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A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló gazdasági
programjáról
A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az egészségügyi ellátás helyzetéről, különös tekintettel a megyében élő idősekre
Ellátási szerződések megkötése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátási feladatok átvállalásáról
A Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezésének rendezése
A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság elhelyezésének rendezése
Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium elhelyezésének rendezése
Döntés folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbításáról
Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” KórházRendelőintézet gazdasági helyzetének alakulásáról
Tájékoztató a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” KórházRendelőintézet struktúra-változásával kapcsolatos fenntartói lépésekről
Tag delegálása az egészségügyi dolgozókkal szembeni etikai eljárás lefolytatására létrehozott Veszprém Megyei Etikai Tanácsba
Pályázat benyújtása a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására
A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum új elhelyezése, TRFC
pályázati támogatással megvalósuló beruházás lezárásáról
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Megyei Önkormányzat között
ingatlan tulajdonjogának rendezéséről
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Megyei Önkormányzat között
ingatlanok használatának rendezéséről
Balatonakali 0123/20 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre kijelöléséről
A Kisfaludy Ramassatter Középiskola, Kollégium, Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Nevelési Tanácsadó alapító
okiratának módosításáról
A Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosításáról
Közoktatási, egészségügyi és szociális intézmények alapító okiratainak
módosításáról
Intézményfenntartó társulásra vonatkozó ajánlattétel elutasításáról
Döntés a megyei fenntartású intézmények közoktatási feladatainak ellátásáról
Döntés a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
közoktatási feladatainak társulásos formában történő ellátásáról
Döntés a nem megyei fenntartású intézmények közoktatási feladatainak
ellátásáról
Döntés a zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
gyógypedagógiai feladatainak társulásos formában történő ellátásáról
Döntés a nevelési tanácsadók működtetéséről
Döntés Balatonfűzfő Önkormányzatának alapfokú művészetoktatási feladatai átvállalásának elutasításáról
A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság nagyvázsonyi Tájházának
átadása a települési önkormányzatnak
A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság tihanyi Tájházának átadása
a települési önkormányzatnak
A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság részéről a badacsonyi
Szegedy Róza Ház és az Egry József Emlékmúzeum átadása a települési
önkormányzatnak
A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság részéről a balatonfüredi Jókai Villa átadása a települési önkormányzatnak
A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnál a Kővágóörs-Pálköve-i
Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékmúzeum működtetésének szüneteltetéséről
A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság alapító okiratának módosításáról
Megyei módszertani feladatokat ellátó szociális intézmény kijelöléséről
Tájékoztató a megyei önkormányzat, a Megyei Önkormányzat Hivatala,
valamint az intézményei 2006. évi közbeszerzéseiről
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Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
módosítási javaslatának véleményezéséről
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról
és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000.
évi CXII. törvény módosítási javaslatának véleményezése
A Volán társaságok részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba
kerülésével kapcsolatos igénybejelentésről
A Győr-Veszprém közti vasútvonalon a személyszállítás fenntartásáról
Együttműködési megállapodás aláírásáról a megyei nyugdíjas szervezetekkel
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről
(II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről
(III.), valamint a 4/2007. (II. 22.) MÖK határozat módosításáról

IV. MELLÉKLETEK
29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
30/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
31/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
32/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
40/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
46/2007. (IV. 19.) MÖK határozat 1-2. számú mellékletei
59/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
60/2007. (IV. 19.) MÖK határozat 1-3. sz. mellékletei
69/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
70/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
71/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
72/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
81/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
8/2007. (IV. 26.) rendelet mellékletei
9/2007. (IV. 26.) rendelet mellékletei
10/2007. (IV. 26.) rendelet mellékletei

4

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2007. április 26.

I. SZEMÉLYI RÉSZ
29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a határozat mellékletében szereplő személyeket a Veszprém Megyei Bíróságra bírósági ülnöknek megválasztotta.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az ülnökök megválasztásáról a Megyei Bíróság elnökét tájékoztassa és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról.
Határidő: 2007. április 22.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
30/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a határozat mellékletében szereplő személyeket a Veszprémi Munkaügyi Bíróságra bírósági ülnöknek megválasztotta.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az ülnökök megválasztásáról a Megyei Bíróság elnökét tájékoztassa és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról.
Határidő: 2007. április 22.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
31/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a határozat mellékletében szereplő személyeket a Veszprém Megyei Bíróság fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró
bíróságra pedagógus ülnöknek megválasztotta.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az ülnökök megválasztásáról a Megyei Bíróság elnökét tájékoztassa és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek átadásáról.
Határidő: 2007. április 22.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
34/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kasper Ágota, 8420 Zirc, Petőfi S. u. 10.
szám alatti lakost 2007. május 1-jei hatállyal megbízza a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás 2007. május 1-jétől 2012. április 30-ig szól.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a magasabb vezetői
megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2007. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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35/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Madarász Lajos, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát – kérésére – 2008. április 11-ei hatállyal felmentéssel megszünteti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 30. § (1)
bekezdés e) pontja alapján, mivel a közalkalmazott nyugdíjasnak minősül a Kjt. 37/B §-a szerint.
Felmentési ideje: 60 nap + 6 hónap.
Felmentési idejének kezdő időpontja: 2007. augusztus 13.
A munkavégzési kötelezettség alól 2007. augusztus 13-tól 2008. április 11-ig mentesül.
Magasabb vezetői megbízása közalkalmazotti jogviszonya megszűnésének időpontjában megszűnik.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatban
a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 13.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A közgyűlés felkéri a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságot, hogy az igazgatói állásra a pályázatot írja ki.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Dr. Hermann István, a bizottság elnöke

36/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Praznovszky Mihály, az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát – kérésére – 2008. június 30-ai hatállyal felmentéssel megszünteti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
(Kjt.) 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel a közalkalmazott nyugdíjasnak minősül a
Kjt. 37/B §-a szerint.
Felmentési ideje: 60 nap + 6 hónap.
Felmentési idejének kezdő időpontja: 2007. november 2.
A munkavégzési kötelezettség alól 2007. november 2-től 2008. június 30-ig mentesül.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatban
a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2007. november 2.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A közgyűlés felkéri a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságot, hogy az igazgatói állásra a pályázatot írja ki.
Határidő:
Felelős:

2007. december 31.
Dr. Hermann István, a bizottság elnöke

37/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Molnár Attila, a Medgyaszay István
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát – kérésére – 2008. április 30-ai hatállyal felmentéssel megszünteti a közalkalmazottak jogállásáról
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szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel a közalkalmazott nyugdíjasnak minősül a Kjt. 37/B §-a szerint.
Felmentési ideje: 60 nap + 6 hónap.
Felmentési idejének kezdő időpontja: 2007. szeptember 1.
A munkavégzési kötelezettség alól 2007. szeptember 1-től 2008. április 30-ig mentesül.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatban
a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

40/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság ügyvezetőjét, Pomázi Szilárdot tisztségéből visszahívja,
egyben 2007. április 20-tól 2007. december 31-ig terjedő időre ismételten megbízza a
Közhasznú Társaság ügyvezetőjének. Pomázi Szilárd az ügyvezetői megbízatását bruttó
210.000.-Ft/hó díjazással, megbízási szerződéssel látja el.
2. A közgyűlés a Közhasznú Társaság felügyelő bizottsága tagjait, Moór Czepek Kornéliát,
Dr. Szalay Andrást és Vajda Gábort tisztségükből visszahívja, egyben 2007. április 20-tól
2007. december 31-ig terjedő időre ismételten megbízza őket a Közhasznú Társaság felügyelő bizottsága tagjainak, mely tevékenységüket díjazás nélkül látják el.
3. A közgyűlés a Közhasznú Társaság könyvvizsgálóját, a Horváth és társai Kft-t, a Kft részéről Horváth Györgyöt (könyvvizsgálói engedély száma: 000678) tisztségéből visszahívja, egyben 2007. április 20-tól 2007. december 31-ig terjedő időre ismételten megbízza
a Közhasznú Társaság könyvvizsgálójának, díjazását bruttó 32.500.-Ft/hó összegben állapítja meg.
4. A közgyűlés a Közhasznú Társaság Alapító Okiratának:
¾ a társaság közhasznú tevékenységével kapcsolatos 5.4.8. pontját,
¾ a taggyűlési hatáskörrel kapcsolatos 8.2.a.), h.), j.), k.) pontjait,
¾ az ügyvezetővel kapcsolatos 9.1., 9.2. pontjait,
¾ a felügyelő bizottsággal kapcsolatos 10.1 pontját,
¾ a könyvvizsgálóval kapcsolatos 11.1. pontját a melléklet szerinti Alapító Okiratban
foglaltaknak megfelelően módosítja,
¾ a pályázatkiírással kapcsolatos 5.8. pontját az Alapító Okiratból törli, továbbá
¾ a gazdasági társasági törvényre történő jogszabályi hivatkozásait az Alapító Okirat
Preambulumában, 8.2.h.), 9.5., 10.8., és 11.3. pontjaiban az új jogszabálynak megfelelően módosítja és az Alapító Okiratot a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
5. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Közhasznú Társaság nonprofit gazdasági társasággá
történő átalakulásával, vagy jogutód nélküli megszűntetésével kapcsolatosan a 2007. szeptemberi közgyűlésen tegyen előterjesztést.
6. A Veszprém Megyei Közgyűlés felkéri a Veszprémi Európai Információs Pont Közhasznú
Társaság ügyvezetőjét a fenti módosításokból adódó intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

1-4. pontnál
5. pontnál
6. pontnál
1-5. pontnál
6. pontnál

azonnal
2007. szeptember
2007. május 19.
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
Pomázi Szilárd, a Kht ügyvezetője
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II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2007. (IV. 26.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. 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 2006. 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.
II. fejezet
A 2006. évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása
2. §
(1)

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

(8)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2006. évi
költségvetésének végrehajtását
22.983.932 ezer forint költségvetési bevétellel,
21.989.811 ezer forint költségvetési kiadással
jóváhagyja.
A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal
való egybevetését az 1. számú melléklet részletezése szerint elfogadja, és tudomásul
veszi, hogy 64.165 ezer forint felhalmozási célú hitel igénybevétele történt.
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 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 253.464 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 590.177 ezer forint, a felhalmozási kiadásaira az 5/c. számú
mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 2.170.445 ezer forint került felhasználásra.
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési
előirányzataiból az 5/e. számú melléklet részletezésében 891.950 ezer forint került felhasználásra.
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A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2006. 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 1.177 ezer forint megtérülése, a felhasználási kötöttség nélkül járó
normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedés esetében pedig
79.380 ezer forint központosított előirányzatok elszámolásából adódóan 3.197 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék –
221 ezer forint kivételével - felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról – ezen belül a Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben
végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól - a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
A Közgyűlés tudomásul veszi a képviselői alap előirányzat-módosításairól szóló 12.
számú melléklet szerinti tájékoztatást.
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.
3. §

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének
pénzmaradványát a 6/a. számú melléklet részletezése szerint 1.051.346 ezer forinttal
jóváhagyja.
A Közgyűlés a Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet és az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár 2006. évi vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét a 6/b. számú
melléklet részletezése szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a
Megyei Kórház vállalkozási tevékenységének veszteségével összefüggő intézkedéseket tegye meg.
A Közgyűlés az intézmények 2006. 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 4.795 ezer forint megtérülést engedélyez az érintett intézmények részére 2006. évről áthúzódó kötelezettségeinek finanszírozására, valamint a Lakásotthonok Igazgatósága részére jogszabályban
meghatározott ellátottak pénzeli juttatási kifizetésére.
A Közgyűlés az intézmények 2006. évi költségvetésében képződött kiadási előirányzat-maradványból a felhasználási kötöttségű állami támogatás. A központosított támogatások és a célfeladatként biztosított feladatok maradványát a tárgyévi helyesbített
maradvány terhére zárolja.
A jóváhagyott pénzmaradvány a 6/a számú melléklet 12-18. oszlopában részletezett
kiemelt előirányzatok teljesítésére használható fel. A személyi juttatások előirányzata
egyszeres jellegű kifizetésekre fordítható.
A Közgyűlés a 2006 évben 6 megyei intézmény részére biztosított összesen 40.556
ezer forint kölcsönt. A Megyei Önkormányzat a kölcsön visszafizetésének határidejét
2007. június 30. napban határozza meg.
A Közgyűlés a 6/c számú mellékletben kimutatott, a Megyei Önkormányzat 2006. 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:
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Eszközök 20.115.489 ezer forint,
Források 20.115.489 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)
(2)

(3)
(4)

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi. A
nyilvánosan közzéteendő egyszerűsített beszámolót az 1-4. táblázatban foglaltak szerint elfogadja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal
ellátott 2006. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről – a Belügyi és a Cégközlönyben -, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2007.
június 30-ig gondoskodjon.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályát veszti 2008. április 30-án.
Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.23.), valamint az azt módosító
5/2006.(IV.25.), a 8/2006.(VI.20.), a 9/2006.(IX.22.), a 13/2006.(X.30.),, a
15/2006. (XII.12.), valamint a 1/2007.(II.28.) rendeletek.

Veszprém, 2007. április 19.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2007. (IV. 26.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
2/2007.(II.28.) rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki.
1. §
A 2 §-ban hivatkozott 16. sz. melléklet 17. Finanszírozási bevételek kiegészül „17.32. Értékpapírok értékesítése” bevételfajtával.
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2. §
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A 3. § (1) bekezdésben hivatkozott
a./ bevételi főösszeg
21.260620 ezer forintra,
b./ kiadási főösszeg
21.619.446 ezer forintra
c./ hiánya
358.826 ezer forintra módosul.
A 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet
1.számú melléklete, a 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete
lép.
Az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.
számú melléklete lép.
Az 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.
számú melléklete lép.
Az 5. § (3) bekezdésben hivatkozott 6/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.
számú melléklete lép.
Az 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.
számú melléklete lép.
Az 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.
számú melléklete lép.
Az 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 6/f. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8.
számú melléklete lép.
Az 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9.
számú melléklet lép.
3. §

A 6. § (2) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú
melléklete lép.
4. §
A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(5) bekezdése
alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
5. §
A 14 § (6) bekezdésben felsorolt szervezetek kiegészülnek a „Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület” szervezettel.
6. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Veszprém, 2007. április 19.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2007. (IV. 26.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az SZMSZ 11. § (3) bekezdésének utolsó mondata a következők szerint módosul:
„(3) A rendkívüli ülésen a közgyűlés kizárólag a kezdeményezők által megjelölt,
továbbá a közgyűlés elnöke által az önkormányzat érdekében halaszthatatlannak
minősített (pénzügyi, pályázati) napirendeket tárgyalja.”
(2) Az SZMSZ 11. § (5) bekezdése a következők szerint módosul:
„(5) Az ülés meghívóját az írásos előterjesztésekkel együtt a képviselők, valamint a tanácskozási joggal meghívottak részére – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével –az ülés
időpontját megelőzően legalább 8 nappal kézbesíteni kell. (A közgyűlés üléseire meghívandók névsorát a 4. sz. függelék tartalmazza.)”
(3) Az SZMSZ 11. § (9) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki, illetve módosul:
„(9) A közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt: a főjegyző (főjegyző javaslatára
az aljegyző és az irodavezetők), az adott napirendek előadói (amennyiben azok nem képviselők), a területi kisebbségi önkormányzatok elnökei, a megyében működő kistérségi társulások meghívott képviselői, ……”
2. §
(1) Az SZMSZ 12. § (3) bekezdésének második francia bekezdése a következők szerint módosul:
(Az előterjesztések tartalma általában:)
„ - a napirend előadója és az előkészítésbe bevont személyek, szervezetek, az előterjesztést megtárgyaló bizottság(ok) megnevezése,…”
(2) Az SZMSZ 12. § (6) bekezdésének első mondata következők szerint módosul, egyidejűleg
a következő mondattal egészül ki:
„(6) A módosító indítványt – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – a közgyűlést megelőző napon legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani a közgyűlés elnökénél. A módosító
indítvány benyújtására meghatározott időpontot követően ülésező bizottság önálló módosító indítványt fogalmazhat meg.”
3. §
Az SZMSZ 15. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) A napirend előtti felszólalás tárgyát és annak indokát az ülést megelőző napon 12
óráig, írásban a közgyűlés elnökéhez kell benyújtani.”
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4. §
(1) Az SZMSZ 16. § (2) bekezdésének az utolsó mondata a következőkkel egészül ki:
„ A bizottság egyharmadának támogatásával megfogalmazott kisebbségi állásfoglalásokat, a kisebbségi álláspontot megfogalmazók által megbízott képviselő ismertetheti indokolás nélkül.”
(2) Az SZMSZ 16. § (7) bekezdésének első mondata a következők szerint módosul:
„(7) A közgyűlés ülésén, ha a képviselő ügyrendi indítványt kíván tenni, a közgyűlés
elnöke azt soron kívül megadja. ..”
5. §
Az SZMSZ 19. § (7) bekezdésének első mondata a következőkkel egészül ki:
„(7) A közgyűlés rendeleteit a megyei önkormányzat hivatalos lapjában kell kihirdetni és
a megyei önkormányzat honlapján megjelentetni.”
6. §
Az SZMSZ a következő új V. fejezettel egészül ki, egyidejűleg a fejezetek számozása egyel
növekszik:
„V. FEJEZET
Területi Kisebbségi Önkormányzatok

26/A. §
(1) A megyei és a területi kisebbségi önkormányzatok önálló jogi személyként Veszprém
megye közigazgatási határain belül egymás érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartva látják
el a törvényben meghatározott feladataikat.
(2) A közgyűlés az átruházható feladat- és hatáskörét – a hatósági, valamint a közüzemi
szolgáltatásokkal összefüggő feladat- és hatáskörök kivételével – a területi kisebbségi
önkormányzat testületére, annak kezdeményezésére megállapodás alapján átruházhatja.
26/B. §
(1) A megyei önkormányzat a területi önkormányzatok működéséhez szükséges helyiség
használatot Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban
biztosítja.
(2) A megyei önkormányzat viseli a helyiség használathoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatási díjakat, postai szolgáltatási díjakat, továbbá a hivatal közreműködésével, annak
költségvetéséből gondoskodik az iktatási, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok
ellátásáról.
26/C. §
(1) A közgyűlés köteles megalakítani a kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságát,
melynek munkájában a megyei kisebbségi önkormányzatok elnökei állandó tanácskozási
joggal vesznek részt.
(2) A területi kisebbségi önkormányzat(ok) elnöke(i) a közgyűlés ülésén tanácskozási
joggal vesz(nek) részt.”
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7. §
(1) Az SZMSZ a megyei közgyűlés kötelezően ellátandó feladat- és hatásköreiről szóló 2.
számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosul. Egyidejűleg az
egyes bizottságok feladat- és hatáskörét tartalmazó SZMSZ 5. számú melléklete a bizottságokra átruházott hatáskörökkel kiegészül.
(2) Az SZMSZ a megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatásköréről szóló 4. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint kiegészül.
8.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az SZMSZ 16. § (10) bekezdése, valamint a 17.
§ (1) bekezdés második mondata hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
28/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. április 19-ei ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
1. Bírósági ülnökök megválasztása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Balatontourist Zrt. részvények adásvételére vonatkozó szerződés módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 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 2006. évi megvalósításáról
Előadó:
Dr. Horváth Imre ezredes, mb. megyei rendőrfőkapitány
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatójának megbízása
Előadó:
A Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megbízásából:
Dr. Hermann István, a bizottság elnöke
5. Madarász Lajos, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6. Dr. Praznovszky Mihály, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
7. Dr. Molnár Attila, a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

14

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2007. április 26.

8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára igazgatói állására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánítása, a kincstár alapításáról szóló határozat hatályon
kívül helyezése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
9. Az Európai Információs Pont Kht. ügyvezetőjének megbízása, a Kht. alapító okiratának módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
10. Pályázat könyvvizsgálói feladat ellátására
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
11. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
12. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
13. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló gazdasági programja
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
14. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az egészségügyi ellátás helyzetéről, különös tekintettel a megyében élő idősekre
Előadó:
Dr. Medgyaszay Melinda, a MEP igazgatója
15. Ellátási szerződések megkötése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szakellátási feladatok átvállalásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
16. Egyes intézmények elhelyezésének rendezése
Előadó:
Pálfy Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke
17. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 28.)
rendeletének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
19. Döntés folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbításáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
20. Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági
helyzetének alakulásáról
Előadó:
Dr. Rácz Jenő főigazgató
21. A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet szakmai fejlesztési
tervének módosítása
Előadó:
Dr. Rácz Jenő, főigazgató
22. Tájékoztató a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet struktúraváltozásával kapcsolatos fenntartói lépésekről
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
23. Tag delegálása az egészségügyi dolgozókkal szembeni etikai eljárás lefolytatására létrehozott Veszprém Megyei Etikai Tanácsba
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
24. „sürgős” minősítésű előterjesztés
Pályázat benyújtása a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
25. A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum új elhelyezése, TRFC pályázati támogatással megvalósuló beruházás lezárása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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26. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Megyei Önkormányzat között ingatlanok tulajdonjogának, használatának rendezése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
27. Balatonakali 0123/20 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre kijelölése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
28. A Megyei Önkormányzat Hivatala és egyes megyei fenntartású intézmények alapító
okiratainak módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
29. A Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium
és Gyermekotthon megszüntetése, és a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága
szervezetének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
30. Döntés egyes közoktatási feladatok ellátásról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
31. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság egyes vidéki kiállítóhelyeinek átadása települési önkormányzatoknak
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
32. Megyei módszertani feladatokat ellátó szociális intézmény kijelölése
Előadó:
Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke
33. Tájékoztató a megyei önkormányzat, a Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az
intézményei 2006. évi közbeszerzéseiről
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
34. Az Országos Területrendezési Tervéről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítási javaslatának véleményezése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
35. Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítási javaslatának véleményezése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
36. A Volán társaságok részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésével
kapcsolatos igénybejelentés
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
37. A Győr-Veszprém közti vasútvonalon a személyszállítás fenntartása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
38. Együttműködési megállapodás aláírása a megyei nyugdíjas szervezetekkel
Előadó:
Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke
39. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
40. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2007. február 7. – 2007. március 31.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

32/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat mint eladó, valamint az SCD Balaton Holding Rt. mint vevő között a Balatontourist Rt-ben lévő
részvények adás-vételére vonatkozó szerződés módosításhoz a mellékelt szerződésben írt tartalommal hozzájárul.
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Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a szerződés módosítást aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

33/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjének beszámolóját 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 2006. évi megvalósításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. Megállapította, hogy a megyei rendőrfőkapitányság eredményesen látta el feladatát, amelyért köszönetét fejezi ki a teljes személyi
állománynak.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi az Országos Rendőrfőkapitányságnál, hogy a Veszprém megyei rendőr-főkapitány végleges kinevezéséről gondoskodjon, arra vonatkozóan tegyen javaslatot a megyei közgyűlés felé.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a döntésről az országos és a megyei rendőr-főkapitányság
vezetőjét tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

38/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára igazgatói állására kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára alapításáról szóló 6/2007. (II. 22.) MÖK határozatát hatályon kívül helyezi.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a főjegyző javaslatára nyújtsa be a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a megyei
intézmények gazdasági, ügyviteli feladatai kincstári rendszerben való megoldásának a
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala szervezeti keretein belül történő ellátására.
Határidő: a közgyűlés 2007. júniusi ülése
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az idő
rövidségére tekintettel a kincstári feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében az előkészítő intézkedéseket haladéktalanul kezdje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
39/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Európai Információs
Pont Közhasznú Társaság részére a 2007. évre biztosított 7.350.000.-Ft támogatási összeg
második félévre vonatkozó időarányos részét, 3.675 e Ft-ot 2007. május 5-ig folyósítja.
Felkéri a közgyűlés elnökét a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2007. május 5.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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41/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a könyvvizsgálói feladat ellátására a Kbt.
299. § (1) bekezdés b) pontja alapján közbeszerzési eljárás keretében négy éves időtartamra
pályázatot hirdet.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon és a
megbízásra vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2007. júniusi közgyűlés, illetve azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

42/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat, valamint a
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2006. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése változatlan formában külső erőforrás
bevonásával gondoskodik a Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények belső ellenőrzésének közös megszervezéséről.
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Kincstár felállítása után vizsgálja meg, hogy a
belső ellenőrzés beilleszthető-e a rendszerbe, és hatékonyan működtethető-e a külső
ellenőrzéssel összehasonlítva.
3. A közgyűlés elnöke kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat a megyében működő
tüdőgondozóknak a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézethez történő betegirányítás tárgyában.
Határidő:
Felelős:

2007. július 1., illetve folyamatos
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

43/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat nevében a jogosultság elvesztése miatt lemond a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
38/2005. (V. 27.) számú határozata I./A) pontja alapján, rangsorban a 2. helyen a Veszprém
Megyei Önkormányzat részére „A működő kórházak és szakrendelők orvosi gép-műszer beszerzései” címen 2005. évre biztosított 53.148.000,- Ft előirányzatnak a beruházás tervezett
befejezését követő év végéig, azaz 2006. december 31-ig fel nem használt 6.659.074,- Ft öszszegű maradványáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém
Megyei Területi Igazgatósága útján nyolc munkanapon belül értesítse a céltámogatás odaítéléséről döntést hozó Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsot.
Határidő:
Felelős:

2007. május 2.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

44/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007-2010 évekre szóló Gazdasági Programját. A Programba foglalt elveket és célkitűzéseket elfogadja.
A Veszprém Megyei Önkormányzat a hosszú távú előrejelzések alapján területileg összehangolja a kötelezően ellátandó feladatait, különösen az oktatási, a közművelődési, az egészségügyi, a szociális, és a gyermekvédelmi, továbbá az épített és természeti környezet védelmével
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kapcsolatos, az idegenforgalmi, illetve közszolgáltatási feladatait, biztosítja azok összhangját
a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás-politikai koncepciókkal.
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Program végrehajtásáról gondoskodjon, a pályázati lehetőségek kihasználásával és az ütemezett feladatoknak az éves költségvetésbe történő beépítésével.
Felkéri továbbá, hogy a program végrehajtásának helyzetéről évente az előző évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolóval egyidejűleg adjon számot.
Határidő:
Felelős:

folyamatosan illetve az éves költségvetés keretében
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

45/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a Veszprém
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az egészségügyi ellátás helyzetéről, különös
tekintettel a megyében élő idősekre.
A megyei közgyűlés köszönetét fejezi ki a Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
igazgatójának és munkatársainak a részletes, informatív szakmai tájékoztató anyag összeállításáért.
Felelős:
Határidő:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
azonnal

46/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bezeredj Kastélyterápia
Alapítvány és a Veszprém Megyei Önkormányzat között ellátási szerződés megkötését a Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány fenntartásában – Szedres-Hídja-pusztán –
működő speciális otthon férőhelyeiből 1 fő igénybevételére vonatkozóan.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozat 1. számú mellékletét képező szerződés
aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy biztosítson fedezetet az önkormányzat éves költségvetéseiben a szerződésben meghatározott ellátás költségeire.
Határidő:
azonnal, illetve az adott évi költségvetés benyújtása
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Váci Egyházmegye
„Otthon” Szociális Szolgáltató Nevelőszülői és Helyettes Szülői Hálózat és a Veszprém Megyei Önkormányzat között ellátási szerződés megkötését az „Otthon” Szociális
Szolgáltató nevelőszülői hálózatának férőhelyeiből legfeljebb 25 fő igénybevételére
vonatkozóan.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozat 2. számú mellékletét képező szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

47/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Megyei Pedagógiai Intézet Veszprém, Kossuth u. 10. szám alatti irodaház V. emeletén való elhelyezésével. Felhatalmazza a
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közgyűlés elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat által bérbe és használatba adott helyiségek
bérlőivel és használóival a szerződések felmondása és más elhelyezés tárgyában tárgyaljon.
A helyiségek felújítására a Veszprém Megyei Közgyűlés 4.000 eFt előirányzatot biztosít
2007. évi költségvetéséből.
A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változások átvezetéséről az ingatlanvagyon kataszterben és a vagyonrendelet függelékében gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2007. július 31. az átköltöztetésre
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke,
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

48/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1./
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Vár 12. szám alatti, 291 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó használati jogát megvonja. Az
intézmény itt elhelyezett munkahelyeit a Veszprém, Török Ignác u. 7. szám alatti épületben
kell kialakítani.
2./
A Veszprém, Török I. u. 7. szám alatti épületben az intézmény igazgatóságának és
egyéb munkahelyeinek kialakítására 15.000 eFt-ot biztosít 2007. évi költségvetéséből.
Határidő:
Felelős:

munkahelyek kialakítására és átköltözésre 2007. augusztus 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

3./
A Közgyűlés az intézmény szakkönyvtárának elhelyezésére a Megyei Levéltár Veszprém, Török I. u. 1. számalatti épületének III. emeleti raktárát – 105 m2 – jelöli meg.
Felhatalmazza a Megyei Múzeumi Igazgatóság, valamint a Megyei Levéltár igazgatóját az elhelyezés feltételeiben való megállapodásra.
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 31.
Vidáné dr. Fodor Zsuzsa, a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatója
Madarász Lajos, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója

4./
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Laczkó Dezső Múzeum átalakításával, kiállítóterei növelésével. Az átalakításra vonatkozó tanulmány alapján pályázati
forrásokkal kell megteremteni az átalakítás költségeit.
5./
A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változások átvezetéséről
az ingatlanvagyon kataszterben és a vagyonrendelet függelékében gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2007. december 31.,
az átvezetésre a határozat kihirdetését követő 8 nap
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

49/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1./
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése meg kívánja vásárolni az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium részére a Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u.
19. szám (hrsz: 1495/105) alatti ingatlant, valamint a Balatonfűzfő, Gagarin u. 9. szám alatti
1495/A/90/1 és 1495/A/90/2 hrsz-ú lakásokat.
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A feladat végrehajtásához 2007. évi költségvetésében 115.000 eFt előirányzatot biztosít. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a vételre felajánlott ingatlanok megvásárlására vonatkozó szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2./
A jelenlegi leánykollégium átköltöztetését követően a Közgyűlés az Öveges József
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium használati jogát a Balatonalmádi, Veszprémi u.
83. szám alatti, 2, 3, 716/6 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megvonja. Ezzel egyidejűleg az
ingatlanokat az egyéb vagyon körébe sorolja, és elidegenítésre kijelöli.
Határidő:
Felelős:

átköltöztetést követően azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

3./
Felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy az iskola épületegyüttesének fűtéskorszerűsítésére vonatkozó előkészítő munkálatokat kezdje meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

4./
A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változások átvezetéséről
az ingatlanvagyon kataszterben és a vagyonrendelet függelékében gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

50/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi a bankszámláját vezető OTP
Bank Nyrt. hitelintézetnél a 2006. június 27-én megkötött és a bankszámlája kiegészítéseként
működő folyószámla-hitelkeret szerződés lejáratának 2008. 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 2007-2008. évi költségvetésének saját bevételeit jelöli
meg.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a hitelszerződést 2008. június 26-ig történő meghosszabbítás céljából – a közbeszerzési eljárást követően – kösse meg.
Határidő:
Felelős:

a közbeszerzési eljárás megindítására: 2007. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

51/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém Megyei
„Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági helyzetének 2006. november 2007. március időszak közötti alakulásáról készült beszámolót.
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A közgyűlés felkéri a kórház főigazgatóját, hogy az újabb tervezett intézkedések megtételéről készítsen részletes anyagot a szakmai bizottság részére, és a bizottság véleményezését követően kerüljön vissza a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2007. június 14.
Dr. Rácz Jenő főigazgató
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2. A közgyűlés felkéri a megyei kórház főigazgatóját, hogy a közgyűlés által elfogadott
intézkedési terv alapján, saját hatáskörében tegyen meg minden olyan intézkedést,
amely a kórház gazdálkodási egyensúlyának megőrzéséhez szükséges, illetve a konszolidáció eredményeit megtartja, ugyanakkor a folyamatos betegellátás biztosítását
lehetővé teszi.
Határidő:
Felelős:

folyamatosan
Dr. Rácz Jenő főigazgató

52/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a közgyűlés
elnökének a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet struktúraváltozásával kapcsolatos fenntartói lépésekről szóló tájékoztatóját.
A megyei közgyűlés egyetért azzal, hogy a megyei kórház struktúra-átalakítását és a kórház
ellátási területét meghatározó miniszteri határozatot az intézmény és a fenntartó a Fővárosi
Bíróságnál megtámadta, valamint azzal, hogy az intézmény vezetője a finanszírozási szerződést csak fenntartással írta alá.
Határidő:
Felelős:

2007. április 19.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

53/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Etikai Tanácsába a
megalakulásától számított 5 éves időtartamra tagként dr. Győri Istvánt választja meg.
Határidő:
Felelős:

2007. április 19.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

54/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be az Egészségügyi Minisztérium által – a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakulások költségeinek támogatására – meghirdetett pályázati kiírás alapján a Veszprém Megyei
„Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában az intézmény struktúraátalakításának a megvalósítása, illetve a kórházat terhelő egyszeri beruházási/felújítási
szükségletek költségeinek a csökkentése érdekében a szájsegbészeti ellátás és a rehabilitációs osztály fejlesztése, illetve a krónikus osztály létrehozása céljából összesen 27,400
ezer Ft vissza nem térítendő támogatásra.
Határidő: 2007. április 27.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be az Egészségügyi Minisztérium által – a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakulások költségeinek támogatására – meghirdetett pályázati kiírás alapján a Veszprém Megyei
Önkormányzat Tüdőgyógyintézete vonatkozásában az intézmény struktúra-átalakításának
a megvalósítása, illetve a kórházat terhelő egyszeri beruházási/felújítási szükségletek költ-
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ségeinek a csökkentése érdekében a pulmonológiai-onkológiai rehabilitációs részleg fejlesztése céljából összesen 25,745 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásra.
Határidő: 2007. április 27.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázatok benyújtásához feltételként előírt nyilatkozatok aláírására, amelyek alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat kötelezettséget
vállal, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén a biztosított összeget a pályázatában
megjelölt és jóváhagyott feltételek szerint használja fel, illetve ennek elmaradása esetén a
kiutalt összeget visszafizeti, valamint 2007. október 31-éig a felhasználást igazoló számlák egyidejű bemutatásával egyidejűleg beszámol az időtervben foglaltak végrehajtásáról,
a pályázatban elnyert összeg felhasználásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
55/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a „Zirc Bakonyi Természettudományi Múzeum új elhelyezése” TRFC pályázati támogatással megvalósult beruházásról
szóló beszámolót.
2./ A megyei közgyűlés tudomásul veszi, hogy a beruházás a tervezett határidőben, minőségben és felszereltségben megvalósult. A beruházás TRFC pályázatban elismerhető költségei a tervezett 174.825.000 Ft előirányzatnak megfelelően teljesültek.
3./ Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a beruházás teljes üzembe helyezéséről és a támogatóval
történő elszámolásról a Hivatal útján gondoskodjon.
Határidő az 1., 2. pont vonatkozásában:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő a 3. pont vonatkozásában:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

4./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Zirc, Rákóczi tér
3-5. „C” jelű épület, eredetileg geológiai gyűjtemény és szakkönyvtár elhelyezésére kialakított helyiségeit az intézmény ideiglenesen kiállítási célra használja.
Határidő:
Felelős:

2007. október 31-től kezdődően
Kasper Ágota, a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója

5./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Természettudományi Múzeum
geológiai gyűjteményének és a szakkönyvtár elhelyezése céljából a Zirc, Munkácsy u. 20.
szám alatt található 667/57 hrsz-ú ingatlant a Bakonyi Természettudományi Múzeum részére ideiglenesen a geológiai gyűjtemény végleges más helyszínen történő elhelyezéséig
üzemeltetésre átadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

6./ Veszprém Megye Önkormányzata támogatja és csatlakozik a Zirc Város Önkormányzatának gesztorságával készülő pályázathoz a Regionális Operatív Program keretein belül, azzal a céllal, hogy a Zirc, Reguly Antal Múzeum és Alkotóház ingatlanán felépüljön a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítótereinek helyet adó épület. A pályázathoz a
megyei önkormányzat 20 millió Ft saját forrást biztosít 2007. évi költségvetéséből.
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A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Zirc Város Önkormányzatával kezdje
meg a tárgyalásokat a közös pályázat előkészítésére, a megállapodás megszövegezésére.
A megállapodást a közgyűlés 2007. júniusi ülésére elő kell terjeszteni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

56/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy határoz, hogy a Veszprém Megyeház tér 1. szám alatti társasházban, a Magyar Állam tulajdonában és az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezelésében lévő 5035/A/3 hrsz-ú, 247 m2 területű
műemléki ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának a Veszprém Megyei Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.
3. Az ingatlant a Veszprém Megyei Önkormányzat az önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben előírt kötelező feladatainak – hivatali és intézményi szervezeteinek elhelyezése - ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni.
4. Az önkormányzat a kérelemnek helyt adó döntés esetén vállalja a tulajdonba adás érdekében az eljárás során felmerült költségek megtérítését.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

57/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, ha a térítésmentes tulajdonjog megszerzése a veszprémi 5035/A/3 hrsz-ú - Veszprém, Megyeház tér 1.
szám alatti - ingatlanra vonatkozóan nem lehetséges a megyei önkormányzat csere ingatlanként felajánlja a tulajdonában és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ingyenes
használatában lévő, Veszprém, Dózsa György u. 31. szám alatti, veszprémi 5868 hrszú ingatlan ½-ed tulajdonrészét.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

58/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező Balatonakali 0123/20
hrsz-ú ingatlant elidegenítésre kijelöli.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó intézkedéseket
tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

59/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Kisfaludy Ramassatter Középiskola, Kollégium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Nevelési Tanácsadó alapító okiratának az előterjesztés szerinti módosítását.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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60/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1. A közgyűlés a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala módosított Alapító Okiratát.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okiratot küldje meg az
érintetteknek és gondoskodjon a változtatás bejelentéséről.
Határidő:
Felelős:

2007. május 4.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

3. A közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a cigány területi kisebbségi önkormányzat, valamint a német területi kisebbségi önkormányzat között megkötésre kerülő, a
kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló szerződéseket a mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

61/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a megyei fenntartású közoktatási és egészségügyi intézmények alapító okirataiból a megszűnt szakfeladatok törlésre kerüljenek.
2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a megyei fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények alapító okiratainak 6.) pontjából az engedélyezett alkalmazotti létszám törlésre kerüljön.
3.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pápa, Jókai u. 37. szám alatti telephelyének törlésével.
4.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Reguly Antal Szakképző
Iskola és Kollégium felvehető legmagasabb iskolai tanulólétszámának 700 főre emelésével.
5.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a peremartongyártelepi Idősek Otthona alapító okiratának 6.) pontjában az ellátotti férőhelyek számának 176-ról
173-ra csökkentésével.
6.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a dákai „Batthyány Ilona”
Fogyatékosok Otthona alapító okiratának 6.) pontjában az ellátotti férőhelyek számának 218-ról 233-ra emelésével, egyidejűleg azzal, hogy az alapító okiratban az intézmény által ellátható szakfeladatok egészüljenek ki a „85317-0 Ápoló-gondozó otthoni
és rehabilitációs intézményi ellátás” szakfeladattal.
A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosításból adódó jelentéstételi kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2007. május 15.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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62/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a számára nem kötelező közoktatási feladatok ellátására nem társul Bakonybél, Borzavár, Pénzesgyőr, Porva önkormányzatával.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a döntésről értesítse az érintett települések polgármestereit.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

63/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az ajkai Bánki Donát Szakképző
Iskola és Kollégiumban, a Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskolában, a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumban, a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban, a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégiumban, a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumban, a Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskolában, a Balla Róbert Téri Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskolában, a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményben,
a várpalotai Thuri György Gimnázium és Szakközépiskolában, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban, a Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában, a zirci III.
Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában (feltétel nélkül) meglévő közoktatási feladatok átvállalását 2007. július 1 – 2011. június 30-ig.
Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a korábbi megállapodásokat 2011. június 30-ig
hosszabbítsa meg.
Határidő:
Felelős:

2007. július 1.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

64/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem ért egyet a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban lévő közoktatási feladatok társulásos formában történő
ellátásával, ezért azokat átvállalja 2007. július 1-jével.
Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a korábbi megállapodást 2011. június 30-áig hoszszabbítsa meg.
Határidő:
Felelős:

2007. július 1.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

65/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az ajkai Bródy Imre Gimnáziumban
és az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben (a leválasztást követően), a tapolcai Batsányi
János Gimnázium és Szakképző Iskolában, a Széchenyi István Szakképző Iskolában, a Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, a Diákotthon és Kollégiumban, a Szász
Márton Általános Művelődési Központban ( a leválasztást követően), a pápai Türr István
Gimnáziumban, a Bocsor István Középiskolai Kollégiumban, a várpalotai Zenevár Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben sümegi Kisfaludy Gimnáziumban, Gyógypedagógiai Intézményben, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és a zirci Városi Zeneiskolában (feltétel
nélkül) meglévő közoktatási feladatok 2007. augusztus 31 – 2011. június 30-áig történő átvételével.
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Felkéri a Közgyűlés Elnökét, hogy az intézmények átvételével kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg és terjessze a Megyei Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2007. június 14.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

66/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában lévő gyógypedagógiai feladatok társulásos formában történő
ellátásával.
Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a korábbi megállapodásokat 2011. június 30-ig
hosszabbítsa meg.
Határidő:
Felelős:

2007. július 1.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

67/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése továbbra is fontos feladatnak tartja a nevelési tanácsadók által végzett tevékenységet.
A megyei önkormányzat átveszi a nevelési tanácsadókat azzal a feltétellel, hogy a normatíva
(kiegészítőt is beleértve) és a tényleges költségek közti különbözet 50 %-át a többcélú kistérségi társulás, 50 %-át pedig a megyei önkormányzat biztosítja. A megyei önkormányzat ebben az esetben racionálisabb működtetést alakít ki (önállóságuk megszüntetése, vezetők számának csökkentése, óraszámok növelése, létszámok csökkentése).
Felkéri a Közgyűlés Elnökét, hogy a nevelési tanácsadókkal kapcsolatban folytasson tárgyalásokat az érintettekkel.
Határidő:
Felelős:

2007. június 14.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

68/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben megfogalmazott indokok
alapján nem vállalja át az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását Balatonfűzfő Város
Önkormányzatától.
Felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a határozatot Balatonfűzfő Város Polgármesterének küldje
meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

69/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nagyvázsonyi Tájház (Schumacher-ház) üzemeltetési
jogát 2007. május 1. hatállyal visszavonja a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságtól és azt
átadja Nagyvázsony Község Önkormányzatának.
Felhatalmazza elnökét a mellékelt megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2007. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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70/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tihanyi Tájház (Parasztgazda Háza és Halászcéh Ház)
üzemeltetési jogát 2007. május 1. hatállyal visszavonja a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságtól és azt átadja Tihany Község Önkormányzatának.
Felhatalmazza elnökét a mellékelt megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2007. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

71/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a badacsonyi Szegedy Róza Ház üzemeltetési jogát és
az Egry József Emlékmúzeum ingyenes használati jogát 2007. május 1. hatállyal visszavonja
a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságtól és azokat átadja Badacsonytomaj Város Önkormányzatának.
Felhatalmazza elnökét a mellékelt megállapodások aláírására.
Határidő:
Felelős:

2007. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

72/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a balatonfüredi Jókai Villa ingyenes használati jogát
2007. május 1. hatállyal visszavonja a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságtól és azt átadja Balatonfüred Város Önkormányzatának.
Felhatalmazza elnökét a mellékelt megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2007. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

73/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Megyei Önkormányzat a Kővágóörs-Pálkövén a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
által működtetett Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékmúzeum működését 2007. május 1-től határozatlan ideig szünetelteti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

74/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Törlésre kerül 8. pontban telephelyként feltüntetett:
Balatonfüred, Honvéd u. 1., Badacsonytomaj, Egry sétány 12., Badacsonytomaj, Szegedy Róza u. 1., Tihany, Pisky sétány 12., Tihany, Halász köz 9., Nagyvázsony, Bercsényi u. 21.
Törlésre kerül a 14. pontban a feladatellátást szolgáló vagyon közt felsorolt Balatonfüred 130
hrsz., Tihany 141 hrsz., Tihany 135 hrsz., Badacsonytomaj 039/11 hrsz., Badacsonytomaj
1334 hrsz., Nagyvázsony 522 hrsz.
A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a változásból adódó jelentéstételi kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2007. május 31.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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75/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.
7.) SzCsM rendelet alapján 2007. május 1-jétől 2012. május 1-jéig öt évre, továbbra is
a külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézményét jelöli ki a megyei szociális
módszertani feladatok ellátására.
Határidő:
Felelős:

2007. május 1-től 2012. május 1-jéig folyamatosan
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat
nevében a külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézményének a megyei szociális
módszertani feladatok ellátásával történő kijelöléséhez a szociális és munkaügyi miniszter hozzájárulását kikérje.
Határidő:
Felelős:

a miniszter hozzájárulására vonatkozó kérés megküldésére:
2007. április 20.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés felkéri a módszertani otthon vezetőjét, valamint a módszertani osztály
munkatársait, hogy a kijelölés időtartama alatt az elmúlt 5 év során tőlük megszokott
hozzáértéssel, magas színvonalú munkával, hatékony szervezéssel és irányítással segítsék a megyében működtetett intézmények szakmai munkáját a szociális szolgáltatásokat érintő valamennyi területen.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Szalai József igazgató

76/2007. (IV. 19.) 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 2006. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót
Határidő:
azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy 2007. évben gondoskodjanak a vezetésük alatt álló intézményben a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelő eljárások lefolytatásáról és azok ellenőrzéséről.
Határidő:
2007. évben folyamatosan
Felelős:
a költségvetési szerv vezetője
77/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Országos Területrendezési Tervről szóló
2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot megtárgyalta és annak elfogadást az alábbi kiegészítések figyelembevételével javasolja.
A térségi terület-felhasználásra vonatkozóan javasolja:
• egyenként kerüljenek felülvizsgálatra az OTrT módosítási javaslatban jelölt vízgazdasági térségek, abból a szempontból, hogy indokolt-e azok szerepeltetése (Például
Királyszentistvánon a regionális hulladéklerakó helyéül kiválasztott területen, Ajkán a
vörös iszap és pernye depók területén).
Az infrastruktúra hálózatokra vonatkozóan javasolja:
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•

főútként szerepeltetni a Veszprém Megye Területrendezési Tervben főútként ábrázolt
Pápa–Devecser–Tapolca főút Ajka irányú átkötését;
• Pápa várost az országos jelentőségű logisztikai központok között szereplő „Északdunántúli körzet” Győr-Gönyű részközpontjaként besorolni;
• a jelenleg hatályos tervben szereplő Devecser-Ukk közti új vasútvonal megjelenítését
továbbra is, a Devecsert északról elkerülő vasútvonalból kiágazva, a Szlovénia felé
irányuló transz–európai vasúti áruszállítási hálózat részeként;
• Veszprém megyét kelet-nyugat irányban feltáró új kerékúti törzshálózati elem beépítését az OTrT-be Bakony kerékpárút megnevezéssel. A kerékpárút a Termál kerékpárútból Sárvárnál ágazna ki Celldömölk-Mersevát-Pápa-Döbrönte-Ganna-MagyarpolányAjka-Herend településeken áthaladva csatlakozna Veszprémben az Északnyugatdunántúli kerékpárúthoz, Ajka-Kapolcs-Zánka viszonylatú leágazással;
• a cseszneki elkerülés feltüntetését a 2/b mellékletben, a 82. számú főúthoz tartozó felsorolásban;
• a Székesfehérvár-Szombathely közti vasútvonal Ajka-Kolontár közti szakaszának a
tényleges helyzetnek megfelelő ábrázolását az ország szerkezeti tervén;
• a Sümeg-Keszthely közötti utat az OTrT módosítási javaslata is sorolja be a főutak
közé, összhangban a Balaton-törvény módosítási javaslatával, a Devecser-Sümeg közti
úttal együtt.
A térségi övezetekre vonatkozóan javasolja:
• a komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezet rajzi ábrázolásának felülvizsgálatát
és pontosítását Berhida és Papkeszi települések közigazgatási területét érintően, továbbá szükség szerinti javítását;
• Barnag község szerepeltetését a kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete lehatárolásánál.
A szabályozási előírásokra vonatkozóan javasolja:
• a földtani veszélyforrás területe, a vízeróziónak kitett terület, és a széleróziónak kitett
terület lehatárolása ne az érintett települések közigazgatási területe szerint, hanem a
tényleges földrajzi kiterjedésüknek megfelelően történjen a kiemelt térségi és megyei
övezetek esetén:
• a megyei területrendezési terv számára is biztosítani az eltérő szabályozás lehetőségét.
A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Tervezési Főosztálya részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
78/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. törvény módosításiról szóló törvényjavaslatot megtárgyalta és annak
elfogadását az alábbi kiegészítések figyelembevételével javasolja.
1. A Balaton-törvény szerkezeti tervén szerepel a szentkirályszabadjai repülőtér mellé tervezett Tudományos Park megközelítő útja. Az utat szerepeltetni szükséges a 2/1. számú mellékletben a kiépítendő egyéb mellékutak felsorolásában is.
2. Az OTrT-be Bakony kerékpárút elnevezéssel beépítésre javasolt új országos kerékpárút
törzshálózati elemnek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére eső Kapolcs-Zánka közti szakaszát a Balaton-törvényben is szerepeltetni szükséges.
3. Javasoljuk a világörökség és világörökség-várományos területek alövezet lehatárolását a világörökségi kritériumok szempontjából kiemelten értékes területekre szűkíteni.
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A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Tervezési Főosztálya részére az előterjesztéssel együtt
küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
79/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az állam tulajdonában
lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 69/A. §-ának (7)
bekezdése alapján a Bakony Volán Zrt., a Balaton Volán Zrt. és a Somló Volán Zrt. – jelenleg a Magyar Állam tulajdonában és a zártkörűen működő Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság kezelésében lévő – részvénycsomagja a munkavállalói részvények
kivételével, a Veszprém megyei települési önkormányzatok, és a Veszprém Megyei Önkormányzat későbbiek során meghatározott arányok szerinti tulajdonába kerüljön, térítés nélküli
vagyonátadással.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a cél megvalósulása érdekében úgy dönt,
1. hogy a Bakony Volán Zrt. a Balaton Volán Zrt. és a Somló Volán Zrt. részvénycsomagjának 49 %-ára – a munkavállalói részvénytulajdont ide nem értve – térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti. Az állam tulajdonában lévő
három társaság részvényeinek tulajdonjogát Veszprém megye települési önkormányzatai
lélekszámarányosan szerezzék meg;
2. amennyiben a társaságok térítés nélküli tulajdonba adására az érintett önkormányzatok
bármelyik Veszprém megyei települési önkormányzat igényét nem jelenti be vagy a ráeső
részvényhányadot nem kívánja átvenni a Veszprém Megyei Önkormányzat a fennmaradó
részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal;
3. a tulajdonjog átruházásával a tevékenységi kör és a jelenlegi foglalkoztatási szint fenntartására vonatkozó kötelezettség vállalással és az ezekkel összefüggő biztosítékok nyújtásával kapcsolatos szerződést az ÁPV Zrt-vel megköti.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatot Esztergom Város Polgármesterének és az ÁPV Zrt. Vezérigazgatója részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

80/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Győr-Veszprém vasútvonal
Bakonyszentlászló-Veszprém közötti szakaszának műemlékké nyilvánítását.
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot küldje meg a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak, valamint Bakonyszentlászló-Bakonygyirót-Fenyőfő körjegyzőjének.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

81/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a
Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetekkel 2007-2010. közötti időszakra vonatkozó
együttműködési megállapodást.
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A közgyűlés felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodást aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
82/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 131/2006. (X. 26.) MÖK határozat 1. pontja, 134/2006. (XII. 7.) 2-3., 5., 7-8. pontjai, 138/2006. (XII. 7.) MÖK határozat 2. pontja,
2/2007. (II. 22.), 3/2007. (II. 22.), 5/2007. (II. 22.) 1. pontja, 6/2007. (II. 22.) 1., 4. pontjai,
7/2007. (II. 22.), 8/2007. (II. 22.), 9/2007. (II. 22.) 2. pontja, 11/2007. (II. 22.) I/1., I/3.,I/4.,
II/1-2., III/1-2., IV. pontjai, 15/2007. (II. 22.), 16/2007. (II. 22.) 2., 4. pontjai, 17/2007. (II.
22.) 2-5. pontjai határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta. A közgyűlés a 4/2007. (II. 22.) MÖK határozatra adott
jelentést elfogadta azzal, hogy a határozat bevezető részének 2. és 3. mondatát hatályon kívül
helyezi.
A testület a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről a tájékoztatót tudomásul
veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

IV. MELLÉKLETEK
29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
30/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
31/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
32/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
40/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
46/2007. (IV. 19.) MÖK határozat 1-2. számú mellékletei
59/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
60/2007. (IV. 19.) MÖK határozat 1-3. sz. mellékletei
69/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
70/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
71/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
72/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
81/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
8/2007. (IV. 26.) rendelet mellékletei
9/2007. (IV. 26.) rendelet mellékletei
10/2007. (IV. 26.) rendelet mellékletei
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29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
Veszprém Megyei Bíróság ülnökei 2007.
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Név
Drexler Béla
Kerecsényi Józsefné
sz. Weisz Erzsébet
Vastag Tiborné
sz. Rádi Rozália
Vörösházi János
Varga Pál
Buzás Tiborné
sz. Holczer Margit
Bajczi László
Mező Jánosné
sz. Kovács Rozália
Kiss Gábor
Horel Ferencné
sz. Berkes Erzsébet
Németh Zsuzsanna
Kun Szabó Gézáné
sz. Erdős Zsuzsanna
Dr. Horváth Zsolt
Makovi Ferenc
Bazsa Attiláné
sz. Ihász Éva
Dr. Nemes Nándor
Baranyi Attiláné
sz. Kardos Andrea
Lőrincze Jánosné
sz. Molnár Ilona
Balsai Sándorné
Sz.: Untener Márta
Siki Józsefné
Sz.: Geiger Marcella
Bíró Zoltán Attila
Gyurman István János
Végh Tamás Antal
Kadlicskó Péter
Gere Imre
Török Józsefné sz. Varjú
Erzsébet

Postai
ir.szám
8500
8200

Lakcím
Pápa, Celli út 45/A
Veszprém, Kodály u. 28.

8200

Veszprém, Mikszáth K. u. 27.

8200
8200
8447

Veszprém, Cholnoky Jenő u. 10.
Veszprém, Klapka György u. 1/C
4/15.
Ajkarendek, Korányi u. 231.

8400
8400

Ajka, Juhar sor 13.
Ajka, Kossuth L. u. 17.

8400
8200

Ajka, Cserhát u. 2.
Veszprém, Lóczy L. út 40/B 4/15.

8400
8174

Ajka, Kossuth u. 17. 9/34.
Balatonkenese, Katona József u. 25.

8400
8100
8175

Ajka, Deák F. u. 6.
Várpalota, Mandulás ltp. 30/B 2/18.
Balatonfűzfő, Felsővilla sor 22.

8200
8230

Veszprém, Baláca u. 65.
Balatonfüred, Alsó köz 1.

8440

Herend, Rózsa u.22.

8200

Veszprém, Endrődi u. 53.

8200

Veszprém, Malomkő u.4.

8300
8272
8300
8182
8196
8296

Tapolca, Bányász u. 29.
Balatoncsicsó, Fűzfa u. 2.
Tapolca, Arany J.u. 3/B.
Berhida,Szekfű u. 20/1.
Litér, Úttörő u. 14.
Monostorapáti, Petőfi u. 101.
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30/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
Veszprémi Munkaügyi Bíróság ülnökei 2007.
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Név
Tóth Antal
Sas Tibor Péterné
sz. Stadler Paula Judit
Sándor Anna
Schőnigné Révész Mária
Földi Zoltán
Hardi Lajos
Tóthné Kádár Klára
Madaras Annamária
Péter Istvánné
sz. Fülöp Katalin
Novák Ferencné
sz. Szabó Mária
Zugor János
Vida Szabolcsné
sz. Szabó Ilona
Szijné Miszori Rozália
Gábriel Flóriánné
sz. Hutai Valéria
Dezső Imréné
sz. Buzási Irén Anna
Szűcsné dr. Mészáros Edit
Ovádi Zsuzsanna
Falman Anna Mária
Németh Albert
Kovács Andrásné
sz. Kisházi Olga
Kelemen Zsolt Zoltán
Strasszer Ferencné sz. Takács Gyöngyi
Kovács Béla Lajos
Kocsis Deák György
Erzséné Mészáros Ágnes
Kustosné Tobak Erzsébet
Marton György
Adorján Géza
Bódis Gyuláné
sz. Hutter Anna
Dávoti Józsefné
sz. Vecsei Mária

Postai
ir.szám
8200
8220

Lakcím
Veszprém, Viola u. 12/D 1/4.
Balatonalmádi, Viola u. 23.

8440
8440
8220
8460
8230

Herend, Kossuth u. 155/a
Herend, Petőfi S. u. 1/A
Balatonalmádi, Tinódi u. 17.
Devecser, Árpád u. 15/1.
Balatonfüred, Köztársaság u. 11/C

8230
8100

Balatonfüred, Arácsi út 79/A/4.
Várpalota, Körmöcbánya u. 13.

8100

Várpalota, Hóvirág u. 1.

8100
8105

Várpalota, Zichy Imre u. 60.
Pétfürdő, Újmandulás u. 18.

8200
8440

Veszprém, Haszkovó u. 16/D
Herend, Dózsa Gy. u. 34.

8100

Várpalota, Rákóczi F. u. 12.

8227
8220
8416
8251
8200

Felsőörs, Kinizsi u. 17.
Balatonalmádi, Arany János u. 12.
Dudar, Dózsa Gy.u.40.
Zánka, Ifjúság u. 35/D
Veszprém, Kankalin u. 1/E

8428
8420

Borzavár, Petőfi u. 6.
Zirc, Szabadság u. 3.

8171
8191
8330
8330
8330
8330
8330

Balatonvilágos, Balaton út 10.
Öskü, Hunyadi u. 11.
Sümeg, Kossuth Lajos u. 12.
Sümeg, Simon István u. 50/1.
Sümeg, Karolina u. 1.
Sümeg, Halász László u. 9.
Sümeg, Béke tér 3.

8330

Sümeg, Hegyalja u. 5.
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31/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
Veszprém Megyei Bíróság fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró
pedagógus ülnökei 2007.
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

Név
Boda Istvánné
sz. Bitó Mária Magdolna
Tárnai Józsefné
sz. Hoffmann Rozália
Nemes Lászlóné
sz. Kovács Judit
Halasiné Molnár Mónika
Juhász Istvánné
sz. Riba Ildikó

Postai
ir.szám
8200

Lakcím
Veszprém, Fűzfa u. 41.

8200

Veszprém, Alkotmány u. 8/F

8100

Várpalota, Arany J. u. 25.

8100

Várpalota, Erdődy Pálfy Tamás u. 7.
I/8.
Tés, Kossuth L. u. 37.

8109
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32/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁS
amelyet 2007. _________ hó __ napján kötött:
1. a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) képviseletében
Lasztovicza Jenő úr a Közgyűlés elnöke, mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”, vagy
„Önkormányzat”), valamint
2. az SCD BALATON HOLDING Ingatlanfejlesztő és Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, mint Vevő (1124 Budapest, Csörsz u. 43., Cg.: 01-10-044994) képviseletében: Csákvári Árpád úr vezérigazgató (a továbbiakban: „Vevő”; együttesen „Szerződő Felek”)
az alábbi feltételek szerint (a továbbiakban: „Részvényadásvételi Szerződés Módosítás”).
PREAMBULUM
Felek rögzítik, hogy közöttük 2005. június 20. napján „Részvényadásvételi Szerződés” jött
létre a zártkörűen működő Balatontourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Részvénytársaságnak (8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 25., Cg.: 19-10-500057, a (továbbiakban: „Balatontourist Zrt.”), a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában álló 120.900 db, összesen
1.209.000.000,-Ft össznévértékű, névre szóló törzsrészvényeiből álló, a Balatontourist Rt-ben
közvetlen irányítási jogot biztosító befolyást eredményező részvénypakett (továbbiakban:
„Részvények”) értékesítésére.
I.
Fejezet
Értelmező rendelkezések
A jelen szerződésben előforduló kifejezések a „Részvényadásvételi Szerződés”-ben meghatározott jelentéssel alkalmazandóak.
II.
Fejezet
A Részvényadásvételi Szerződés módosítása
1.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy előzetes tárgyalásaikra figyelemmel a közöttük
létrejött „Részvényadásvételi Szerződés”-t módosítani kívánják.
A jelen módosítások a „Részvényadásvételi Szerződés”-ben meghatározott sorrendben,
annak pontjaira utalással az alábbiak:
1.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy „Részvényadásvételi Szerződés” 3.6. pontját akként módosítják, hogy a Vételár negyedik részletét, 1.010.000.000,-Ft-ot, azaz: Egymilliárd-tízmillió forintot 2007. június 30-ig köteles megfizetni Vevő az Eladónak.
1.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy „Részvényadásvételi Szerződés” 6.3. pontját akként módosítják, hogy Vevő a Fejlesztési Programban – az első 8 évre vonatkozóan –
2013. június 7-ig 15.000.000.000,-Ft, azaz: Tizenötmilliárd forint Beruházási Értéket
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határoz meg és vállal teljesíteni. Ennek 2013. június 7-i meghiúsulása esetén a kötbéralap 15.000.000.000,-Ft, azaz: Tizenötmilliárd forint, a meghiúsulási kötbér mértéke a
kötbéralap után számítottan tizenöt százalék (15 %).
A Fejlesztési Programban szereplő, a beruházások elemeinek megvalósulási és első
nyolc évének esedékességi határnapjaihoz értékkel rendelt beruházások elmaradása,
meghiúsulása esetén a Vevő ezen esedékességekkor kötbér fizetésre nem köteles.
Amennyiben az előbbi beruházások 2013. június 7. napjáig sem valósulnak meg, elmaradnak, meghiúsulnak, úgy Vevő kötbérfizetésre köteles.
1.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy „Részvényadásvételi Szerződés” 6.5. pontját akként módosítják, hogy a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Balatontourist vagyonát a „Részvényadásvételi Szerződés” hatálybalépésétől számított legalább 5 (öt) éves
időtartamra turisztikai célra hasznosítja és az általa adott Fejlesztési Programban vállalt
kötelezettségeket teljesíti.
Ezen korlátozás miatt a Balatontourist Zrt. Gt. szerinti átalakulásának és a Balatontourist
Zrt. tulajdonában álló ingatlanok elidegenítésének feltételei:
-

-

a bankgaranciát nyújtó Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. előzetesen hozzájárul és az eladónak teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik,
hogy – amennyiben az átalakulásra, vagy ingatlan értékesítésre a teljes vételár (a negyedik, 2007. június 30-i esedékességű vételár részlet) kiegyenlítése előtt kerül sor –
a bankgaranciában foglaltakat az átalakulást és az elidegenítést követően is változatlanul fenntartja.
A jogutód Társaság, illetve az ingatlan új tulajdonosa a „Részvényadásvételi Szerződés”-ben vállalt kötelezettségeket tudomásul veszi.
Eladó a jelen „Részvényadásvételi Szerződés Módosítás” aláírásával az átalakuláshoz hozzájárul.

1.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy „Részvényadásvételi Szerződés” 6.11. pontját akként módosítják, hogy az Eladó a jelen „Részvényadásvételi Szerződés Módosítás” aláírásával a Balatontourist Zrt. Gt. szerinti átalakulása esetén a tőkeleszállításhoz hozzájárul.
III.
Fejezet
Vegyes rendelkezések
Hatálybalépés:
Ezen Szerződés Módosítás akkor lép hatályba, ha az 1.4. pontban írt Bank a Budapesten,
2005. június 6-án kiadott feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát a negyedik vételárrészlet esedékességi időpontjának változása miatt módosítja és feltétel nélküli visszavonhatatlan kötelezettséget, garanciát vállal arra, hogy – az ezen okiratban foglaltak ismeretében –
az Eladó első írásbeli felszólítására 3 banki munkanapon belül az alapjogviszony vizsgálata
nélkül fizetést teljesít az Eladó által megadott bankszámlára, amennyiben az Eladó úgy nyilatkozik, hogy a Vevő 1.010.000.000,-Ft, azaz: Egymilliárd-tízmillió forint összegű – negyedik vételárrészlet – fizetési kötelezettségének 2007. június 30. napjáig nem tett eleget.
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Szerződő Felek megállapodnak, hogy egyebekben a közöttük létrejött „Részvényadásvételi
Szerződés” rendelkezéseit nem módosítják, annak rendelkezéseit magukra nézve továbbra is
kötelezőnek tartják.
Kelt: Veszprém, 2007. _________ hó ___ nap
Veszprém Megyei Önkormányzat
képviseletében

SCD Balaton Holding Zrt.
képviseletében

__________________
a Közgyűlés elnöke

Csákvári Árpád
vezérigazgató

Ellenjegyzem: Dr. Zsédenyi Imre
főjegyző
Záradék:
Alulírottak, mint az SCD Holding (CE) Zrt. törvényes képviselői igazoljuk, hogy az általunk
képviselt Társaság tulajdonában lévő SCD Balaton Holding Zrt. vezérigazgatója mindazon
társasági, cég-, és társasági jogi felhatalmazással rendelkezik, amely ahhoz szükséges, hogy a
Vevő képviseletében érvényes jognyilatkozatot tegyen.
A jelen Módosító Okiratban foglaltakat megismertük, s igazoljuk, hogy az a Vevő tulajdonosának szándékaival is megegyezik.
SCD Holding (CE) Zrt.
Jászai Gellért
Igazgatóság elnöke

Tomcsányi Gábor
vezérigazgató

A jelen részvény adásvételi szerződés módosításban foglaltakat a Balatontourist Zrt. tudomásul veszi, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri.

Polgár Tibor
vezérigazgató
Balatontourist Zrt.
Melléklet:
Vevő hatályos cégkivonata
Vezérigazgató címpéldánya
Készítette és ellenjegyezte:
Kelt: Veszprém, 2007. _________ hó ___ nap
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A 40/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2002. június 26. napján létrehozott
és a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság által Cg.19-14-500043 szám alatt bejegyzett Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság alapításáról
a módosításokkal egységes szerkezetben

Preambulum
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(Ptk.), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társaságot alapít, melynek célja, hogy erősítse Veszprém megye szerepét
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásában.

1. A társaság jogállása
1.1.

A társaság általános közhasznúsági fokozatú közhasznú társaság.

2. A társaság elnevezése
2.1.

A társaság neve magyarul:

Veszprém Megyei Európai Információs Pont
Közhasznú Társaság
A társaság neve angolul:
European Information Point Public Benefit Company
Veszprém County, Hungary

2.2.

A társaság rövidített neve magyarul: Veszprém Megyei EIP Kht.

3. A társaság székhelye
3.1.

A társaság székhelye: 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Magyarország

4. A társaság alapítója
4.1.

Az alapító neve:
Az alapító székhelye:
Az alapító adószáma:
Az alapító törzsszáma:

Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
15431954-2-19
431-956-1254

Az alapító képviselője:
Az alapító címe:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

5. A társaság tevékenysége
5.1.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, tőlük adományt nem fogad el, illetve azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési, fővárosi, megyei önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít.

2007. április 26.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

39

5.2.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

5.3.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban
meghatározott tevékenységére fordítja.

5.4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A társaság 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú tevékenységei
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
az euroatlanti integráció elősegítése,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
9. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe
vehető – szolgáltatások.

5.5. Az 5.4. pontban felsorolt közhasznú tevékenységek az alábbi TEÁOR kódoknak felelnek
meg:
74.87’03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
Főtevékenység
73.10’03 Műszaki kutatás, fejlesztés
Közhasznú tevékenység
73.20’03 Humán kutatás, fejlesztés
Közhasznú tevékenység
74.14’03 Üzletviteli tanácsadás
Közhasznú tevékenység
75.14’03 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
Közhasznú tevékenység
80.42’03 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
Közhasznú tevékenység
5.6. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:
22.11’03 Könyvkiadás
22.13’03 Időszaki kiadvány kiadása
22.15’03 Egyéb kiadás
22.31’03 Hangfelvétel-sokszorosítás
22.32’03 Videofelvétel-sokszorosítás
22.33’03 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
52.47’03 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
52.63’03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
72.10’03 Hardver-szaktanácsadás
72.21’03 Szoftverkiadás
72.22’03 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
74.13’03 Piac- és közvélemény kutatás
74.85’03 Titkári, fordítói tevékenység,
92.11’03 Film-, videogyártás
92.12’03 Film-, videoterjesztés
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5.7.A társaság az engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött tevékenységek folytatását kizárólag
annak megszerzése után kezdi meg.

6. A társaság vagyona
6.1.

A társaság törzstőkéje: 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint, melyből 1.042.000.-Ft,
azaz Egymillió-negyvenkettőezer forint a pénzbeli betét és 1.958.000.-Ft, azaz Egymillió-kilencszázötvennyolcezer forint a nem pénzbeli betét (apport), a mellékelt apportlista szerint.

6.2.

A törzstőke az alábbi törzsbetétekből tevődik össze:
- a Veszprém Megyei Önkormányzat törzsbetétjének összege:
3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint, melyből 1.042.000.-Ft, azaz Egymilliónegyvenkettőezer forint a pénzbeli betét és 1.958.000.-Ft, azaz Egymilliókilencszázötvennyolcezer forint a nem pénzbeli betét (apport).

6.3.

Az alapító kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzbetétet az alapító okirat aláírásától
számított 8 napon belül, illetve legkésőbb a bejegyzési kérelem benyújtásáig befizeti a
megalakuló társaság bankszámlájára, az apport vagyont pedig rendelkezésre bocsátja
az apportlista szerint.

6.4.

Az alapító pótbefizetésre nem köteles.

7. Egyéb működési feltételek
7.1.

A társaság határozatlan időre alakul.

7.2.

A társaság gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását
követően folytathat.

7.3.

A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállása megszerzésének időpontjától jogosult.

8. A taggyűlés
8.1.

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amelynek jogait az alapító Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja.

8.2.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott
eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
b.) az éves üzleti terv elfogadása,
c.) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
d.) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatása feltételeiről,
e.) pótbefizetés elrendelése és annak visszatérítése, valamint a törzstőke felemelése és
leszállítása,
f.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
g.) tag kizárása,
h.) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 37. §-a kivételével az ügyvezetők megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
i.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
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j.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
k.) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság az alapítójával,
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b./ pont), illetve
élettársával köt,
l.) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen
kártérítési igények érvényesítése,
m.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának) elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságban a részesedés megszerzéséről és a részesedés megszüntetéséről való döntés,
n.) az alapító okirat módosítása.
8.3.

Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni. Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve),
melybe előzetes igénylés után bárki betekinthet.

9. A társaság képviselete és cégjegyzésének módja
9.1.

A társaság ügyvezetőjének
neve: Pomázi Szilárd
címe: 8237 Tihany, Kiserdőtelepi u. 11.

9.2.

Az ügyvezető megbízatása 2007. december 31. napjáig tart, mely meghosszabbítható.
Kinevezéséről és visszahívásáról az alapító határozattal rendelkezik.

9.3.

A társaság ügyeinek intézését az ügyvezető látja el, és dönt minden olyan kérdésben,
amelyet az alapító okirat, vagy az alapító határozata nem utal kifejezetten alapítói hatáskörbe.

9.4.

Az ügyvezető kötelezettségeinek vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért
a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.

9.5.

Az ügyvezető összeférhetetlenségére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény rendelkezései az irányadók.
A közhasznú társaság az ügyvezetőt, valamint hozzátartozóját – a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

9.6.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

9.7.

A társaságot harmadik személyekkel, szervezetekkel szemben az ügyvezető önállóan
képviseli.

9.8.

A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá
az ügyvezető önállóan írja nevét a hitelesített aláírási címpéldány szerint.

10. A felügyelő bizottság
10.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. Tagjait az alapító jelöli
ki, megbízatásuk 2007. december 31. napjáig tart.
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10.2. A felügyelő bizottság tagjai:
Moór-Czepek Kornélia
8422 Bakonynána, Kossuth L. u. 8. szám alatti lakos,
Dr. Szalay András
8200 Veszprém, Szilvádi u. 58. szám alatti lakos
Vajda Gábor
8200 Veszprém, Egry J. u. 16/2. szám alatti lakos.
10.3. A felügyelő bizottság tagjának megbízatása megszűnik:
a. visszahívással,
b. törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
c. lemondással,
d. elhalálozással.
10.4. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ, ügyrendjét maga
állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.
10.5. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha a tagok mindegyike jelen van.
10.6. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy
szavazata van, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
10.7. Az alapító évente legalább egyszer nyilvános taggyűlést tart, melyre köteles meghívni
a felügyelő bizottság tagjait.
10.8. A felügyelő bizottságra egyebekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
10.9. A felügyelő bizottság tagjainak összeférhetetlenségére a közhasznú szervezetekről
szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók.

11. A könyvvizsgáló
11.1. A társaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki, megbízatása 2007. december 31. napjáig tart.
11.2. A társaság könyvvizsgálója:
a Horváth és társai Kft
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 22.-24.,
cégjegyzékszám:01-09-467969) részéről
Horváth György

anyja neve: Szíjártó Erzsébet
(könyvvizsgálói engedély száma:000678)
8200 Veszprém, Szilfa u. 5. szám alatti lakos.

11.3. A könyvvizsgáló felelősségére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
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12. Közhasznúsággal kapcsolatos rendelkezések
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

12.6.
12.7.

Az üzleti év végén az ügyvezető köteles mérleget és írásbeli jelentést, valamint külön
közhasznúsági jelentést készíteni. Üzleti év alatt – az első töredékidőszak kivételével –
a naptári év értendő.
A Kht. valamennyi okiratát iktatni kell, az iktatókönyvben fel kell tüntetni az iktatás
sorszámát, az ügyirat érkezésének, keletkezésének dátumát, tárgyát.
A taggyűlés döntéseit az érintettekkel az ügyvezető írásban közli.
A kht. működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, amennyiben
ezen szándékát előzetesen az ügyvezetőnél bejelenti. Ez esetben az ügyvezető egy
megfelelő időpontot jelöl ki a betekinteni szándékozó személy részére.
A kht. működésével kapcsolatos iratokba való betekintés lehetőségén túl bárki tájékoztatást, információt kérhet az ügyvezetőtől, aki köteles a szükséges tájékoztatást megadni, kivéve azokat az eseteket, amelyeknél a tájékoztatás megadása sértené a személyiségi jog védelmét. Ezen utóbbi esetben az érintett személy hozzájárulása után adható meg a rá vonatkozó tájékoztatás.
A kht. biztosítja, hogy a közhasznú szolgáltatást bárki igénybe vehesse, aki egyébként
a közhasznú céloknak és egyéb szabályoknak megfelel, és a térítést megfizette.
A kht. ügyvezetője, a felügyelő bizottság tagja és a kht. könyvvizsgálója nem lehet az
alapító képviselőjének, az alapító vezető beosztású köztisztviselőjének hozzátartozója
vagy házastársa.
A kht. ügyvezetője gondoskodik arról, hogy a kht. éves beszámolója, közhasznúsági
jelentése a Napló nevű megyei lapban nyilvánosságra kerüljön közérdekű hirdetés
formájában.
A kht. ügyvezetője vezeti a határozatok könyvét, amelyben fel kell tüntetni a taggyűlés
döntésének tartalmát, időpontját, hatályát.

13. A társaság megszűnése
13.1

A társaság megszűnik, ha
a. az alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését,
b. az alapító elhatározza a társaság más közhasznú társasággal való egyesülését közhasznú társaságokká való szétválását,
c. a cégbíróság a társaságot megszűntnek nyilvánítja,
d. a cégbíróság hivatalból elrendeli a társaság törlését,
e. a bíróság a társaságot a felszámolási eljárás során megszünteti.

13.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetéte alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó vagyont a megye euroatlanti integrációjának elősegítésére kell fordítani.

14. Záró rendelkezések
14.1. A közhasznú társaság az alapító okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától, a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működik.
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14.2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Gt és az 1997. évi CLVI.
törvény, valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók.
Veszprém, 2007. április

______________________________
Veszprém Megyei Önkormányzat
alapító
képviseli:
Lasztovicza Jenő a közgyűlés elnöke

Ellenjegyzés:

Veszprém, 2007. április
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi
jogtanácsos
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A 46/2007. (IV. 19.) MÖK határozat 1. számú melléklete
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat, 8200 Veszprém, Megyeház
tér 1. (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke, másrészről a Baranya Megyei Bíróság Pk. 182/2000/7. számú végzésével bejegyzett
Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány Pécs, Király u 58. (továbbiakban: Alapítvány) képviseletében Sándor Zoltán a kuratórium elnöke (továbbiakban: megállapodó felek) között személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 97. §-ában foglaltak alapján a következő feltételek szerint:
1) Az Alapítvány a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatala Megyei Gyámhivatala által
5/83-13/2005. szám alatt kiadott működési engedélye alapján 7056 Szedres-Hídja
puszta 0132/35. hrsz. alatt létesített gyermekotthonában – egy férőhely erejéig átvállalja az Önkormányzattól a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó, pszichoaktív
szerekkel küzdő fiúgyermek ellátását.
2) A megállapodó felek megállapodnak abban, hogy a szakellátás biztosításához szükséges ingatlant, annak működtetési kiadásait, a személyi és tárgyi feltételeket az Alapítvány biztosítja. A speciális gyermekotthon a gyermek felvétele napjától teljes körű,
otthont nyújtó ellátást biztosít a Gyvt-ben szabályozottak szerint. Az elhelyezést nyert
gyermek otthonba történő szállításáról, valamint elbocsátáskor a hazaszállításról a
Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gondoskodik.
3) Az Önkormányzat az Alapítvány részére támogatásként - amennyiben az Önkormányzat az ellátást igénybe veszi – a gyermek ellátása után járó állami normatíva felett –
amit az Alapítvány jogosult igénybe venni – havonta 176.600.- Ft-ot, azaz
Egyszázhetvenhatezer-hatszáz forintot biztosít. Az otthon a tárgyhóra esedékes tényleges gondozási napokat a hónap lejártát követő 5. munkanapig az Önkormányzat
számára lejelenti. Az Önkormányzat az Alapítványnak az OTP Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett 11731001-20107790 számú számlájára a lejelentést követő 10.
napig utalja a tényleges gondozási napok után járó támogatás összegét.
4) A fentiekben vállalt kötelezettség teljesítéséről, valamint a juttatott éves támogatás
felhasználásáról az Alapítvány évente beszámol a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Elnökének.
5) Az Alapítvány az ellátással kapcsolatban – az ellátás megkezdésekor – a Gyvt. 33. §
(2) bekezdésében meghatározott tartalmú tájékoztatást nyújt az ellátandó gyermek és
törvényes képviselője részére.
A tájékoztatás tartalmazza az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, illetve a
gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén a
panaszjog gyakorlásának módját is.
6) Az Alapítvány kijelenti, hogy:
az 1. pontban megnevezett gyermekotthon működtetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, személyi, tárgyi, technikai feltételekkel rendelkezik,
a gyermekek ellátásával kapcsolatos jogszabályokat, szakmai követelményeket,
nyilvántartási kötelezettség, adatkezelés és adatvédelem szabályait ismeri, azok előírásait az ellátás során betartja.
7) Az Alapítvány vállalja, hogy gyermekotthona útján
a gyermekek állapotáról, ellátását érintő körülményekről az ellátás befejezését követő 15 napon belül – illetve szükség szerint az ellátás ideje alatt – beszámol a megyei
önkormányzatnak,
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a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az előírásoknak megfelelően teljesíti, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja
8) Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat az ellátás teljesítését a
megállapodó felek által meghatározott időpontban (az ellátás ideje alatt évente
legalább egy alkalommal) jogosult ellenőrizni.
9) Amennyiben az Alapítvány működési engedélyét az illetékes Megyei Gyámhivatal
megvonja – az Önkormányzat a támogatás felfüggesztése mellett – az ellátott elhelyezését saját intézményeiben biztosítja. Az Alapítvány vállalja az Önkormányzat gondozási hely megváltoztatásával felmerülő költségeinek a megtérítését. Szerződésszegés
esetén az Alapítvány a szerződésszegésével okozati összefüggésben lévő teljes kárt
tartozik az Önkormányzat részére megfizetni.
10) A megállapodó felek az ellátási szerződést 2007. május 1-jétől 5 éves időszakra – figyelemmel a Gyvt. 58. § (2) bekezdésére is – kötik meg, melyet bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel felmondhat.
11) A megállapodó felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére kikötik a
perértéktől függően a Veszprém Városi vagy Megyei Bíróság illetékességét.
12) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Gyvt.
rendelkezései az irányadók.
13) A felek a szerződés átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Veszprém, 2007. április 19.

………………………………………
Lasztovicza Jenő
Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

…………………………………………
Sándor Zoltán
Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

A 46/2007. (IV. 19.) MÖK határozat 2. számú melléklete
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér
1. (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) képviseletében Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke, másrészről a Váci Egyházmegye „Otthon” Szociális Szolgáltató Nevelőszülői és
Helyettes Szülői Hálózat 2241 Sülysáp, Kisköz 14. (továbbiakban: Otthon Szociális Szolgáltató) képviseletében Faragó György intézményvezető (továbbiakban: megállapodó felek) között személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 97. §-ában foglaltak alapján a következő feltételek szerint:
1) Az Otthon Szociális Szolgáltató a Pest Megyei Közigazgatási Hivatala Szociális és
Gyámhivatala által 61-83-14/2006. szám alatt kiadott működési engedélye alapján
működtetett nevelőszülői hálózatában – 25 férőhely erejéig – átvállalja a Megyei Önkormányzattól a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó, átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett – szükség esetén különleges és speciális ellátási igényű – gyermekek
teljes körű ellátását.
2) A megállapodó felek megállapodnak abban, hogy a szakellátás biztosításához szükséges működtetési kiadásokat, a személyi és tárgyi feltételeket az Otthon Szociális Szolgáltató biztosítja. A nevelőszülői hálózat működési engedélyében szereplő nevelőszülők által az Otthon Szociális Szolgáltató a gyermekek felvétele napjától teljes körű,
otthont nyújtó ellátást biztosít a Gyvt-ben szabályozottak szerint. Az elhelyezést nyert
gyermekek nevelőszülőhöz történő szállításáról, valamint elbocsátáskor a hazaszállításról a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gondoskodik.
3) A Megyei Önkormányzat az Otthon Szociális Szolgáltató részére a gyermekek ellátása
után járó állami normatíva felett – amit az Otthon Szociális Szolgáltató jogosult
igénybe venni – támogatást, ellátási hozzájárulást nem biztosít.
4) Az Otthon Szociális Szolgáltató az ellátással kapcsolatban – az ellátás megkezdésekor
– a Gyvt. 33. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú tájékoztatást nyújt az
ellátandó gyermekek és törvényes képviselőik részére.
A tájékoztatás tartalmazza az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, illetve a
gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén a
panaszjog gyakorlásának módját is.
5) Az Otthon Szociális Szolgáltató kijelenti, hogy:
az 1. pontban megnevezett nevelőszülői hálózat működtetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, személyi, tárgyi, technikai feltételekkel rendelkezik,
a gyermekek ellátásával kapcsolatos jogszabályokat, szakmai követelményeket,
nyilvántartási kötelezettség, adatkezelés és adatvédelem szabályait ismeri, azok
előírásait az ellátás során betartja.
6) Az Otthon Szociális Szolgáltató vállalja, hogy a nevelőszülői hálózat intézménye útján
a gyermekek állapotáról, ellátását érintő körülményekről az ellátás befejezését követő 15 napon belül – illetve szükség szerint az ellátás ideje alatt – beszámol a Megyei
Önkormányzatnak,
a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az előírásoknak megfelelően teljesíti, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja.
7) Az Otthon Szociális Szolgáltató biztosítja a szerződés keretében befogadásra kerülő
különleges és speciális ellátási igényű gyermekek érdekében a befogadó nevelőszülők
tanfolyam keretében való felkészítését, és a jogszabályokban kötelezően előírt szakemberek foglalkoztatásán túl gyógypedagógus és pszichológus szakmai segítségét a
nevelőszülői családok támogatására.
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8) Az Otthon Szociális Szolgáltató biztosítja a szerződés keretében befogadásra kerülő
gyermekeknek a gyámhivatal által szabályozott rendszeres kapcsolattartás céljából –
havi egy alkalommal, az elhelyezési tárgyaláson megbeszélt helyszínre –való utaztatását.
9) Az Otthon Szociális Szolgáltató biztosítja – a szakellátási illetékesség miatt – a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakemberei számára a jogszabályokban előírt feladatok zavartalan végrehajtását.
10) Az Otthon Szociális Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat az
ellátás teljesítését a megállapodó felek által meghatározott időpontban (az ellátás ideje
alatt évente legalább egy alkalommal) jogosult ellenőrizni.
11) Amennyiben az Otthon Szociális Szolgáltató működési engedélyét az illetékes megyei
gyámhivatal megvonja, a Megyei Önkormányzat az ellátottak elhelyezését saját intézményeiben biztosítja. Az Otthon Szociális Szolgáltató vállalja a Megyei Önkormányzat gondozási hely megváltoztatásával felmerülő költségeinek a megtérítését.
Szerződésszegés esetén az Otthon Szociális Szolgáltató a szerződésszegésével okozati
összefüggésben lévő teljes kárt tartozik a Megyei Önkormányzat részére megfizetni.
12) A megállapodó felek az ellátási szerződést 2007. május 1-jétől 5 éves időszakra – figyelemmel a Gyvt. 58. § (2) bekezdésére is – kötik meg, melyet bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel felmondhat. A szerződés módosítását a felek 1 hónapos határidőn belül, írásban kezdeményezhetik.
13) A megállapodó felek rögzítik, hogy előzetes egyeztetést követően a tapasztalatok öszszegzése és az aktuális információk cseréje érdekében rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal megbeszélést tartanak.
14) A jelen megállapodás végrehajtásában, a kapcsolatok folyamatosságának biztosítása
érdekében a szerződő feleket a Megyei Önkormányzat részéről a gyermekvédelmi
szakreferens, az Otthon Szociális Szolgáltató részéről az intézményvezető képviseli.
15) A megállapodó felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére kikötik a
perértéktől függően a Veszprém Városi vagy Megyei Bíróság illetékességét.
16) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Gyvt.
rendelkezései az irányadók.
17) A felek a szerződés átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Veszprém, 2007. április 19.
………………………………………
Lasztovicza Jenő
Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

……………………………………
Faragó György
Váci Egyházmegye
„Otthon” Szociális Szolgáltató
intézményvezető
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Az 59/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
(a módosítást a dőlt betűvel szedett rész tartalmazza)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak alapján
Bazsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Sümegprága Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Zalagyömörő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Kisfaludy-Ramassetter Középiskola, Kollégium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nevelési Tanácsadó egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a következő
szerint határozza meg:
1.

Az intézmény megnevezése:
Rövidített név:
Székhelye:
Telephelyei:

2.

3.

4.
5.

Kisfaludy-Ramassetter Középiskola, Kollégium,
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nevelési Tanácsadó
Kisfaludy-Ramassetter Iskola
OM azonosító: 037167
8330 Sümeg, Mártírok u. 1-3.
8330 Sümeg, Rendeki u. 1.
8330 Sümeg, Árpád u. 5.
8330 Sümeg, Ramassetter u. 10.

Az intézmény jogelődjének alapítási éve: 1847
Az intézmény jogelődjének alapítója: Ramassetter Vince
Fenntartója:
Bazsi, Sümeg, Sümegprága, Zalagyömörő Képviselő-testületei
és
a
Veszprém
Megyei
Önkormányzat Közgyűlése
Felügyeleti szerve:

Bazsi, Sümeg, Sümegprága, Zalagyömörő Képviselő-testületeinek és a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási Intézményi Társulási Tanácsa

Az intézmény típusa:

1-14. évfolyamos, többcélú közös igazgatású
közoktatási intézmény

Intézményegységei:

gimnázium, szakközépiskola (érettségi utáni
szakmai
képzés), általános iskola, sajátos nevelési igényű
tanulók általános iskolája, kollégium, alapfokú
művészetoktatási intézmény, nevelési tanácsadó

Az intézmény működési területe:
Az intézmény alaptevékenysége:

Sümeg Város és vonzáskörzete
80120 Általános iskolai oktatás
80210 Általános középfokú oktatás
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Szakfeladatok száma és megnevezése:
55131-5
55232-3
55233-4
55241-1
75177-9
75195-2
80121-4

80122-5
80131-3
80214-4

80216-6
80217-7
80221-4
80224-1
OKJ azonosító számok:

OKJ azonosító számok:

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Iskolai intézményi közétkeztetés
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Ezen belül: iskolaotthonos nevelés és oktatás
- különleges gondoskodást igénylő tanulók integrációs oktatása
- a nemzeti, etnikai kisebbségek iskolai oktatására
vonatkozó irányelvvel összhangban cigány népismeret-oktatás magyar nyelven
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
Alapfokú művészetoktatás
Zeneművészet – tanszakok: magánének, zongora, vonósok, fúvós,
szolfézs
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
(Nyelvi előkészítő osztály 9-13 évfolyamokon)
Ezen belül: - különleges gondoskodást igénylő tanulók integrációs
oktatása
- a nemzeti, etnikai kisebbségek iskolai oktatására vonatkozó irányelvvel összhangban roma kisebbségi
népismeret-oktatás magyar nyelven
Gimnáziumi felnőttoktatás (levelező munkarend szerint)
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás, a középiskolai alapképzettséget igénylő szakmák közül:
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:
33 523 01 1000 00 00 Számítógép szerelő, karbantartó
33 346 01 0000 00 00 Irodai asszisztens
33 346 01 0100 31 01 Gépíró
33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő
33 346 01 0001 52 01 Beszédleíró- gyorsíró
33 346 01 0001 52 02 Jegyzőkönyvvezető
Középiskolai végzettséghez kötött szakképzés:
54 345 01 0010 55 01 Logisztikai ügyintéző
54 345 02 0001 54 01 Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző
55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti szakügyintéző
55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser
54 481 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda
54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 481 03 0010 54 02 Informatikai műszerész
54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer karbantartó
54 481 03 0010 54 07 Webmester
54 346 01 0000 00 00 Ügyviteli titkár
54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár
54 346 01 0010 54 03 Ügyintéző titkár
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80511-3
80521-2
85191-2
92403-6
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Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Pedagógiai szakszolgálat: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás,
gyógytestnevelés,
Anya-, gyermek és csecsemővédelem
Diáksport

7.

Évfolyamok száma:

- általános műveltség megalapozása:
- szakképzési évfolyam:
- alapfokú művészetoktatás:

8.

Felvehető legmagasabb tanulólétszám:

1-13. évfolyam
OKJ szerint 1, illetve 2
12 évfolyam

általános iskola (1-8. évfolyam) 960 fő
sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolája (1-8. évfolyam) 112 fő
középiskola:
- gimnázium (9-13. évfolyam) 460 fő
- szakközépiskola (13-14. évfolyam) 140 fő
kollégium 30 fő
alapfokú művészetoktatás (zeneművészet) 200 fő
9.

A feladatellátást szolgáló vagyon:
Sümeg Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján
elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza.

10. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
11. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
12. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény vezetőjét a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei és a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlése egybehangzó döntéssel határozott időre bízzák meg.
13. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv, gazdálkodásának bonyolítását a Sümeg Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó
Szervezet (GESZ) mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alábbi határozatokkal fogadták el az alapítói jogokat gyakorló önkormányzatok.
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P.H.

……………………………………
Szentes László
polgármester

P.H.

……………………………………
Dr. Rédei Zsolt
polgármester

P.H.

……………………………………
Hujber János
polgármester

……………………………………
Veszprém Megyei Önkormányzat

P.H.

……………………………………
Lasztovicza Jenő
közgyűlés elnöke

……………………………………
Zalagyömörő

P.H.

……………………………………
Tóth András
polgármester

……………………………………
Bazsi
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Sümeg
……………………………………
Sümegprága
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A 60/2007. (IV. 19.) MÖK határozat 1. sz. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (3) bekezdésében és a 240/2003.
(IX.11.), a 35/2005. (IV.21.), a 135/2006. (XII. 7.), valamint a /2007. (IV. 19.) MÖK határozatokban foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának szövegét 2007. április 19. napjától az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. A költségvetési szerv neve:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala

2. Székhelye:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1990. december 15.
16/1990. (XII.15.) MÖK határozat
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Veszprém megye
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv

Az alapító okirat kelte:
Az alapító okirat száma:
Az alapító szerv neve:
Működési területe:
Felügyeleti szerve:
A költségvetési szerv jogállása:

9. Alaptevékenysége, tevékenységi köre:
75111-5 Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
75115-3 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
75141
Közigazgatást kiegészítő igazgatási célú tevékenységek
A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a
döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
A cigány és a német területi kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete, azok bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
10. Vállalkozási tevékenysége:
11. Feladatainak forrása:
12. Feladatmutató:
13. Költségvetési számla száma:
14. Adószáma:
15. Adóalanyisága:
16. Gazdálkodási jogköre:

Nincs
A mindenkori éves költségvetés által meghatározott
Nincs
11748007-15431954-00000000
15431954-2-19
Alaptevékenysége tekintetében tárgyi adómentes,
kiegészítő tevékenysége tekintetében adóalany
Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv

17. A költségvetési szervhez ren- delt, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal
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18. A feladatellátást szolgáló va- A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és
a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala kezelégyon:
sében lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak
szerint.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értéket
a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza.
A vagyoni állapotot a Hivatal mindenkori leltára tartalmazza.
19. A vagyon feletti rendelkezési A Hivatal által használt vagyonra és vagyona feletti
rendelkezési jogára a Veszprém Megyei Önkorjog:
mányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló rendelet, valamint más hatályos jogszabályi előírások az irányadók.
20. Vezetőjének kinevezési rendje: Nyilvános pályázat alapján a közgyűlés határozatlan
időre megyei főjegyzőt nevez ki

Veszprém, 2007. április 19.

Lasztovicza Jenő
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A 60/2007. (IV. 19.) MÖK határozat 2. sz. melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Veszprém Megye Önkormányzata
és a
Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat között
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a és 68.§ának (3) bekezdése alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése (a továbbiakban Önkormányzat) és a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: Területi Kisebbségi Önkormányzat) az alábbi megállapodásban
rögzítik.
A szabályozás az államháztartási törvény előírásain túlmenően
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény,
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyon juttatásának
egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III.3.) Kormányrendelet,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet,
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet
figyelembevételével készült.
A szabályozás részletesen meghatározza az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat
együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a
felelősség rendszerét.
A megállapodás kiterjed:
- a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére,
- a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére,
- a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére,
- a vagyontárgyak kezelésének rendjére,
- a számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének rendjére,
- a belső ellenőrzés elvégzésének rendjére.
A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje:
A költségvetés elkészítése a Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) feladata,
amelyért a Főjegyző a felelős. A Hivatalnak kell megoldania a tervezéssel kapcsolatos összefogó és koordináló tevékenységet.
A költségvetés előkészítési munkáiban a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. A Főjegyző által elkészített költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelet-tervezetet a Közgyűlés Elnöke nyújtja be a Közgyűlésnek. A Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a
költségvetési határozat tervezetét benyújtja a Veszprém Megyei Kisebbségi Önkormányzat
Testületének.
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1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje
a.) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Főjegyző a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnökével áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, illetőleg
bevételi forrásokat. Az egyeztetést november 10-ig lefolytatja. A Területi Kisebbségi Önkormányzat a rávonatkozó témakörben írásos véleményét a koncepció-tervezethez csatolni kell.
A Főjegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Közgyűlés Elnöke november 30-ig benyújtja a Közgyűlésnek.
b.) A Főjegyző a költségvetési rendelet-tervezetet egyezteti a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnökével, a vitás kérdéseket tisztázzák.
c.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke az egyeztetések során minden rendelkezésre
álló információval segíti a Hivatal munkáját. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 napon belül kell lefolytatni.
d.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetését - amelyben meghatározásra kerülnek
a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások - megtárgyalja és elfogadásáról határozatban dönt, legkésőbb a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 napon belül.
e.) A Főjegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a Közgyűlés Elnöke nyújtja
be a Közgyűléshez február 15-ig. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor a benyújtási határidő a törvény kihirdetését követő 45. nap (amennyiben a költségvetési törvény másképp nem rendelkezik). A rendelet-tervezethez a Területi Kisebbségi
Önkormányzat előirányzati adatait az Elnök szolgáltatja.
f.) Az Önkormányzat rendeletében dönt a saját költségvetéséről, valamint változatlan formában beépíti a Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát, amely az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepel. Az Önkormányzat a Területi Kisebbségi
Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
g.) Amennyiben a Megyei Önkormányzat Közgyűlése a saját költségvetése tárgyalásakor az
előterjesztésben foglalt Területi Kisebbségi Önkormányzatnak juttatandó támogatás összegén
változtat, ez esetben a Területi Kisebbségi Önkormányzatnak saját költségvetését újra kell
tárgyalnia és az új támogatás összegével új határozatot hoz. A Közgyűlésnek ezt az új határozatot is tudomásul kell vennie.
h.) A Megyei Önkormányzat a Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem
tartozik.
i.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Területi Kisebbségi Önkormányzat tartozásaiért a Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.
1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása
a.) A Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült Területi Kisebbségi Önkormányzati előirányzatok a Területi Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók.
E módosításokat az Önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain át kell vezetni.
b.) A módosítási igényt a Területi Kisebbségi Önkormányzat a költségvetést tárgyaló
önkormányzati ülést megelőző 21 nappal köteles benyújtani a Főjegyzőhöz. A Főjegyző
a döntés tervezetet véleményezés után 5 napon belül visszaküldi a Területi Kisebbségi
Önkormányzatnak.
1.3. Költségvetési információ
A testületek által jóváhagyott éves költségvetésről a PM által kiadott nyomtatványgarnitúra
felhasználásával - az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében - adatszolgáltatást kell teljesíteni.
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a.) A Hivatal Gazdasági Irodája (a továbbiakban: Gazdasági Iroda) elkészíti - a vonatkozó
Kormányrendelet és a PM Tájékoztató alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a
Megyei Önkormányzat költségvetéséről a költségvetési információt, amely a Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetését is tartalmazza.
b.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ
összeállításában.
c.) A Hivatal az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt - ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik - a törvény kihirdetését követő 60 napon belül a MÁK Regionális Igazgatóságához nyújtja be.
2. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje
A Területi Kisebbségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal
Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Területi Kisebbségi Önkormányzatra is.
A Gazdasági Iroda a Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül,
annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatait.
A Területi Kisebbségi Önkormányzat a jóváhagyott éves költségvetési előirányzatok alapján
havi előirányzat-felhasználási tervet készít.
2.1. Kötelezettségvállalás rendje
a.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy ilyen követelést előírni a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga
tartozik felelősséggel.
b.) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat
biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és ellenjegyzés után történhet.
c.) A szakmai teljesítés igazolására a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke jogosult.
2.2. Érvényesítés
a.) Az érvényesítést a Gazdasági Iroda erre felhatalmazott és kijelölt - pénzügyi-számviteli
szakképesítéssel rendelkező - munkatársa végzi.
b.) Az érvényesítés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz
- a kötelezettségvállalás alapján megtörténhet-e a teljesítés,
- a megrendelt szolgáltatást elvégezték-e, a megrendelt anyag leszállításra került-e,
- a számlázás megfelelő-e, az szabályszerű-e és számszakilag megfelelő-e, a fedezet rendelkezésre áll-e.
c.) Az érvényesítés a b.) pontban felsorolt feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet
az okmányra vezetett záradékban kell rögzíteni. A záradék tartalmazza a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra vonatkozó főkönyvi számlaszámot.
2.3. Utalványozás
a.) A Területi Kisebbségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének
vagy elszámolásának elrendelésére ( a továbbiakban: utalványozásra ) kizárólag az Elnök
vagy az általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.
Pénzügyi teljesítésre az érvényesítés valamint az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
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b.) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Területi Kisebbségi
Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés,
számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a
Gazdasági Irodánál jelzi.
2.4. Ellenjegyzés
a.) A kötelezettségvállalás, illetőleg a követelés előírásának, továbbá az utalványozásnak az
ellenjegyzésére a Főjegyző jogosult.
b.) Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és az utalványozás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a fedezet rendelkezésre áll-e.
c.) Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás a
b.) pontban foglaltakkal ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnökének a figyelmét.
Ha a kötelezettséget vállaló és az utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, illetve
önkormányzati rendelettel, határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy "az ellenjegyzés utasításra történt". Erről az ellenjegyzésre jogosultnak a Területi
Kisebbségi Önkormányzat testületét 8 napon belül tájékoztatnia kell.
3. Pénzellátás, bankszámlarend
3.1 Pénzellátás
a.) A Területi Kisebbségi Önkormányzatot megillető éves állami támogatás a költségvetési
vagy az államháztartási törvényben szabályozott időben kerül átutalásra az Önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára.
Az Önkormányzat Hivatala gondoskodik a beérkező bevétel Területi Kisebbségi Önkormányzat alszámlájára történő átvezetésről.
b.) A Gazdasági Iroda a Területi Kisebbségi Önkormányzat számára olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kisérését.
3.2. Bankszámlarend
a.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a részére megnyitott alszámlán bonyolítja, amelyet a Hivatal kezel. Az alszámla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
b.) A Gazdasági Iroda biztosítja, hogy a számvitel és analitikai nyilvántartás során a Területi
Kisebbségi Önkormányzat bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten kiadásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.
4. A vagyontárgyak kezelésének rendjére vonatkozó szabályok.
a.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Gazdasági Iroda
vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.
b.)A Területi Kisebbségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés összefüggő kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés a 2. pontban foglaltak szerint bonyolódik.
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c.) A leltározás megszervezése a Hivatal Gazdasági és Beruházási és Közbeszerzési, Vagyonkezelő Irodáinak a feladata, amelyben közreműködik a Területi Kisebbségi Önkormányzat
Elnöke.
5. Beszámolás, információszolgáltatás.
5.1. Költségvetési beszámoló
a.) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez az adatokat Gazdasági Iroda a tárgyévet
követő év január 31-ig, a féléves beszámoló adatait július 15-ig adja át a Területi Kisebbségi
Önkormányzat Elnökének.
b.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a beszámolók összeállításában a vonatkozó részadatok elkészítésével úgy, hogy az éves költségvetési beszámolóhoz
szükséges határozatot a tárgyévet követő év március 31-ig, a féléves beszámolóhoz pedig
augusztus 15-ig megküldi a Gazdasági Irodának.
c.) A Hivatal az Önkormányzat (a Területi Kisebbségi Önkormányzat adatait is tartalmazó )
éves és féléves költségvetési beszámolóit a beszámoló elkészítését követő 8 munkanapon belül megküldi a MÁK Regionális Igazgatóságához.
d.) A Főjegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő 4
hónapon belül a Közgyűlés Elnöke terjeszti a Közgyűlés elé. A rendelet-tervezethez a Területi
Kisebbségi Önkormányzati költségvetési beszámoló adatait az Elnök szolgáltatja.
e.) A Közgyűlés Elnöke az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyedéves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Közgyűlést. A Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke beszámolási kötelezettség
teljesítéséhez információt szolgáltat, közreműködik a tájékoztatók elkészítésében. A Területi
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének időarányos teljesítéséről az első mondatban foglaltaknak megfelelően beszámol a Területi Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének.
5.2. Évközi egyéb információk
a.) A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Területi Kisebbségi Önkormányzat
Elnöke.
b.) Költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulásáról havonta - a havi zárás után a Gazdasági Iroda szolgáltat információt a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke részére.
6. Belső ellenőrzés
a.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése
- a Hivatal gazdálkodásának részeként - a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.
Az SZMSZ mellékletét képező folyamatba épített előzetes és utólagos vezetési ellenőrzési
rendszer (FEUVE) hatálya kiterjed a Területi Kisebbségi Önkormányzatra is.
b.) A belső ellenőrzés a Területi Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos
megállapításainak realizálása a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a
Közgyűlés Elnökét tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalát, valamint a Területi Kisebbségi Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok tekintetében.
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Az együttműködési megállapodást minden év január 15-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Veszprém, 2007. április

Lasztovicza Jenő
a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke

Ifj. Kozák János
a Veszprém Megyei Cigány
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
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A 60/2007. (IV. 19.) MÖK határozat 3. sz. melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Veszprém Megye Önkormányzata
és a
Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat között
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a és 68.§ának (3) bekezdése alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése (a továbbiakban Önkormányzat) és a Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: Területi Kisebbségi Önkormányzat) az alábbi megállapodásban
rögzítik.
A szabályozás az államháztartási törvény előírásain túlmenően
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény,
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyon juttatásának
egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III.3.) Kormányrendelet,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet,
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet
figyelembevételével készült.
A szabályozás részletesen meghatározza az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat
együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a
felelősség rendszerét.
A megállapodás kiterjed:
- a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére,
- a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére,
- a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére,
- a vagyontárgyak kezelésének rendjére,
- a számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének rendjére,
- a belső ellenőrzés elvégzésének rendjére.
A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje:
A költségvetés elkészítése a Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) feladata,
amelyért a Főjegyző a felelős. A Hivatalnak kell megoldania a tervezéssel kapcsolatos összefogó és koordináló tevékenységet.
A költségvetés előkészítési munkáiban a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. A Főjegyző által elkészített költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelet-tervezetet a Közgyűlés Elnöke nyújtja be a Közgyűlésnek. A Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a
költségvetési határozat tervezetét benyújtja a Veszprém Megyei Kisebbségi Önkormányzat
Testületének.
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1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje
a.) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Főjegyző a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnökével áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, illetőleg
bevételi forrásokat. Az egyeztetést november 10-ig lefolytatja. A Területi Kisebbségi Önkormányzat a rávonatkozó témakörben írásos véleményét a koncepció-tervezethez csatolni kell.
A Főjegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Közgyűlés Elnöke november 30-ig benyújtja a Közgyűlésnek.
b.) A Főjegyző a költségvetési rendelet-tervezetet egyezteti a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnökével, a vitás kérdéseket tisztázzák.
c.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke az egyeztetések során minden rendelkezésre
álló információval segíti a Hivatal munkáját. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 napon belül kell lefolytatni.
d.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetését - amelyben meghatározásra kerülnek
a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások - megtárgyalja és elfogadásáról határozatban dönt, legkésőbb a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 napon belül.
e.) A Főjegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a Közgyűlés Elnöke nyújtja
be a Közgyűléshez február 15-ig. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor a benyújtási határidő a törvény kihirdetését követő 45. nap (amennyiben a költségvetési törvény másképp nem rendelkezik). A rendelet-tervezethez a Területi Kisebbségi
Önkormányzat előirányzati adatait az Elnök szolgáltatja.
f.) Az Önkormányzat rendeletében dönt a saját költségvetéséről, valamint változatlan formában beépíti a Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát, amely az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepel. Az Önkormányzat a Területi Kisebbségi
Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
g.) Amennyiben a Megyei Önkormányzat Közgyűlése a saját költségvetése tárgyalásakor az
előterjesztésben foglalt Területi Kisebbségi Önkormányzatnak juttatandó támogatás összegén
változtat, ez esetben a Területi Kisebbségi Önkormányzatnak saját költségvetését újra kell
tárgyalnia és az új támogatás összegével új határozatot hoz. A Közgyűlésnek ezt az új határozatot is tudomásul kell vennie.
h.) A Megyei Önkormányzat a Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem
tartozik.
i.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Területi Kisebbségi Önkormányzat tartozásaiért a Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.
1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása
a.) A Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült Területi Kisebbségi Önkormányzati előirányzatok a Területi Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók.
E módosításokat az Önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain át kell vezetni.
b.) A módosítási igényt a Területi Kisebbségi Önkormányzat a költségvetést tárgyaló
önkormányzati ülést megelőző 21 nappal köteles benyújtani a Főjegyzőhöz. A Főjegyző
a döntés tervezetet véleményezés után 5 napon belül visszaküldi a Területi Kisebbségi
Önkormányzatnak.
1.3. Költségvetési információ
A testületek által jóváhagyott éves költségvetésről a PM által kiadott nyomtatványgarnitúra
felhasználásával - az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében - adatszolgáltatást kell teljesíteni.
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a.) A Hivatal Gazdasági Irodája (a továbbiakban: Gazdasági Iroda) elkészíti - a vonatkozó
Kormányrendelet és a PM Tájékoztató alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a
Megyei Önkormányzat költségvetéséről a költségvetési információt, amely a Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetését is tartalmazza.
b.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ
összeállításában.
c.) A Hivatal az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt - ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik - a törvény kihirdetését követő 60 napon belül a MÁK Regionális Igazgatóságához nyújtja be.
2. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje
A Területi Kisebbségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal
Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Területi Kisebbségi Önkormányzatra is.
A Gazdasági Iroda a Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül,
annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatait.
A Területi Kisebbségi Önkormányzat a jóváhagyott éves költségvetési előirányzatok alapján
havi előirányzat-felhasználási tervet készít.
2.1. Kötelezettségvállalás rendje
a.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy ilyen követelést előírni a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga
tartozik felelősséggel.
b.) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat
biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és ellenjegyzés után történhet.
c.) A szakmai teljesítés igazolására a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke jogosult.
2.2. Érvényesítés
a.) Az érvényesítést a Gazdasági Iroda erre felhatalmazott és kijelölt - pénzügyi-számviteli
szakképesítéssel rendelkező - munkatársa végzi.
b.) Az érvényesítés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz
- a kötelezettségvállalás alapján megtörténhet-e a teljesítés,
- a megrendelt szolgáltatást elvégezték-e, a megrendelt anyag leszállításra került-e,
- a számlázás megfelelő-e, az szabályszerű-e és számszakilag megfelelő-e, a fedezet rendelkezésre áll-e.
c.) Az érvényesítés a b.) pontban felsorolt feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet
az okmányra vezetett záradékban kell rögzíteni. A záradék tartalmazza a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra vonatkozó főkönyvi számlaszámot.
2.3. Utalványozás
a.) A Területi Kisebbségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének
vagy elszámolásának elrendelésére ( a továbbiakban: utalványozásra ) kizárólag az Elnök
vagy az általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.
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Pénzügyi teljesítésre az érvényesítés valamint az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
b.) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Területi Kisebbségi
Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés,
számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a
Gazdasági Irodánál jelzi.
2.4. Ellenjegyzés
a.) A kötelezettségvállalás, illetőleg a követelés előírásának, továbbá az utalványozásnak az
ellenjegyzésére a Főjegyző jogosult.
b.) Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és az utalványozás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a fedezet rendelkezésre áll-e.
c.) Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás a
b.) pontban foglaltakkal ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnökének a figyelmét.
Ha a kötelezettséget vállaló és az utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, illetve
önkormányzati rendelettel, határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy "az ellenjegyzés utasításra történt". Erről az ellenjegyzésre jogosultnak a Területi
Kisebbségi Önkormányzat testületét 8 napon belül tájékoztatnia kell.
3. Pénzellátás, bankszámlarend
3.1 Pénzellátás
a.) A Területi Kisebbségi Önkormányzatot megillető éves állami támogatás a költségvetési
vagy az államháztartási törvényben szabályozott időben kerül átutalásra az Önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára.
Az Önkormányzat Hivatala gondoskodik a beérkező bevétel Területi Kisebbségi Önkormányzat alszámlájára történő átvezetésről.
b.) A Gazdasági Iroda a Területi Kisebbségi Önkormányzat számára olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kisérését.
3.2. Bankszámlarend
a.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a részére megnyitott alszámlán bonyolítja, amelyet a Hivatal kezel. Az alszámla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
b.) A Gazdasági Iroda biztosítja, hogy a számvitel és analitikai nyilvántartás során a Területi
Kisebbségi Önkormányzat bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten kiadásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.
4. A vagyontárgyak kezelésének rendjére vonatkozó szabályok.
a.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Gazdasági Iroda
vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.
b.)A Területi Kisebbségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés összefüggő kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés a 2. pontban foglaltak szerint bonyolódik.
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c.) A leltározás megszervezése a Hivatal Gazdasági és Beruházási és Közbeszerzési, Vagyonkezelő Irodáinak a feladata, amelyben közreműködik a Területi Kisebbségi Önkormányzat
Elnöke.
5. Beszámolás, információszolgáltatás.
5.1. Költségvetési beszámoló
a.) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez az adatokat Gazdasági Iroda a tárgyévet
követő év január 31-ig, a féléves beszámoló adatait július 15-ig adja át a Területi Kisebbségi
Önkormányzat Elnökének.
b.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a beszámolók összeállításában a vonatkozó részadatok elkészítésével úgy, hogy az éves költségvetési beszámolóhoz
szükséges határozatot a tárgyévet követő év március 31-ig, a féléves beszámolóhoz pedig
augusztus 15-ig megküldi a Gazdasági Irodának.
c.) A Hivatal az Önkormányzat (a Területi Kisebbségi Önkormányzat adatait is tartalmazó )
éves és féléves költségvetési beszámolóit a beszámoló elkészítését követő 8 munkanapon belül megküldi a MÁK Regionális Igazgatóságához.
d.) A Főjegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő 4
hónapon belül a Közgyűlés Elnöke terjeszti a Közgyűlés elé. A rendelet-tervezethez a Területi
Kisebbségi Önkormányzati költségvetési beszámoló adatait az Elnök szolgáltatja.
e.) A Közgyűlés Elnöke az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyedéves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Közgyűlést. A Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke beszámolási kötelezettség
teljesítéséhez információt szolgáltat, közreműködik a tájékoztatók elkészítésében. A Területi
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke a Területi Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének időarányos teljesítéséről az első mondatban foglaltaknak megfelelően beszámol a Területi Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének.
5.2. Évközi egyéb információk
a.) A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Területi Kisebbségi Önkormányzat
Elnöke.
b.) Költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulásáról havonta - a havi zárás után a Gazdasági Iroda szolgáltat információt a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke részére.
6. Belső ellenőrzés
a.) A Területi Kisebbségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése
- a Hivatal gazdálkodásának részeként - a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.
Az SZMSZ mellékletét képező folyamatba épített előzetes és utólagos vezetési ellenőrzési
rendszer (FEUVE) hatálya kiterjed a Területi Kisebbségi Önkormányzatra is.
b.) A belső ellenőrzés a Területi Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos
megállapításainak realizálása a Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a
Közgyűlés Elnökét tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalát, valamint a Területi Kisebbségi Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok tekintetében.
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Az együttműködési megállapodást minden év január 15-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Veszprém, 2007. április

Lasztovicza Jenő
a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Albert Vendel
a Veszprém Megyei Német
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
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A 69/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS
üzemeltetési jog átadásáról
amely létrejött egyrészről Veszprém Megye Önkormányzata, Veszprém, Megyeház tér 1.
(képviseli Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, mint átadó, továbbiakban
Átadó), másrészről Nagyvázsony Község Önkormányzata, Nagyvázsony, Kinizsi u. 96.
(képviseli: Fábry Szabolcs polgármester, mint átvevő, továbbiakban: Átvevő) között az alábbi
feltételekkel:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése …… sz. határozatával kinyilvánította
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Schumacher-ház – eddig a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság által gyakorolt üzemeltetési joga Átvevő részére történő átadásának
szándékát és felhatalmazta a Közgyűlés elnökét jelen megállapodás aláírására.
2. Nagyvázsony Község Képviselő Testülete a …… sz. határozatával kinyilvánította a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum- Schumacher-ház üzemeltetési joga átvételének szándékát és felhatalmazta a polgármestert jelen megállapodás aláírására.
3. Átvevő tudomással bír arról, hogy az üzemeltetés tárgya –Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Schumacher Ház (Nagyvázsony 522 hrsz. 545m2)- védett műemlék, a Magyar
Állam el nem idegeníthető tulajdona, amely felett a kezelői jogokat a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gyakorolja. Az ingatlan csak az engedélyezett rendeltetési célra és
annak történeti, művészeti értékéhez, jellegéhez méltó módon használható, hasznosítható. Az ingatlan területén bármilyen külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, a műemlék jellegét és művészeti megjelenését bármely módon érintő
munkákhoz és egyéb hasznosítási tevékenység végzéséhez a műemlékvédelmi hatóság
engedélye szükséges, e tevékenységekhez az Átvevő csak az Átadó jóváhagyása és a
hatósági engedély kézhez vétele után kezdhet.
4. Átvevő az üzemeltetés tárgyán előállt mindennemű műszaki károsodásról, a balesetés életveszélyes helyzet kialakulásáról az Átadónak azonnali értesítési kötelezettséggel
tartozik. A bekövetkezett káreseményről az esemény bekövetkezésétől számított három munkanapon belül Átvevő köteles az Átadó részére a káreseményről felvett jegyzőkönyvet eljuttatni.
5. A 4. pontban részletezett műszaki károsodásokról készült jegyzőkönyv alapján Átvevő
köteles a kis értékű – nettó 20.000 forint anyagköltséget meg nem haladó – károk saját
költségen való elhárítására. A tárgyi értéket meghaladó munkák elvégeztetésére Átadó
költségére, azzal szoros együttműködésben – felek közti ellenkező megállapodás hiányában - szintén Átvevő köteles.
6. Átvevő fentieken túl az üzemeltetési feladatok ellátásáról, az ingatlannal kapcsolatos
változásokról évente rendes írásbeli tájékoztatással tartozik Átadó felé.
7. Átadó kijelenti, hogy Átvevő jogosult az üzemeltetendő ingatlan látogatási feltételeinek fennállása esetén látogatási díjat szedni.
8. Átvevő vállalja, hogy a fentiek szerint beszedett látogatási díjakat és az e feladataiból
eredő kiadásokat az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadásoktól és bevételektől elkülönítetten kezeli, azokról külön nyilvántartást vezet, azokkal a Számviteli törvény
előírásai szerint évente, január 31-ig elszámol Átadó felé.
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9. Felek megállapodnak abban, hogy a 8. pont szerinti elszámolás következtében képződő pozitív eredmény - ellenkező megállapodásig - Átvevőt illeti meg, a negatív eredmény Átvevőt terheli.
10. Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési feladatokon túl Átvevő jogosult az
üzemeltetés tárgyát képező ingatlant idegenforgalmi bemutatók megtartására, időszaki
kiállítások szervezésére és egyéb kulturális célokra Átadóval kötött külön megállapodás és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulása alapján eseti jelleggel
igénybe venni.
11. Fentieken túlmenően Átvevő jogosult ideiglenes jelleggel - határozott időre – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Átadó előzetes írásbeli jóváhagyása esetén az ingatlan
területén elárusító helyet létesíteni saját költségén, melynek bevételével Átvevő rendelkezik. A jogosultság megszűntével, előre meghatározott időpontban Átvevő azon
ingóságokat, amelyeket az üzlet kialakításának érdekében az üzemeltetés tárgyára felszerelt, az üzemeltetés tárgyának sérelme nélkül leszerelheti és magával viheti.
12. A 10-11. pontban részletezett feladatok elvégzéséből eredő ráfordítások, valamint a felek közti elszámolás eredményeként keletkező negatív eredmény Átvevőt terhelik, az
elszámolás eredményeként elkönyvelhető pozitív eredmény Átvevőt illeti.
13. Felek kijelentik, hogy Átvevő az üzemeltetett ingatlanon történő saját kezdeményezésű rendezvények megszervezéséből, lebonyolításából eredő minden kárért, illetve állagromlásért felelősséggel tartozik, azokat Átvevővel közösen lefolytatott bejárás után
készült jegyzőkönyv alapján saját költéségén megtéríti, a szükséges kárelhárítási munkálatokat elvégzi/elvégezteti.
14. Az, a jelenleg a kiállítóhelyhez tartozó gyűjteményi anyag, amely az Átadó tulajdonát
képezi, továbbra is Átadó tulajdonában marad. Jelen megállapodás aláírását követően,
a gyűjteményi anyagot kezelő Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság a gyűjteményi
anyagról határozatlan idejű letéti szerződést köt Átvevővel. A letéti szerződésben feltüntetett műtárgyak állagának megóvásáról és vagyonvédelméről Átvevő gondoskodik
a muzeális gyűjteményekre vonatkozó szabályok szerint. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság szakfelügyelet keretében jogosult évente két alkalommal helyszíni
szemlét tartani, és ha a műtárgyak állag- és vagyonvédelmét veszélyeztetve látja, és
amennyiben felszólítását követően Átvevő ezen állapot megszüntetésére tett intézkedései nem vezetnek eredményre, a letéti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a
tárgyakat elszállítani. A kiállítás bármilyen mértékű átrendezéséhez vagy új kiállítás
létrehozásához a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság beleegyezése szükséges.
A letéti szerződés ezen megállapodás mellékletét képezi.
15. Az üzemeltetés tárgyát képező kiállítóhely működési engedélyével kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek Átadót terhelik.
16. Átadó által kapcsolattartásra kijelölt személy, munkatárs:
Neve: ……………………………. Telefonszáma: …………………………….
Átvevő által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Neve:………………………………… Telefonszáma: ……………………………
17. Jelen szerződés hatályának kezdő napja: 2007. május 1.
18. Jelen megállapodás határozatlan időre szól.
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19. Rendes felmondás útján bármely fél jogosult a megállapodást 30 nap felmondási idővel a lejárat hónapjának utolsó napjára felmondani.
20. Fentieken túl bármelyik fél jogosult a szerződést írásban, rendkívüli felmondás útján
azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen Átadó 3., 4., 13., 14. pontban foglalt kötelezettségeinek ismételt, Átadó általi írásbeli figyelmeztetés ellenére elkövetett újbóli megszegése.
21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, illetve az egyéb vonatkozó
jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
22. A szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
23. Jelen szerződés 3 (három) oldalból, 23 (huszonhárom) pontból áll, 6 (hat) eredeti példányban készült, melyből 2 Átadót, 2 Átvevőt, 1 a KVI-t, 1 a KÖH-t illeti.
Kelt: Veszprém, 2007. április ……

……………………………….
Átadó
KVI részéről jóváhagyta:
………………………………..
KÖH részéről jóváhagyta:

....……………………………
Átvevő

70

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2007. április 26.

A 70/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS
üzemeltetési jog átadásáról
amely létrejött egyrészről Veszprém Megye Önkormányzata, Veszprém, Megyeház tér 1.
(képviseli Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, mint átadó, továbbiakban
Átadó), másrészről Tihany Község Önkormányzata, Tihany, Kossuth L. u. 12. (képviseli:
Tósoki Imre polgármester, mint átvevő, továbbiakban: Átvevő) között az alábbi feltételekkel:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése ….. sz. határozatával kinyilvánította
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Parasztgazda Háza és Halászcéh Ház – eddig a
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság által gyakorolt üzemeltetési joga Átvevő részére történő átadásának szándékát és felhatalmazta a Közgyűlés elnökét jelen megállapodás aláírására.
2. Tihany Község Képviselő Testülete a …… sz. határozatával kinyilvánította a Szabadtéri Néprajzi Múzeum- Parasztgazda Háza és Halászcéh Ház üzemeltetési joga átvételének szándékát és felhatalmazta a polgármestert jelen megállapodás aláírására.
3. Átvevő tudomással bír arról, hogy az üzemeltetés tárgya –Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Parasztgazda Háza és Halászcéh Ház (Tihany, 135 hrsz. 1252 m2)- védett műemlék, a Magyar Állam el nem idegeníthető tulajdona, amely felett a kezelői jogokat a
Kincstári Vagyoni Igazgatóság gyakorolja. Az ingatlan csak az engedélyezett rendeltetési célra és annak történeti, művészeti értékéhez, jellegéhez méltó módon használható, hasznosítható. Az ingatlan területén bármilyen külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, a műemlék jellegét és művészeti megjelenését bármely
módon érintő munkákhoz és egyéb hasznosítási tevékenység végzéséhez a műemlékvédelmi hatóság engedélye szükséges, e tevékenységekhez az Átvevő csak az Átadó
jóváhagyása és a hatósági engedély kézhez vétele után kezdhet.
4. Átvevő az üzemeltetés tárgyán előállt mindennemű műszaki károsodásról, a balesetés életveszélyes helyzet kialakulásáról az Átadónak azonnali értesítési kötelezettséggel
tartozik. A bekövetkezett káreseményről az esemény bekövetkezésétől számított három munkanapon belül Átvevő köteles az Átadó részére a káreseményről felvett jegyzőkönyvet eljuttatni.
5. A 4. pontban részletezett műszaki károsodásokról készült jegyzőkönyv alapján Átvevő
köteles a kis értékű – nettó 20.000 forint anyagköltséget meg nem haladó – károk saját
költségen való elhárítására. A tárgyi értéket meghaladó munkák elvégeztetésére Átadó
költségére, azzal szoros együttműködésben – felek közti ellenkező megállapodás hiányában - szintén Átvevő köteles.
6. Átvevő fentieken túl az üzemeltetési feladatok ellátásáról, az ingatlannal kapcsolatos
változásokról évente rendes írásbeli tájékoztatással tartozik Átadó felé.
7. Átadó kijelenti, hogy Átvevő jogosult az üzemeltetendő ingatlan látogatási feltételeinek fennállása esetén látogatási díjat szedni.
8. Átvevő vállalja, hogy a fentiek szerint beszedett látogatási díjakat és az e feladataiból
eredő kiadásokat az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadásoktól és bevételektől elkülönítetten kezeli, azokról külön nyilvántartást vezet, azokkal a Számviteli törvény
előírásai szerint évente, január 31-ig elszámol Átadó felé.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a 8. pont szerinti elszámolás következtében képződő pozitív eredmény - ellenkező megállapodásig - Átvevőt illeti meg, a negatív eredmény Átvevőt terheli.
10. Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési feladatokon túl Átvevő jogosult az
üzemeltetés tárgyát képező ingatlant idegenforgalmi bemutatók megtartására, időszaki
kiállítások szervezésére és egyéb kulturális célokra Átadóval kötött külön megállapo-
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dás és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulása alapján eseti jelleggel
igénybe venni.
11. Fentieken túlmenően Átvevő jogosult ideiglenes jelleggel - határozott időre – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Átadó előzetes írásbeli jóváhagyása esetén az ingatlan
területén elárusító helyet létesíteni saját költségén, melynek bevételével Átvevő rendelkezik. A jogosultság megszűntével, előre meghatározott időpontban Átvevő azon
ingóságokat, amelyeket az üzlet kialakításának érdekében az üzemeltetés tárgyára felszerelt, az üzemeltetés tárgyának sérelme nélkül leszerelheti és magával viheti.
12. A 10-11. pontban részletezett feladatok elvégzéséből eredő ráfordítások, valamint a felek közti elszámolás eredményeként keletkező negatív eredmény Átvevőt terhelik, az
elszámolás eredményeként elkönyvelhető pozitív eredmény Átvevőt illeti.
13. Felek kijelentik, hogy Átvevő az üzemeltetett ingatlanon történő saját kezdeményezésű rendezvények megszervezéséből, lebonyolításából eredő minden kárért, illetve állagromlásért felelősséggel tartozik, azokat Átvevővel közösen lefolytatott bejárás után
készült jegyzőkönyv alapján saját költéségén megtéríti, a szükséges kárelhárítási munkálatokat elvégzi/elvégezteti.
14. Az, a jelenleg a kiállítóhelyhez tartozó gyűjteményi anyag, amely az Átadó tulajdonát
képezi, továbbra is Átadó tulajdonában marad. Jelen megállapodás aláírását követően,
a gyűjteményi anyagot kezelő Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság a gyűjteményi
anyagról határozatlan idejű letéti szerződést köt Átvevővel. A letéti szerződésben feltüntetett műtárgyak állagának megóvásáról és vagyonvédelméről Átvevő gondoskodik
a muzeális gyűjteményekre vonatkozó szabályok szerint. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság szakfelügyelet keretében jogosult évente két alkalommal helyszíni
szemlét tartani, és ha a műtárgyak állag- és vagyonvédelmét veszélyeztetve látja, és
amennyiben felszólítását követően Átvevő ezen állapot megszüntetésére tett intézkedései nem vezetnek eredményre, a letéti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a
tárgyakat elszállítani. A kiállítás bármilyen mértékű átrendezéséhez vagy új kiállítás
létrehozásához a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság beleegyezése szükséges.
A letéti szerződés ezen megállapodás mellékletét képezi.
15. Az üzemeltetés tárgyát képező kiállítóhely működési engedélyével kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek Átadót terhelik.
16. Átadó által kapcsolattartásra kijelölt személy, munkatárs:
Neve: ……………………………. Telefonszáma: …………………………….
Átvevő által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Neve:………………………………… Telefonszáma: ……………………………
17. Jelen szerződés hatályának kezdő napja: 2007. május 1.
18. Jelen megállapodás határozatlan időre szól.
19. Rendes felmondás útján bármely fél jogosult a megállapodást 30 nap felmondási idővel a lejárat hónapjának utolsó napjára felmondani.
20. Fentieken túl bármelyik fél jogosult a szerződést írásban, rendkívüli felmondás útján
azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen Átadó 3., 4., 13., 14. pontban foglalt kötelezettségeinek ismételt, Átadó általi írásbeli figyelmeztetés ellenére elkövetett újbóli megszegése.
21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, illetve az egyéb vonatkozó
jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
22. A szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
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23. Jelen szerződés 3 (három) oldalból, 23 (huszonhárom) pontból áll, 6 (hat) eredeti példányban készült, melyből 2 Átadót, 2 Átvevőt, 1 a KVI-t, 1 a KÖH-t illeti.
24.
Kelt: Veszprém, 2007. április ……

……………………………….
Átadó
KVI részéről jóváhagyta:
………………………………..
KÖH részéről jóváhagyta:

....……………………………
Átvevő
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A 71/2007. (IV. 19.) MÖK határozat mellékletei
MEGÁLLAPODÁS
üzemeltetési jog átadásáról
amely létrejött egyrészről Veszprém Megye Önkormányzata, Veszprém, Megyeház tér 1.
(képviseli Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, mint átadó, továbbiakban
Átadó), másrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytomaj, Fő u. 2.
(képviseli: Krisztin N. László polgármester, mint átvevő, továbbiakban: Átvevő) között az
alábbi feltételekkel:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése ….. sz. határozatával kinyilvánította
a Szegedy Róza Ház – eddig a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság által gyakorolt üzemeltetési joga Átvevő részére történő átadásának szándékát és felhatalmazta a
Közgyűlés elnökét jelen megállapodás aláírására.
2. Badacsonytomaj Város Képviselő Testülete a …… sz. határozatával kinyilvánította a
Szegedy Róza Ház üzemeltetési joga átvételének szándékát és felhatalmazta a polgármestert jelen megállapodás aláírására.
3. Átvevő tudomással bír arról, hogy az üzemeltetés tárgya –Szegedy Róza Ház (Badacsonytomaj, Szegedy Róza u. 1., 1334 hrsz. 1584 m2)- védett műemlék, a Magyar Állam el nem idegeníthető tulajdona, amely felett a kezelői jogokat a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság gyakorolja. Az ingatlan csak az engedélyezett rendeltetési célra és annak
történeti, művészeti értékéhez, jellegéhez méltó módon használható, hasznosítható. Az
ingatlan területén bármilyen külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy
bontási, a műemlék jellegét és művészeti megjelenését bármely módon érintő munkákhoz és egyéb hasznosítási tevékenység végzéséhez a műemlékvédelmi hatóság engedélye szükséges, e tevékenységekhez az Átvevő csak az Átadó jóváhagyása és a hatósági engedély kézhez vétele után kezdhet.
4. Átvevő az üzemeltetés tárgyán előállt mindennemű műszaki károsodásról, a balesetés életveszélyes helyzet kialakulásáról az Átadónak azonnali értesítési kötelezettséggel
tartozik. A bekövetkezett káreseményről az esemény bekövetkezésétől számított három munkanapon belül Átvevő köteles az Átadó részére a káreseményről felvett jegyzőkönyvet eljuttatni.
5. A 4. pontban részletezett műszaki károsodásokról készült jegyzőkönyv alapján Átvevő
köteles a kis értékű – nettó 20.000 forint anyagköltséget meg nem haladó – károk saját
költségen való elhárítására. A tárgyi értéket meghaladó munkák elvégeztetésére Átadó
költségére, azzal szoros együttműködésben – felek közti ellenkező megállapodás hiányában - szintén Átvevő köteles.
6. Átvevő fentieken túl az üzemeltetési feladatok ellátásáról, az ingatlannal kapcsolatos
változásokról évente rendes írásbeli tájékoztatással tartozik Átadó felé.
7. Átadó kijelenti, hogy Átvevő jogosult az üzemeltetendő ingatlan látogatási feltételeinek fennállása esetén látogatási díjat szedni.
8. Átvevő vállalja, hogy a fentiek szerint beszedett látogatási díjakat és az e feladataiból
eredő kiadásokat az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadásoktól és bevételektől elkülönítetten kezeli, azokról külön nyilvántartást vezet, azokkal a Számviteli törvény
előírásai szerint évente, január 31-ig elszámol Átadó felé.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a 8. pont szerinti elszámolás következtében képződő pozitív eredmény - ellenkező megállapodásig - Átvevőt illeti meg, a negatív eredmény Átvevőt terheli.
10. Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési feladatokon túl Átvevő jogosult az
üzemeltetés tárgyát képező ingatlant idegenforgalmi bemutatók megtartására, időszaki
kiállítások szervezésére és egyéb kulturális célokra Átadóval kötött külön megállapo-
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dás és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulása alapján eseti jelleggel
igénybe venni.
11. Fentieken túlmenően Átvevő jogosult ideiglenes jelleggel - határozott időre – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Átadó előzetes írásbeli jóváhagyása esetén az ingatlan
területén elárusító helyet létesíteni saját költségén, melynek bevételével Átvevő rendelkezik. A jogosultság megszűntével, előre meghatározott időpontban Átvevő azon
ingóságokat, amelyeket az üzlet kialakításának érdekében az üzemeltetés tárgyára felszerelt, az üzemeltetés tárgyának sérelme nélkül leszerelheti és magával viheti.
12. A 10-11. pontban részletezett feladatok elvégzéséből eredő ráfordítások, valamint a felek közti elszámolás eredményeként keletkező negatív eredmény Átvevőt terhelik, az
elszámolás eredményeként elkönyvelhető pozitív eredmény Átvevőt illeti.
13. Felek kijelentik, hogy Átvevő az üzemeltetett ingatlanon történő saját kezdeményezésű rendezvények megszervezéséből, lebonyolításából eredő minden kárért, illetve állagromlásért felelősséggel tartozik, azokat Átvevővel közösen lefolytatott bejárás után
készült jegyzőkönyv alapján saját költéségén megtéríti, a szükséges kárelhárítási munkálatokat elvégzi/elvégezteti.
14. Az, a jelenleg a kiállítóhelyhez tartozó gyűjteményi anyag, amely az Átadó tulajdonát
képezi, továbbra is Átadó tulajdonában marad. Jelen megállapodás aláírását követően,
a gyűjteményi anyagot kezelő Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság a gyűjteményi
anyagról határozatlan idejű letéti szerződést köt Átvevővel. A letéti szerződésben feltüntetett műtárgyak állagának megóvásáról és vagyonvédelméről Átvevő gondoskodik
a muzeális gyűjteményekre vonatkozó szabályok szerint. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság szakfelügyelet keretében jogosult évente két alkalommal helyszíni
szemlét tartani, és ha a műtárgyak állag- és vagyonvédelmét veszélyeztetve látja, és
amennyiben felszólítását követően Átvevő ezen állapot megszüntetésére tett intézkedései nem vezetnek eredményre, a letéti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a
tárgyakat elszállítani. A kiállítás bármilyen mértékű átrendezéséhez vagy új kiállítás
létrehozásához a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság beleegyezése szükséges.
A letéti szerződés ezen megállapodás mellékletét képezi.
15. Az üzemeltetés tárgyát képező kiállítóhely működési engedélyével kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek Átadót terhelik.
16. Átadó által kapcsolattartásra kijelölt személy, munkatárs:
Neve: ……………………………. Telefonszáma: …………………………….
Átvevő által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Neve:………………………………… Telefonszáma: ……………………………
17. Jelen szerződés hatályának kezdő napja: 2007. május 1.
18. Jelen megállapodás határozatlan időre, de legalább 2007. december 31-ig szól.
19. A 18. pontban jelzett időpontot követően rendes felmondás útján bármely fél jogosult
a megállapodást 30 nap felmondási idővel a lejárat hónapjának utolsó napjára felmondani.
20. Fentieken túl bármelyik fél jogosult a szerződést írásban, rendkívüli felmondás útján
azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen Átadó 3., 4., 13., 14. pontban foglalt kötelezettségeinek ismételt, Átadó általi írásbeli figyelmeztetés ellenére elkövetett újbóli megszegése.
21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, illetve az egyéb vonatkozó
jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
22. A szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal
mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
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23. Jelen szerződés 3 (három) oldalból, 23 (huszonhárom) pontból áll, 6 (hat) eredeti példányban készült, melyből 2 Átadót, 2 Átvevőt, 1 a KVI-t, 1 a KÖH-t illeti.
Kelt: Veszprém, 2007. április ……

……………………………….
Átadó
KVI részéről jóváhagyta:
………………………………..
KÖH részéről jóváhagyta:

....……………………………
Átvevő
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MEGÁLLAPODÁS
használati jog átadásáról
amely létrejött egyrészről Veszprém Megye Önkormányzata, Veszprém, Megyeház tér 1.
(képviseli Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, mint átadó, továbbiakban
Átadó), másrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytomaj, Fő u. 2.
(képviseli: Krisztin N. László polgármester, mint átvevő, továbbiakban: Átvevő) között a
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság szervezeti keretében működő Egry József Emlékmúzeum (Badacsony, Egry sétány 12.) működtetésre történő átadására, az alábbi feltételekkel:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése ….. sz. határozatával kinyilvánította
az Egry József Emlékmúzeum ingyenes használati joga átadásának szándékát és felhatalmazta a Közgyűlés elnökét jelen megállapodás aláírására.
2. Badacsonytomaj Város Képviselő Testülete a …… sz. határozatával kinyilvánította az
Egry József Emlékmúzeum ingyenes használati joga átvételének szándékát és felhatalmazta a polgármestert jelen megállapodás aláírására.
3. A kiállítóhely épülete –Egry József Emlékmúzeum (Badacsonytomaj, 039/11 hrsz.
1784 m2) védett műemlék, Átadó tulajdona, amely felett az ingyenes használati jogot a
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság gyakorolta. Átadó az Egry József Emlékmúzeum ingyenes használati jogát a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságtól 2007.
május 1. hatállyal megvonja és ugyanezen naptól határozatlan időre átadja Átvevőnek.
Átvevő az ingyenes használati jogát harmadik személyre nem ruházhatja át. Az ingyenes használati jog mindaddig megilleti Átvevőt, ameddig Átvevő az épületben jelenlegi formájában és tartalommal működteti az Egry József Emlékmúzeumot, valamint
mind műszaki, mind személyi feltételeit tekintve biztosítja az épület és a kiállítási tárgyak állag- és vagyonvédelmét. Átadó az épületben nem rendezhet olyan rendezvényt
és nem üzemeltethet olyan kereskedelmi vagy vendéglátó-ipari egységet (beleértve
ebbe a külső szervek rendezvényeit és a bérletet is), amely bármely módon sérti Egry
József emlékét, szellemiségét. Amennyiben Átvevő nem tesz eleget fenti kötelezettségeinek, Átadó a használati jogot azonnali hatállyal visszavonhatja.
4. Az, a jelenleg a kiállítóhelyhez tartozó gyűjteményi anyag, amely az Átadó tulajdonát
képezi, továbbra is Átadó tulajdonában marad. Jelen megállapodás aláírását követően,
a gyűjteményi anyagot kezelő Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság a gyűjteményi
anyagról határozatlan idejű letéti szerződést köt Átvevővel. A letéti szerződésben feltüntetett műtárgyak állagának megóvásáról és vagyonvédelméről Badacsonytomaj Város Önkormányzata gondoskodik a muzeális gyűjteményekre vonatkozó szabályok
szerint. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság szakfelügyelet keretében jogosult
évente két alkalommal helyszíni szemlét tartani, és ha a műtárgyak állag- és vagyonvédelmét veszélyeztetve látja, és amennyiben felszólítását követően Átvevő ezen állapot megszüntetésére tett intézkedései nem vezetnek eredményre, a letéti szerződést
azonnali hatállyal felmondani és a tárgyakat elszállítani. Az állandó kiállítás bármilyen mértékű átrendezéséhez vagy új kiállítás létrehozásához a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság beleegyezése szükséges.
A letéti szerződés ezen megállapodás mellékletét képezi.
5. A 4. pontban ismertetett letéti szerződés nem vonatkozik az Egry József Emlékmúzeumban egyéb szervezet tulajdonában lévő műtárgyakra, rájuk vonatkozóan Átvevőnek
külön letéti megállapodást kell kötni.
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6. A kiállítóhely működési engedélyével kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek
Átvevőt terhelik.
7. Az átvétel időpontjától az Átvevő viseli az ingatlan fenntartásával és működtetésével
járó terheket. Az ingatlan karbantartásával, felújításával járó terheket a felek közösen
viselik.
8. A felek mind az ingatlan állapotával, mind az abban zajló szakmai munkával (programokkal, időszaki kiállításokkal) kapcsolatos pályázati tevékenységüket összehangolják, amely jelenthet bármelyik fél általi, vagy közösen beadott pályázatot is.
9. A megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány az Átadót, 2 példány
az Átvevőt illeti meg.
10. Jelen megállapodás érvényességével, vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita
esetén a felek megkísérlik a vita békés úton történő rendezését. Amennyiben ez a rendezési kísérlet igazoltan nem vezet eredményre, a felek kikötik a Veszprém Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét.

A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták,
azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Veszprém, 2007. április hó…….nap
Lasztovicza Jenő
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke

Krisztin N. László
Badacsonytomaj Város polgármestere

Ellenjegyezte:
Dr. Zsédenyi Imre
főjegyző

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
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A 72/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS
használati jog átadásáról
amely létrejött egyrészről Veszprém Megye Önkormányzata, Veszprém, Megyeház tér 1.
(képviseli Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, mint átadó, továbbiakban
Átadó), másrészről Balatonfüred Város Önkormányzata, Balatonfüred, Szent István tér 1.
(képviseli: Dr. Bóka István polgármester, mint átvevő, továbbiakban: Átvevő) között a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság szervezeti keretében működő Jókai Villa (Jókai Mór Emlékmúzeum) Balatonfüred, Honvéd u. 1. kiállítóhely működtetésre történő átadására, az alábbi
feltételekkel:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése ….. sz. határozatával kinyilvánította
a balatonfüredi Jókai Villa (Jókai Mór Emlékmúzeum) ingyenes használati joga átadásának szándékát és felhatalmazta a Közgyűlés elnökét jelen megállapodás aláírására.
2. Balatonfüred Város Képviselő Testülete a …… sz. határozatával kinyilvánította a balatonfüredi Jókai Villa (Jókai Mór Emlékmúzeum) ingyenes használati joga átvételének szándékát és felhatalmazta a polgármestert jelen megállapodás aláírására.
3. A kiállítóhely épülete –Jókai Villa (Balatonfüred 130 hrsz., 1615 m2)– védett műemlék, Átadó tulajdona, amely felett az ingyenes használati jogot a Veszprém Megyei
Múzeumi Igazgatóság gyakorolta. Átadó a Jókai Villa ingyenes használati jogát a
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságtól 2007. május 1. hatállyal megvonja és
ugyanezen naptól határozatlan időre átadja Átvevőnek. Átvevő az ingyenes használati
jogát harmadik személynek nem adhatja át. Az ingyenes használati jog mindaddig
megilleti Átvevőt, ameddig Átvevő az épületben jelenlegi formájában és tartalommal
működteti a Jókai Mór Emlékmúzeumot, valamint mind műszaki, mind személyi feltételeit tekintve biztosítja az épület és a kiállítási tárgyak állag- és vagyonvédelmét.
Átadó az épületben nem rendezhet olyan rendezvényt és nem üzemeltethet olyan kereskedelmi vagy vendéglátó-ipari egységet (beleértve ebbe a külső szervek rendezvényeit és a bérletet is), amely bármely módon sérti Jókai Mór emlékét, szellemiségét.
Amennyiben Átvevő nem tesz eleget fenti kötelezettségeinek, Átadó a használati jogot
azonnali hatállyal visszavonhatja.
4. Az, a jelenleg a kiállítóhelyhez tartozó gyűjteményi anyag, amely az Átadó tulajdonát
képezi, továbbra is Átadó tulajdonában marad. Jelen megállapodás aláírását követően,
a gyűjteményi anyagot kezelő Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság a gyűjteményi
anyagról határozatlan idejű letéti szerződést köt Átvevővel. A letéti szerződésben feltüntetett műtárgyak állagának megóvásáról és vagyonvédelméről Balatonfüred Város
Önkormányzata gondoskodik a muzeális gyűjteményekre vonatkozó szabályok szerint. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság szakfelügyelet keretében jogosult
évente két alkalommal helyszíni szemlét tartani, és ha a műtárgyak állag- és vagyonvédelmét veszélyeztetve látja, és amennyiben felszólítását követően Átvevő ezen állapot megszüntetésére tett intézkedései nem vezetnek eredményre, a letéti szerződést
azonnali hatállyal felmondani és a tárgyakat elszállítani. A kiállítás bármilyen mértékű
átrendezéséhez vagy új kiállítás létrehozásához a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság beleegyezése szükséges.
A letéti szerződés ezen megállapodás mellékletét képezi.
5. Az 5. pontban ismertetett letéti szerződés nem vonatkozik a Jókai Villában egyéb
szervezet tulajdonában lévő műtárgyakra, rájuk vonatkozóan Átvevőnek külön letéti
szerződést, illetve megállapodást kell kötni a tulajdonossal.
6. A kiállítóhely működési engedélyével kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek
Átvevőt terhelik.
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7. Az átvétel időpontjától az Átvevő élvezi annak javait és viseli az ingatlan fenntartásával járó terheket. Az ingatlan karbantartásával, felújításával járó terheket a felek közösen viselik.
8. A felek mind az ingatlan állapotával, mind az abban zajló szakmai munkával (programokkal) kapcsolatos pályázati tevékenységüket összehangolják, amely jelenthet bármelyik fél általi, vagy közösen beadott pályázatot is.
9. A megállapodás 5 eredeti példányban készül, melyből 2 példány az Átadót, 2 példány
az Átvevőt illeti meg.
10. Jelen megállapodás érvényességével, vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita
esetén a felek megkísérlik a vita békés úton történő rendezését. Amennyiben ez a rendezési kísérlet igazoltan nem vezet eredményre, a felek kikötik a Veszprém Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét.
A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták,
azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Veszprém, 2007. április hó…….nap

Lasztovicza Jenő
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Bóka István
Balatonfüred Város polgármestere

Ellenjegyezte:
Dr. Zsédenyi Imre
főjegyző

Dr. Tárnoki Richárd
jegyző
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A 81/2007. (IV. 19.) MÖK határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a 2007-2010. közötti időszakra
A Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) és a Nyugdíjasok
Veszprém Megyei Képviselete (8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10.), a Nyugdíjasok „Életet
az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesülete (8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 33/A.), valamint
a Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetsége
(8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10.) közös célkitűzéseik és a hatáskörükbe tartozó feladataik jobb ellátása érdekében, kölcsönös előnyök reményében együttműködési megállapodást
kötnek.
I.
A Veszprém Megyei Önkormányzat az elmúlt években folyamatos segítséget nyújtott a
Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek időskorúak érdekében végzett munkájához. A működésükhöz, valamint az időskorú társadalom érdekében önként vállalt feladataik ellátásához
nyújtott anyagi támogatással, részükre irodahelyiség biztosításával, az „Idősek Világnapja”
méltó Veszprém megyei megünneplésének lebonyolításával az önkormányzat jelentősen hozzájárult a megyei nyugdíjas szervezetek munkájának segítéséhez. A Veszprém Megyei Idősügyi Tanács megalakításával és működtetésével nagymértékben segítette a megyében élő
időskorúak érdekeinek a védelmét, tájékozottságuk és önszerveződésük javítását.
A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatását a nyugdíjas szervezetek a jövőben is létfontosságúnak tartják.
A feladatok megvalósítása érdekében a felek együttműködési megállapodást kötnek, melynek
elvi alapját képezi, hogy mindkét fél célja az idősek változó helyzetének reális megismerése, a
jobbítást szolgáló konkrét programok kidolgozása, megvalósítása.
II.
A megyei önkormányzat vállalja:
– Az időseket érintő kérdések vonatkozásában tanácsadó, kezdeményező, javaslattevő és véleményező szerepkörrel továbbra is működteti a Veszprém Megyei Idősügyi Tanácsot. A
Tanács feladata a Veszprém megyében élő idősek érdekeinek feltárása, képviselete és védelme. Az Idősügyi Tanács létszáma maximum 11 fő, elnöke a megyei közgyűlés főállású
alelnöke, tagjait a megyei nyugdíjas szervezetek delegálják, illetve az Idősügyi Tanács elnöke kéri fel. A tanács tevékenységét az általa elfogadott ügyrend alapján végzi.
– A megyei közgyűlés hatáskörébe tartozó, az időseket érintő előterjesztések kidolgozásába,
előkészítésébe bevonja a nyugdíjas szervezetek képviselőit, meghívja őket a közgyűlésekre, és azon bizottsági ülésekre, amelyek napirendjén időseket érintő témák kerülnek megvitatásra.
– A megállapodást aláíró három Veszprém megyei nyugdíjas szervezet részére működésükhöz, a pénzügyi lehetőségekhez képest a megyei önkormányzat éves költségvetésében
anyagi támogatást biztosít.
– A megyei nyugdíjas szervezetek részére továbbra is bérleti díj mentesen biztosít egy 20
m2-es irodahelyiséget Veszprémben, a Kossuth utca 10. szám alatt megtalálható irodaházban. Az önkormányzat az irodahelyiségen belül segíti a szervezetek működési feltételeinek
a javítását.
– Minden évben megrendezi az „Idősek Világnapja” Veszprém megyei központi ünnepségét,
és ezen alkalom keretében a megyei nyugdíjas szervezetek elnökeinek, valamint a közgyűlés alelnökének egyeztetése alapján elismerést nyújt át az idős társadalom érdekében az év
folyamán kiemelkedő munkát végző nyugdíjasok számára.
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– Közreműködik abban, hogy a megyei önkormányzat fenntartásában működő Eötvös Károly Megyei Könyvtár a konferenciatermét a megállapodást aláíró három megyei nyugdíjas
szervezet részére, szervezetenként évente 3 alkalommal előre egyeztetett időpontban térítésmentesen rendelkezésre bocsássa.
– Lehetővé teszi, hogy a három megyei nyugdíjas szervezet a megyei önkormányzat székhelyén és tulajdonában lévő helyiségben, vagy a Megyeháza egyéb termében – előzetes
egyeztetést követően, évente maximum 10 alkalommal – térítésmentesen konferenciát,
megbeszélést, tárgyalást tartson.
– A megyei önkormányzati hivatal szakkönyvtárában a megyei nyugdíjas szervezetek számára hozzáférhetővé teszi az időseket érintő országgyűlési és kormánydöntéseket, a megyei közgyűlés határozatait, az időseket érintő kiadványokat.
– Vállalja, hogy a nyugdíjas szervezetekkel, a felek részéről kölcsönösen érdeklődésre számot tartó, és a megállapodásban foglalt feladatok megbeszélése céljából, félévenként a
megyei közgyűlés alelnökének vezetésével megbeszélést tart.
– A nyugdíjas szervezetek bevonásával elősegíti a Veszprém megyei idősügyi koncepció elkészítését.
A nyugdíjas szervezetek vállalják:
– A megyei közgyűlés alelnökének a vezetésével tartott megbeszéléseken félévenként tájékoztatják a jelenlevőket, a nyugdíjasokat és időskorúakat érintő megyei problémákról.
– Javaslatot tesznek a közgyűlés elnökének a hatáskörébe tartozó, a nyugdíjasok legégetőbb
problémáinak megyei önkormányzati szinten történő lehetőség szerinti megoldására.
– Közlik azokat az észrevételeket, amelyeket a nyugdíjas szervezetek a legfontosabb kérdésekként, vagy problémákként továbbítanak az országos nyugdíjas központoknak, az Országos Idősügyi Tanácsnak, továbbá az illetékes szakminisztériumoknak.
– A nyugdíjas szervezetek képviselői készséggel részt vesznek a megyei önkormányzat közgyűlésének és bizottságainak a munkája során azoknak az előterjesztéseknek, napirendeknek az előkészítésében, amelyek érintik az idősek ügyeit, illetve szociális problémáit.
– A megyei nyugdíjas szervezetek részt vesznek a Veszprém megyei idősügyi koncepció kidolgozásában.
III.
Záró rendelkezés
Felek a megállapodásban foglaltak végrehajtását évente értékelik, ez alapján szükség szerint,
valamint értelemszerűen amennyiben bármelyik szervezet életében jelentős változás következik be, abban az esetben az együttműködési szerződést módosítják.
V e s zp r é m , 2007. április …..
Bogdán Kálmán
Nyugdíjasok
Veszprém Megyei Képviseletének elnöke

Bogdán Kálmán
Nyugdíjasok „Életet az Éveknek”
Veszprém Megyei Egyesületének elnöke

Demeter Ferenc
Veszprém Megyei Nyugdíjas
Szervezetek Érdekvédelmi,
Érdekképviseleti Szövetsége elnöke
Lasztovicza Jenő
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke
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