87/2005. (IX. 15.), 98/2005. (IX. 15.), 106/2005. (X. 13.), 107/2005. (X.
13.), 108/2005. (X. 13.), 109/2005. (X. 13.), 111/2005. (X. 13.), 113/2005. (X. 13.), 116/2005.
(XI. 10.) 2-7., 9-11. pontjaira, 121/2005. (XI. 10.), 135/2005. (XII. 8.), 136/2005. (XII. 8.),
137/2005. (XII. 8.), 138/2005. (XII. 8.), 139/2005. (XII. 8.), 140/2005. (XII. 8.), 141/2005.
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(XII. 8.), 143/2005. (XII. 8), 144/2005. (XII. 8.) határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

IV. KÖZLEMÉNY
Tájékoztató
a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság
és a Veszprém Megyei Területi Választási Iroda tagjairól, valamint
a Választási Információs Szolgálatról
Területi Választási Bizottság
Székhelye:
Elérhetősége:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
telefon: 88/545-021, fax: 88/545-012

Elnöke:
Elnökhelyettese:
Tagja:

Dr. László Zoltánné
Dr. Pichner Katalin
Dr. Czeidli István
Területi Választási Iroda

Vezetője:
Jogi helyettes:
Szervezési hely.:
Pénzügyi hely.:
Informatikai hely.:
Tagok:

Dr. Zsédenyi Imre (tel.: 88/545-021, fax: 88/545-012)
Dr. Molnár Ibolya (tel.: 88/545-013, fax: 88/545-087)
Krámli János
(tel.: 88/545-032, fax: 88/545-004)
Tarrné Mészöly Éva (tel.: 88/545-053, fax: 88/545-069)
Tóth J. György
(tel.: 88/579-346, fax: 88/579-345)
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi
Göndör József
Dr. Harangozó János
Dr. Horváth Zoltán
Jakab Istvánné
Jurics Imréné
Koronczainé Mészáros Anett
Kovács Ernőné
Rosos Györgyné
Sándor Tamás
Választási Információs Szolgálat

A Választási Információs Szolgálat a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában az I.
emelet 121. és 124. sz. szobában működik, telefon elérhetősége: 88/545-013 és 88/545-083,
telefax: 88/545-087, e-mail: mokaljegyzo@vpmegye.hu, postacím: Megyei Önkormányzat
Hivatala, Területi Választási Iroda 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
A Szolgálat munkanapokon 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken 13.30 óráig érhető el.
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