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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ
21/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Horváth Lívia megbízásáról a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága igazgatójának
22/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet főigazgatói állására pályázat kiírásáról
II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
5/2006. (IV. 25.) rendelet:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról

6/2006. (IV. 25.) rendelet:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
1/2006. (II.23.) rendelet módosításáról
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

19/2006. (III. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. március 23-ai
rendkívüli ülésének napirendjéről
20/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. április 20-ai ülésének napirendjeiről
23/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Közoktatási társulások támogatásáról
24/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Döntés a Szentgál, Malom u. 12. szám alatt lévő 454 hrsz-ú ingatlan
szentgáli önkormányzat részére történő átadásáról
25/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Ingatlan használati jogának átadásáról a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat részére
26/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A sümeg-nyírlakpusztai pszichiátriai betegek otthona ingatlan együttesének elidegenítésre kijelöléséről
27/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Döntés folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbításáról
28/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Döntés címzett támogatási pályázat benyújtásáról a kamondi „Dr. Magyar
Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciójára vonatkozóan
29/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Döntés címzett támogatási pályázat benyújtásáról a Veszprémi Petőfi
Színház rekonstrukciójára vonatkozóan
30/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Pályázat benyújtásáról a szakképzési programok előkészítését szolgáló,
szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló
tervek elkészítésére
31/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Jogú Város ajándékozási indítványáról a Regionális
Onkológiai Centrum parkolási kérdéseinek megoldására
32/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthonán belül működtetett csecsemőrészleg létszámának csökkentéséről
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33/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Pályázat benyújtásáról az állami gondoskodásból 1997. november 1-je
előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására
34/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
35/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat és intézményei 2005. évi közbeszerzéseiről
36/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás közbeszerzéséhez kapcsolódó kiinduló feltételek meghatározásáról
37/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés elnöke részére jutalom megállapításáról
38/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Balatontourist részvények eladásából befolyt bevétel felhasználásának
megindítására vonatkozó javaslatról
39/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
40/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Csatlakozásról a Balatonfüred és Környéke Borút Egyesülethez
41/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről
(II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
42/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitány vezetőjének beszámolója Veszprém
megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program
végrehajtásával kapcsolatos 2005. évi tevékenységéről
43/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Veszprém megye biztonságának komplex megerősítéséről tűz- és katasztrófavédelmi szempontból, különös tekintettel az ellátatlan, fehér foltnak
minősülő területek és kistérségek célirányos segítésére
IV. MELLÉKLETEK
22/2006. (IV. 20.) MÖK határozat melléklete
31/2006. (IV. 20.) MÖK határozat melléklete
5/2006. (IV. 25.) rendelet 1-13. számú mellékletei, valamint az egyszerűsített beszámoló 1-4 táblázatai
6/2006. (IV. 25.) rendelet 1-10. számú mellékletei
V. KÖZLEMÉNY
A Balaton Fejlesztési Tanács, a Közép-, Dél- és Nyugat Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2005. évben támogatott projektek
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
21/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Horváth Lívia Veszprém, Sólyi u. 5. szám
alatti lakost 2006. május 1-jei hatállyal megbízza a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás öt év határozott időre, 2006. május 1-jétől 2011. április 30-ig szól.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

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

22/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a mellékelt pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően - pályázatot ír ki a
Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet (Veszprém)
főigazgatói állásának betöltésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2006. (IV. 25.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. és 82. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2005. évi
költségvetésének végrehajtásáról 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.
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II. fejezet
A 2005. évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása
2. §
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)
(13)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2005. évi költségvetésének végrehajtását
22.341.766 ezer forint költségvetési bevétellel,
21.471.713 ezer forint költségvetési kiadással
jóváhagyja.
A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal
való egybevetését az 1. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.
A Közgyűlés a bevételeknek önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti
teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. számú melléklet
részletezése szerint elfogadja.
A Közgyűlés a pénzforgalmi kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal
való egybevetését a 3. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.
A Közgyűlés a kiadások önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 4. számú melléklet, az átlaglétszámok alakulását a 10. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Közgyűlés működésével összefüggésben az 5/a
számú melléklet részletezése szerint 241.685 ezer forint került felhasználásra.
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásaira az 5/b. számú mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 563.076 ezer forint, a felhalmozási kiadásaira az 5/c. számú
mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 1.607.652 ezer forint került felhasználásra.
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési
előirányzataiból az 5/e. számú melléklet részletezésében 874.063 ezer forint került
felhasználásra.
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2005. évi normatív állami támogatás elszámolása – a tervezett és tényleges feladatmutatók egybevetésével – megtörtént. Az elszámolás következtében a Megyei Önkormányzatnak a felhasználási kötöttséggel járó állami
támogatás esetében 4.013 ezer forint megtérülése, a felhasználási kötöttség nélkül járó
normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedés esetében pedig
70.761 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A 2004. évi normatív állami hozzájárulással összefüggésben 49 ezer forint, a gyapjas pille elleni védekezésre
biztosított előirányzatból pedig 12 ezer forint fizetési kötelezettség keletkezett. A Magyar Államkincstár felé az utalások megtörténtek.
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék –
825 ezer forint kivételével - felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról – ezen belül a Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól - jelen Közgyűlésen és a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás, melyet a Közgyűlés tudomásul vesz.
A Közgyűlés tudomásul veszi a bizottsági hatáskörben történt előirányzatmódosításokat, melyről a tájékoztató a 2005 decemberi és jelen közgyűlésen történt
meg.
A Közgyűlés tudomásul veszi a képviselői alap előirányzat-módosításairól szóló 12.
számú melléklet szerinti tájékoztatást, valamint egyetért az előirányzat maradvány
2006. évi hasonló célú felhasználásával.
A Közgyűlés a rendelet 5/d., 6/b., 6/e., 6/f., 7., 8/a., 8/b., 8/c., 9. és 13. számú kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.
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3. §
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetésének
pénzmaradványát a 6/a. számú melléklet részletezése szerint 1.538.330 ezer forinttal
jóváhagyja.
A Közgyűlés a Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet és az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár 2005. évi vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét a 6/b. számú
melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés az intézmények 2005. évi költségvetési gazdálkodása során képződött
bevételi többletet a támogatásértékű intézményi bevételi többletek kivételével az intézményi pénzmaradványban elismeri. Az intézményellátás díja és alkalmazottak térítési bevételi többletek, valamint a munkaadókat terhelő járulékok kötelezettséggel
nem terhelt része az intézményektől zárolásra kerültek.
A Közgyűlés a 6/d. számú melléklet 6. oszlopában kimutatott 8.678 ezer forint megtérülést engedélyez az érintett intézmények részére 2005. évről áthúzódó kötelezettségeinek finanszírozására.
A Közgyűlés az intézmények 2005. évi költségvetésében képződött kiadási előirányzat-maradványból a felhasználási kötöttségű állami támogatás és a célfeladatként biztosított feladatok maradványát a tárgyévi helyesbített maradvány terhére zárolja.
A jóváhagyott pénzmaradvány a 6/a számú melléklet 12-19. oszlopában részletezett
kiemelt előirányzatok teljesítésére használható fel. A személyi juttatások előirányzata
egyszeres jellegű kifizetésekre fordítható.
A Közgyűlés a 6/c számú mellékletben kimutatott, a Megyei Önkormányzat 2005. évi
pénzmaradványát terhelő kötelezettségeket tudomásul veszi.
4. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget
11/a. számú melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
Eszközök
19.679.312 ezer forint,
Források
19.679.312 ezer forint.
A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának önkormányzati törvény szerinti bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a 11/b.
számú melléklet részletezésében tudomásul veszi.
III. fejezet
Záró rendelkezések
5. §.
(1)

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi. A
nyilvánosan közzéteendő egyszerűsített beszámolót az 1-4. táblázatban foglaltak szerint elfogadja.

(2)

A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2005. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről – a Belügyi és a Cégközlönyben -, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2006. június 30-ig gondoskodjon.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályát veszti 2007. április 30-án.
Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.23.), valamint az azt módosító

(3)
(4)
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3/2005.(IV.21.), a 4/2005.(V.27.), a 6/2005.(VI.24.), a 9/2005.(IX.16.),
11/2005.(X.21.), a 21/2005.(XI.15.), valamint a 22/2005.(XII.14.) rendeletek.

a

Veszprém, 2006. április 20.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2006. (IV. 25.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.23.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.23.) rendeletét a következők szerint módosítja, illetve egészíti
ki.
1. §
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

A 2. §-ban hivatkozott 16. számú melléklet II. Bevételek kiegészül .,14.31. Privatizációból származó bevétel” kiemelt előirányzattal.
A 3. § (1) bekezdésben hivatkozott
a./ bevételi főösszeg
23.564.699 ezer forintra,
b./ kiadási főösszeg
23.564.699 ezer forintra módosul.
A 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyett jelen rendelet 1., a 3.
számú melléklet helyett jelen rendelet 2. számú melléklete érvényes.
Az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklet helyett jelen rendelet 3. számú melléklete érvényes. A létszám:
4.618 fő
ebből megyei fenntartású intézményekben
2.893 fő
Kórházakban
1.725 fő
Az 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyett jelen rendelet 4. számú melléklete érvényes.
Az 5. § (3) bekezdésben hivatkozott 6/a. számú melléklet helyett jelen rendelet 5.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/b számú melléklet helyett jelen rendelet 6.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklet helyett jelen rendelet 7.
számú melléklete érvényes, melynek II.1. megnevezés oszlopában a „Sportrendezvények: 28 millió Ft, sportlétesítmények: 6 millió Ft” szöveg törlésre kerül.
Az 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet helyett jelen rendelet 8. számú melléklete érvényes.
Az 5. § (7) bekezdésben hivatkozott 6/f. számú melléklet helyett jelen rendelet 9. számú melléklete érvényes.
2. §

A 6. § (2) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyett jelen rendelet 10. számú melléklete érvényes.
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3. §
(1) A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a 7. § (1)-(5) bekezdés alapján átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló
tájékoztatást.
(2) A 15. § kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„ (6) A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht., a saját alapítású, illetve MÖK
részvétellel alapított alapítványok, valamint a nyugdíjas szervezetek támogatásáról szóló
támogatási szerződésekben a finanszírozásra vonatkozó rendelkezés eltérhet a 15. § (1) bekezdésben foglaltaktól.
4. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Veszprém, 2006. április 20.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
19/2006. (III. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. március 23-ai rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági helyzetének és fejlesztésének komplex áttekintése
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

20/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. április 20-ai ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
1. A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága igazgatójának megbízása
Előadó:
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából:
Talabér Márta tanácsnok, a bizottság elnöke
2. Javaslat a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézet főigazgatói
állás-pályázat kiírására az Egészségügyi Bizottság döntésének felfüggesztése miatt
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. Közoktatási társulások támogatása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.)
rendeletének módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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6. Döntés a Szentgál, Malom u. 12. szám alatt levő 454 hrsz-ú ingatlan szentgáli önkormányzat részére történő átadásáról
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
7. Ingatlan használati jogának átadása a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat részére
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
8. A sümeg-nyírlakpusztai pszichiátriai betegek otthona ingatlan együttesének elidegenítésre kijelölése
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
9. Döntés folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbításáról
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
10. Döntés címzett támogatási pályázat benyújtásáról a kamondi „Dr. Magyar Károly”
Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciójára vonatkozóan
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
11. Döntés címzett támogatási pályázat benyújtásáról a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójára vonatkozóan
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
12. Pályázat benyújtása a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére
Előadó:
Geipl Miklósné tanácsnok, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
13. Veszprém Megyei Jogú Város ajándékozási indítványa a Regionális Onkológiai Centrum parkolási kérdéseinek megoldására
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
14. A Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthonán belül működtetett csecsemőrészleg
létszámának csökkentése
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
15. Pályázat benyújtása az állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt nagykorúvá
válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására
Előadó:
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából:
Talabér Márta tanácsnok, a bizottság elnöke
16. Javaslat a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
17. Beszámoló a megyei önkormányzat és intézményei 2005. évi közbeszerzéseiről
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
18. - Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és
az ezzel kapcsolatos feladatokról
- Beszámoló a Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és balesetmegelőzési program végrehajtásával kapcsolatos 2005. évi tevékenységéről
Előadó:
Dr. Horváth Imre r. ezredes, bűnügyi igazgató, Veszprém Megye mb.
Rendőrfőkapitánya
19. Veszprém megye biztonságának komplex megerősítése tűz- és katasztrófavédelmi
szempontból, különös tekintettel az ellátatlan, fehér foltnak minősülő területek és kistérségek célirányos segítésére
Előadó:
Dr. Zöld János ezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője
20. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás közbeszerzéséhez kapcsolódó kiinduló
feltételek meghatározása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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21. A megyei közgyűlés elnöke részére jutalom megállapítása
Előadó:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megbízásából:
Dr. Zongor Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke
22. Balatontourist részvények eladásából befolyt bevétel felhasználásának megindítására
vonatkozó javaslat
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
23. Döntés alapítványok támogatásáról
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
24. Csatlakozás a Balatonfüred és Környéke Borút Egyesülethez
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
25. 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
26. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2006. február 1. – április 4.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
23/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a térségi feladatot is ellátó városi
fenntartású közoktatási intézmények működéséhez 44.079 eFt hozzájárulást biztosít a
költségvetési rendeletben e feladatra meghatározott 21.000 eFt összeg 23.079 eFt-tal
történő kiegészítésével.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a változás költségvetési rendeleten
történő átvezetéséről.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
azonnal
2. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a működési hozzájárulásról szóló megállapodásokat
az érintett közoktatási intézmények fenntartóival kösse meg.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
2006. április 30.
24/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
1./
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
tulajdonában álló szentgáli 454 hrsz-ú ingatlant egyéb, forgalomképes vagyoni körbe
sorolja.
2./
A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás
szabályairól szóló 8/2002.(IX.20.) rendelet 13. §- ában foglaltak alapján az ingatlant
ingyenesen átadja Szentgál Község Önkormányzatának azzal a feltétellel, hogy
Szentgál Község Önkormányzata megállapodásban vállalja a feladat határozatlan idejű
ellátását, az ingatlan saját költségen való felújítását és legalább tíz éven át tájházként,
kiállítóhelyként való üzemeltetését.
Erre az időszakra a Veszprém Megyei Önkormányzat a tulajdonjog átadásával egyidejűleg elidegenítési- és terhelési tilalom bejegyzését kéri a földhivatali ingatlan nyilvántartásban.
3./
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az átadásra vonatkozó szerződésben rögzítse
a feladatellátás részletes feltételeit és a megállapodást írja alá.
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Utasítja a főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő:

Felelős:

- a megállapodás aláírása tekintetében 2006. május 30.
- a vagyonrendelet függelékében és az ingatlankataszterben történő változás
érvényesítésére a tulajdonjog változás földhivatali átvezetését követő 30
nap.
- a megállapodás aláírása tekintetében Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
- az ingatlankataszteri változások érvényesítésére Dr. Zsédenyi Imre megyei
főjegyző

25/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő veszprémi 1/A/91 hrsz-ú 146 m2-es ingatlant az egyéb, forgalomképes vagyoni
körből kivonja és a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolja, teljes területét pedig
ingyenesen biztosítja a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálathoz tartozó Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság számára.
Az új funkciónak megfelelő átalakítási és felújítási munkálatokat a Pedagógiai Intézet pályázaton nyert összegből saját igényeinek megfelelően valósítja meg.
Utasítja a főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és
az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:

a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő változás
érvényesítésére a határozat hozatalt követő 8 nap

Felelős:

az ingatlankataszteri változások érvényesítésére Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

26/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő sümegi 0225/1 és a 0225/2 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartásban szociális otthon,
valamint a 0228/4 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartásban szennyvíztisztító művelési ág megnevezéssel bejegyzett ingatlanokat a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből kivonja és az
egyéb (forgalomképes) vagyoni körbe sorolja.
Az átsorolással egyidejűleg az ingatlanokat elidegenítésre kijelöli.
Az ingatlanokat a pszichiátriai betegek otthona új beruházására vonatkozó szerződéskötést
követően lehet elidegeníteni.
A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az ingatlanok értékesítésére vonatkozó
intézkedéseket az intézmény új elhelyezésével összhangban tegye meg.
Utasítja a főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és
az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:

-

az ingatlan együttes elidegenítésére vonatkozó intézkedésekre: az intézmény új elhelyezésének megoldásával egyidejűleg,
a vagyonrendelet függelékén történő változás érvényesítésére a határozat
hozatalt követő 8 nap,
az ingatlankataszterben történő átvezetésre a változás ingatlan nyilvántartási átvezetését követő 30 nap.
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Felelős:

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

-

11

Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
az ingatlankataszteri változások érvényesítésére Dr. Zsédenyi Imre megyei
főjegyző

27/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi a bankszámláját vezető OTP
Bank Rt. hitelintézetnél a 2005. június 27-én megkötött és a bankszámlája kiegészítéseként
működő folyószámla-hitelkeret szerződés lejáratának 2007. június 26-i időpontig történő
meghosszabbítását.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő
alatt költségvetésében – a fejlesztések előtt – a hitel- és járulékai fedezetét saját bevételeiből
megteremti és visszafizetésére kötelezettséget vállal.
A folyószámla-hitelkeret fedezetéül a 2006-2007. évi költségvetésének saját bevételeit jelöli
meg.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a hitelszerződés 2007. június 26-ig történő meghosszabbítását – a közbeszerzési eljárást követően – kösse meg.
Határidő:
Felelős:

a közbeszerzési eljárás megindítására: 2006. április 30.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

28/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Közgyűlés egyetért a kamondi „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciós fedezetének 2007. évi induló címzett támogatási pályázattal történő megteremtésével.
A Megyei Közgyűlés a beruházás megvalósíthatósági tanulmányában foglalt „A” alternatíva
megvalósítását támogatja az alábbi költségszámítással ezer Ft-ban
e Ft-ban ÁFÁ-val
Forrás
MÖK saját forrás
Címzett támogatás
Összesen

2007
4.222
38.057
42.279

2008
57.276
515.483
572.759

2009
65.934
593.410
659.344

Összesen
127.432
1.146.950
1.274.382

A Veszprém Megyei Önkormányzat a feladat megvalósítására összesen 127.432 ezer Ft-ot
biztosít éves költségvetéseiben az alábbiak szerint:
2007. év
4.222 ezerFt
2008. év
52.276 ezerFt
2009. év
65.934 ezerFt
A Megyei Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a címzett támogatási pályázat koncepcióját és annak pozitív elbírálása esetén az igénybejelentést készíttesse el és határidőre nyújtsa
be.
Határidő:
Felelős:

2006. április 25.
2006. december

koncepció benyújtására
15.igénybejelentés benyújtására

Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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29/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprémi Petőfi Színház
2007. évi címzett támogatási pályázatával, amely az intézmény műszaki, szakmai felszereltségével kapcsolatos rekonstrukcióra, korszerűsítésére irányul, a Veszprém, Óváry Ferenc u. 2.
(5038 hrsz.) alatt lévő színház főépület vonatkozásában.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a benyújtott változatok közül az „A” alternatívát támogatja, amelynek fejlesztési költségei és támogatási igényei az alábbiak:
„A” alternatíva
Megnevezés
Építészeti munkák
Gépészeti munkák
Elektromos munkák
Világítástechnika
Színpadtechnika
Hangtechnika
Tervezés
Lebonyolítás

2007.
igényelt
támogatás
72
32,4
28,8
109,8
45,9
58,5
22,5
2,7
372,6

saját
forrás
8
3,6
3,2
12,2
5,1
6,5
2,5
0,3
41,4

2008.
igényelt
támogatás
165,6
75,6
66,6
110,7
45,9
58,5
–
6,3
529,2

saját
forrás
18,4
8,4
7,4
12,3
5,1
6,5
–
0,7
58,8

Összesen
M Ft
(bruttó)
264
120
106
245
102
130
25
10
1.002

A Közgyűlés megbízza a megyei főjegyzőt, hogy a címzett támogatási pályázat koncepcióját
készíttesse el és a jogszabályok szerint nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2006. április 25.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

2. A közgyűlés felkéri elnökét, kezdeményezzen tárgyalást a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatával annak érdekében, hogy járuljon hozzá a Petőfi Színház címzett támogatási
pályázat benyújtásához szükséges önrészhez.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

30/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által meghirdetett a „Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények
fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére” című pályázat benyújtásával.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a konzorciumi megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

31/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által ingyenesen felajánlott, tulajdonában lévő veszprémi belterületi 4796 helyrajzi
számú „kivett, parkoló” művelési ágban nyilvántartott 1873 m2 alapterületű ingatlant, az Onkológiai Centrum parkolójának létesítéséhez a tulajdonos által meghatározott feltételekkel elfogadja.
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Felhatalmazza a közgyűlés elnökét az ajándékozási szerződés aláírására, és kötelezettséget
vállal az általános forgalmi adó összegének megfizetésére az Onkológiai Centrum előkészítésére jóváhagyott előirányzat terhére.
A közgyűlés felkéri a hivatalt, vizsgálja meg az ÁFA megfizetési kötelezettség alóli mentesülés jogszerű lehetőségeit.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

32/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat fenntartásában
Veszprémben, a Tüzér u. 44. székhelyen működő Csecsemő és Fogyatékos Személyek
Otthona részeként, a gyermekvédelmi szakellátás keretében működtetett, kora miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti gyermekek ellátását biztosító férőhelyek számát
16-ról 8-ra lecsökkenti, ezzel egyidejűleg a szociális szakellátás keretében működtetett
bentlakásos értelmi fogyatékos ellátotti férőhelyek számát 64-ről 67-re emeli meg.
Határidő: 2006. június 1.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csecsemő és Fogyatékos Személyek
Otthonán belül a gyermekvédelmi és a szociális szakellátási feladatok közötti ellátotti létszám-átcsoportosítással összhangban az intézmény 2006. január 1-jén engedélyezett 59
fős dolgozói létszámát 2006. június 1-jétől 5 fővel, véglegesen 54 főre csökkenti.
Határidő: 2006. június 1.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, a megyei főjegyzőt, valamint az otthon igazgatóját az
intézmény ellátotti létszámösszetételének megváltoztatásából, valamint a dolgozók létszámának csökkentéséből eredő intézkedések (működési engedélyek módosítására vonatkozó kérelmek benyújtása, normatív állami támogatás igénylése, munkáltatói intézkedések) megtételére.
Határidő: 2006. május 15.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Urbanics Júlia igazgató
33/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat – a megyei önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendelet 7. számú mellékletének IV/1. pontja alatt szereplő
„Az állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatása” előirányzat terhére – 3.040 eFt önrész biztosításával pályázik az állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt
nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatására.
Határidő:
Felelős:

2006. május 22.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a beérkezett pályázatok értékelését
végző megyei bíráló bizottság elnökének:
Talabér Mártát a megyei közgyűlés szociális és gyermekvédelmi bizottságának
elnökét,
tagjainak:
Dr. Radovits Tibornét, megyei gyermekvédelmi szakreferenst,
Horváth Ildikó, gyámhivatali szakellátási szakreferenst,
Jungvert Valériát a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
igazgatóját
jelöli ki.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

34/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat, valamint a
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2005. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.
2./ A Közgyűlés a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó intézmények belső ellenőrzési tevékenységének közös megszervezése az eddigi feltételeknek megfelelően, a 2007. április 30-ig továbbra is külső erőforrás bevonásával történjen.
3./ A Közgyűlés utólagos tájékoztatás mellett felkéri Kuti Csaba elnököt, hogy gondoskodjon a belső ellenőrzést végző alkalmas személyek, szervezetek kiválasztásáról és a
megbízási szerződések megkötéséről. A szerződések tartalmazzák mindazon elemeket,
melyek garantálják a feladat szakszerű ellátását, a tevékenység függetlenségét, valamint meghatározzák az intézményi belső ellenőrök és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának kapcsolatrendszerét.
4./ A közgyűlés szükségesnek tartja az intézményi ellenőrzéseket követő zárótárgyalásra a
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökének meghívását.
Határidő:
Felelős:

2006. május 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

35/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala és a Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei 2005. évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy 2006. évben gondoskodjanak a vezetésük alatt álló intézményben a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelő eljárások lefolytatásáról és azok ellenőrzéséről.
Határidő:
Felelős:

2006. évben folyamatosan
a költségvetési szerv vezetője
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36/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás – nyílt eljárás keretében történő – közbeszerzéséhez kapcsolódó kiinduló feltételeket az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Veszprém megye teljes területe – Veszprém város kivételével – egy kéményseprőipari körzetnek minősül.
2. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2007 évre érvényesíthető maximális
díjtételeit a határozat melléklete szerint állapítja meg.
3. A szolgáltatási szerződés érvényességének időtartamát 10 évben, 2007. január 1-től –
2016. december 31-ig határozza meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás során a fentiek érvényesüléséről
gondoskodjék.
Felelős:
Határidő:

Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2006. október 15.

37/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke részére 2005. július 1. és december 31. közötti időszakra
3 havi
illetményének megfelelő összegű,
1.800.000.- forint
jutalmat állapít meg.
Felkéri a megyei főjegyzőt a jutalom kifizetésére.
Határidő:
Felelős:

2006. április 27.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

38/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Balatontourist Rt részvények eladásából befolyt bevétel felhasználásának megindítására vonatkozó javaslatot.
2. Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatala bevonásával a program megvalósítását szervezze és hajtsa végre.
Határidő:
Felelős:

2007. december 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

3. Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a soron következő közgyűlésre a pályázati
önerő kiegészítő keretről szóló rendeletének módosítását – az előterjesztés II. feladatcsoportjának kiírásában foglaltaknak megfelelően – terjessze elő, valamint gondoskodjon a 2006. évre ütemezett feladatok előirányzatainak a Megyei Önkormányzat
2006. évi költségvetési rendeletében történő átvezetéséről.
Határidő:
Felelős:

2006. május 30.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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39/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évi költségvetésben tervezett kiadási
előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt:
6/a. számú melléklet
„15. Képviselői keret képzése” előirányzat terhére:
Képviselő neve

Támogatott címzettje
felhasználás célja

Ács János

Tapolcai Kórházért Alapítvány, Tapolca
- betegség megelőzés
Dr. Horváth Balázs „Vázsony Kürt” Alapítvány, Nagyvázsony
- IV. Megyei Kürtverseny, iskolanapok rendezvény
támogatása
Mencshely Településért Közalapítvány, Mencshely
- Ifjúsági sport támogatása
Igaz Sándor
Csobánc Váráért Alapítvány, Gyulakeszi
- Gyulaffy napok Csobáncon rendezvény támogatása
Kropf Miklós
Zirci Országzászló Alapítvány, Zirc
- Rákóczi szobor és átadóünnepély
Trianon Múzeum Alapítvány, Várpalota
- működési támogatás
Pálfy Sándor
Sellő Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport
Alapítvány, Balatonfüred
- működési támogatás
Salvatore Quasimodo Közalapítvány, Balatonfüred
- működési támogatás
Magyar Fordítóház Alapítvány, Balatonfüred
- működési támogatás
Füredi Bem Alapítvány, Balatonfüred
- működési támogatás
Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred
- működési támogatás
Szente István
Verbunk Veszprém Alapítvány, Veszpérm
- nemzeti zenei hagyományok ápolása
Talabér Márta
Pro Porva Alapítvány, Porva
- Porvai Kőrishegy Fesztivál
Tóth István
Dr. Zongor Gábor

Összesen:

Pétrürdő Sportjáért Alapítvány, Pétfürdő
- szabadidő centrum fejlesztése
Versünnep Alapítvány, Veszprém
- A Balatonfüreden -2006. május 19-22 közöttaz 1956-os forradalom 50. évfordulója tiszteletére
megrendezendő Versünnep támogatása

összeg
ezer forintban
500

30
30
50
100
100

40
50
50
30
30
35
40
100

100
-----------1285

6. a. számú melléklet
„10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja” előirányzat terhére:
- A keszthelyi Balaton Régió Európai Információs Pont Közalapítvány
2005. és 2006. évi támogatása
1400 ezer Ft
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6. c. számú melléklet
„II.9. Gyermek és Ifjúsági feladatok” előirányzat terhére:
- A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány
„Veszprém Megyei Ifjúsági Információs Pontok hatékonyságának növelése
az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda fejlesztésével” céljára,
nyert pályázati támogatás átadása a feladat elvégzése érdekében
„V. 2. Közszolgálati médiumok támogatása” előirányzat terhére:
- Boldog Jövőért Alapítvány, Egyházaskesző
Keszői Krónika
- Pontes Kht. Alapítvány, Nagyvázsony
Nagyvázsonyi Futár
- Almádiért Közalapítvány, Balatonalmádi
Új Almádi Újság
- Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány, Zirc
Zirc és Vidéke havilap
- Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért
Alapítvány, Szentgál
Lovagi találkozó Szentgálon dokumentumfilm
„V. 8. Szociális feladatok támogatása” előirányzat terhére:
- „Nyírlaki Pszichiátriai Betegekért” Alapítvány, Nyírlak
„Kapkodd a lábad” kulturális és sportrendezvény támogatása
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3000 ezer Ft

50 ezer Ft
50 ezer Ft
150 ezer Ft
100 ezer Ft
100 ezer Ft

150 ezer Ft

„V. 10. Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása” előirányzat terhére:
- Magyar Fordítóház Alapítvány, Balatonfüred
Tevékenységének támogatása
1.300 ezer Ft
- Új Horizont Folyóirat és Könyvkiadó Alapítvány, Veszprém
Tevékenységének támogatása
900 ezer Ft
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a
támogatásokról szóló megállapodásokat írja alá.
Határidő:
Felelős:

2006. május 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

40/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy pártoló tagként
csatlakozik a Balatonfüred és Környéke Borút Egyesülethez. A közgyűlés pártoló tagként
2006. évben 20 ezer forinttal támogatja az egyesület munkáját.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a fenti döntésről az egyesületet értesítse, valamint a költségvetésben a támogatáshoz szükséges fedezet biztosításáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

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

41/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 177/2003. (VI. 12.) II/4. pontja, 4/2004.
(II. 19.), 77/2004. (VI. 17.) 3. pontja, 101/2005. (IX. 15.) 1. pontja, 119/2005. (XI. 10.),
122/2005. (XI. 10.) 2. pontja, 2/2006. (II. 16.), 3/2006. (II. 16.), 4/2006. (II. 16.), 5/2006. (II.
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22.) 1-2., 5-6. pontjai, 6/2006. (II. 22.), 7/2006. (II. 22.), 8/2006. (II. 22.), 9/2006. (II. 22.),
10/2006. (II. 22.) 1. pontja, 11/2006. (II. 22.), 12/2006. (II. 22.), 13/2006. (II. 22.), 15/2006.
(II. 22.), 17/2006. (II. 22.) határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

42/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjének a megye közbiztonságának a helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját
megtárgyalta és elfogadta.
2. A Közgyűlés a Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset
megelőzési program végrehajtásával kapcsolatos 2005. évi tevékenységről szóló beszámolót elfogadta. A testület fontosnak tartja a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság folyamatos, ciklusokon átívelő működését, ezért a bizottságba az alábbiak szerint delegál tagokat:
- Közgyűlési többséghez tartozó bizottsági elnököt (1 fő)
- Ellenzék körébe tartozó bizottsági elnököt (1 fő)
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei kábítószerügyi
stratégiát megtárgyalta és ajánlja valamennyi kábítószer elleni küzdelemben részt vevő
szervezet részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

43/2006. (IV. 20.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Veszprém megye biztonságának komplex megerősítése tűz- és katasztrófavédelmi szempontból” c. előterjesztést.
A közgyűlés támogatja, hogy a megye területén 15-20 percen belül a katasztrófavédelem és a
tűzoltóság hatáskörébe tartozó esetekben a beavatkozás megtörténjen.
A közgyűlés ennek érdekében a Balatontourist Rt. eladásából befolyt vételárból 100 millió forintot irányoz elő a következő célokra:
-

Tűzoltósági épületek átalakítására, fejlesztésére:
Nagyvázsony
Badacsonytomaj
Balatonfüred településeken azzal, hogy a támogatást a helyi önkormányzatokkal
kötött megállapodás keretében 50-50%-os finanszírozással kell biztosítani;

-

a már működő egyesületek munkájának szinten tartására, működésjavító és megtartó
eszközök, szakmai felszerelések beszerzésére, elavultak cseréjére, egyéb fejlesztésekre
azzal, hogy az előterjesztésben szereplő csabrendeki egyesület 3 millió Ft, a tapolcai
köztestület 7 millió Ft, a sümegi köztestület 9 millió Ft, és a zirci köztestület 4 millió
Ft támogatást kapjon;
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-

a várpalotai és a pétfürdői önkormányzattal 1 db magasból mentő gépjármű beszerzésére;

-

a megyei igazgatóság ügyeleti rendszerének, valamint a polgári védelmi kirendeltségek informatikai fejlesztésére;

-

a Regionális Tűz- Katasztrófa- Polgári Védelmi Oktató és Továbbképző Bázis és
Módszertani Központ kialakítására a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tetőterében, amennyiben a Katasztrófavédelmi Országos Parancsnokság a Veszprém Megyei Igazgatóságot régiós központtá nyilvánítja, úgy a közgyűlés a kialakítás költségeihez hozzájárul.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által elkészített
anyagot szakértővel vizsgáltassa meg, tárgyaljon az érintett önkormányzatokkal, készítsen
előterjesztést a program teljes megvalósítását illetően, amelyhez csatolja a támogatási szerződések tervezetét.
Határidő:
Felelős:

2006. szeptember 30.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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IV. MELLÉKLETEK
22/2006. (IV. 20.)
31/2006. (IV. 20.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
5/2006. (IV. 25.)
6/2006. (IV. 25.)
6/2006. (IV. 25.)
6/2006. (IV. 25.)
6/2006. (IV. 25.)
6/2006. (IV. 25.)
6/2006. (IV. 25.)
6/2006. (IV. 25.)
6/2006. (IV. 25.)
6/2006. (IV. 25.)
6/2006. (IV. 25.)

MÖK határozat
MÖK határozat
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

melléklet
melléklet
1. számú melléklete
2. számú melléklete
3. számú melléklete
4. számú melléklete
5a. számú melléklete
5b. számú melléklete
5c. számú melléklete
5d. számú melléklete
5e. számú melléklete
6a. számú melléklete
6b. számú melléklete
6c. számú melléklete
6d. számú melléklete
6e. számú melléklete
6f. számú melléklete
7. számú melléklete
8a. számú melléklete
8b. számú melléklete
8c. számú melléklete
9. számú melléklete
10. számú melléklete
11a. számú melléklete
11b. számú melléklete
12. számú melléklete
13. számú melléklete
egyszerűsített beszámoló 1. számú táblázata
egyszerűsített beszámoló 2. számú táblázata
egyszerűsített beszámoló 3. számú táblázata
egyszerűsített beszámoló 4. számú táblázata
1 számú melléklete
2 számú melléklete
3 számú melléklete
4 számú melléklete
5 számú melléklete
6 számú melléklete
7 számú melléklete
8 számú melléklete
9 számú melléklete
10 számú melléklete
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V. KÖZLEMÉNY
A Balaton Fejlesztési Tanács, a Közép-, Dél-és Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által 2005. évben támogatott projektek
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet piacra jutásának elősegítése, marketing tevékenység
támogatása II. 2005.
Támogatás Támogatás
összege
mértéke
(Ft)
(%)

Pályázó neve

Pályázati téma

Megvalósítás
helye

Balatonföldvár
Város Önkormányzata

Balatonföldvár marketingkommunikációjának növelése

Balatonföldvár

1 802 125

65

Dél-balatoni
Borút

1 000 000

63,3

1 000 000

65

1 500 000

59

Nyugat Balaton

1 355 000

65

Alsóörs, Felsőörs, Lovas,
Alsóörs,
Palozak és Csopak közséFelsőörs, Lovas,
gek által alkotott
Palozak és Csomikrorégió közös honlapjápak községek
nak elkészítése

1 000 000

62,5

Dél-balatoni Borút A Dél-balatoni Borút prosEgyesület
pektusának elkészítése

Tihany Község
Kirándulás a TihanyTihany-félsziget
Önkormányzat
félszigeten és környékén
és környéke
Balatonfüred Vá2006. évi információs kiadBalatonfüred
ros Önkormányzaványok készítése
ta
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület

Alsóörs Község
Önkormányzata

Nyugat Balaton aktív

Nyugat-Balatoni
Térségmarketing
Kht

Nyugat-Balatoni marketingcsomag készítése

Nyugat-Balaton

3 000 000

46

Fonyódi Kistérség
Többcélú Társulása

Fonyódi kistérség idegenforgalmi tájékoztatója

Fonyódi kistérség

2 356 500

65

Pogányvölgyi
Többcélú Kistérségi Társulás

Pogányvölgyi Kistérség
marketing célú kiadványa

Pogányvölgyi
kistérség

1 091 500

62

Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Hévíz város és régiója
vonzerő prospektusa

Hévíz város és
régiója

3 000 000

52,7

Nikla Község Önkormányzata

Élő örökségünk, éltető természet a mikrorégióban

Nikla,
Csömend,
Somogyszentpál

1 184 000

64,7

Zalakaros Város
Önkormányzata

Marketingeszközök támogatása- Virtuális valóság
Zalakaroson

Zalakaros

2 040 875

63,8

Összesen:

20 330 000
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Balatoni Turisztikai Régióban működő megyei Rendőrkapitányságok turisztikai szezonhoz kapcsolódó többletköltségeinek támogatása 2005.
Pályázó neve

Pályázati téma

Megvalósítás
helye

Támogatás Támogatás
összege
mértéke
(Ft)
(%)

Balatoni Turisztikai Régióban működő megyei RendVeszprém Megyei
őrkapitányságok turisztikai
Rendőrszezonhoz kapcsolódó
főkapitányság
többletköltségeinek támogatása

Balaton régió

9 000 000

65

Somogy Megyei
Rendőrfőkapitányság

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben közbiztonság feladatai ellátásának támogatása

Balaton régió

8 600 000

65

Zala Megyei
Rendőrfőkapitányság

A Zala Megyei Rendőrfőkapitányság területén a
nyári idegenforgalmi idény
miatt megnövekvő rendőri
erők többletköltségeinek
fedezése

Balaton régió

2 400 000

65

Összesen:

20 000 000

A Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által kiírt " A településkép javítását szolgáló fejlesztések támogatása" pályázati felhívásra beérkezett pályázatok közül - a 92/2005 (XI.10.) BFT határozat értelmében- támogatott projektek.
A településkép javítását szolgáló fejlesztések támogatása 2005.
Támogatás Támogatás
összege
mértéke
(Ft)
(%)

Pályázó neve

Pályázati téma

Megvalósítás
helye

Balatonudvari
Község Önkormányzata

Balatonudvari 5.hrsz.ú közterület burkolatának felújítása

Balatonudvari

1 804 320

50

Galambok

1 998 874

50

Galambok község telepüGalambok Község léskép javítását célzó zöld
Önkormányzata felületek fejlesztése, zöldterületek növelése
Községi Önkormányzat
Szentgyörgyvár

Egységes falukép kialakítáSzentgyörgyvár
sa Szentgyörgyváron

1 796 200

70

Marcali Város
Önkormányzata

Helytörténeti Múzeum börtön épületszárny homlokzati nyílászárók cseréje és
részleges felújítása

2 000 000

50

Összesen:

Marcali

7 599 394
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