XVII. (XLV.) évfolyam

3. szám
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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ
86/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:

Devecseri Városi Könyvtár igazgatói pályázatának véleményezése

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
11/2007. (VI. 15.) rendelet:
12/2007. (VI. 15.) rendelet:
13/2007. (VI. 15.) rendelet:
14/2007. (VI.15.) rendelet:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 13/2000. (XI.23.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
2/2007. (II.28.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló többször módosított 10/2005. (IX. 16.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló
11/1997. (XI. 27.) rendelet módosításáról
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

83/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
84/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
85/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
87/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
88/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
89/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
90/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
91/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
92/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
94/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
95/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
96/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
97/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
98/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 14-ei ülésének napirendjeiről
A Veszprémi Petőfi Színház gazdasági helyzete miatt szükséges intézkedésről
Hitelfelvétel a Veszprémi Petőfi Színház adósságállományának kezelésére
Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt
könyvvizsgálói feladatokkal történő megbízása
Elvi döntés vagyonhasznosító társaság létrehozásáról
Felterjesztés benyújtása a szociális intézményekben fizetendő térítési díjakat érintő szabályozás tárgyában
Pályázat benyújtása az állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt
nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására
Pályázat a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
Egyes intézményeknél létszámcsökkentés elrendelése
A Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Gyermekotthon megszüntetése, és a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága szervezetének módosítása
A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézetben létszámcsökkentés elrendelése
A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági
helyzetének alakulása
Szakellátási feladat átvétele Sümeg és Zirc Városok Önkormányzataitól
Szakmai program és beruházási javaslat jóváhagyása a Veszprémi Regionális Onkológiai Központ megvalósításához
Egyes megyei fenntartású intézmények fejlesztésének előkészítése
A Megyei Önkormányzat Hivatala és egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása
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100/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
101/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
102/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
103/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
104/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
105/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:
106/2007. (VI. 14.) MÖK határozat:

2007. június 15.

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények
alapító okiratainak módosítása
A Veszprém Megyei Esélyek Háza létrehozása feladat ellátási szerződés
keretében a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel
Megújuló energiák ügyében EU-s országokkal megállapodás előkészítése
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. II. félévi munkatervének megállapítása
Döntés alapítványok támogatásáról
Hivatali gépjármű használatának engedélyezése a megyei közgyűlés elnöke
részére
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
IV. KÖZLEMÉNY

Helyesbítés
V. MELLÉKLETEK
89/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 1. számú melléklete
93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 2-3-4. számú mellékletei
97/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 1-2. számú mellékletei
99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 1-10. számú mellékletei
100/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 11-26. számú mellékletei
103/2007. (VI. 14.) MÖK határozat melléklete
11/2007. (VI. 15.) rendelet 1. számú melléklete
12/2007. (VI. 15.) rendelet 1-10. számú mellékletei
13/2007. (VI. 15.) rendelet 1-2. számú mellékletei
14/2007. (VI. 15.) rendelet 1. számú melléklete
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
86/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Devecseri Városi Könyvtár igazgatói megbízásával kapcsolatos előterjesztést és támogatja Devecser Önkormányzat Képviselőtestületének határozatát.
Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy döntéséről értesítse Devecser Város Önkormányzatát.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2007. (VI. 15.) 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 30. § (2) bekezdésében hivatkozott a hivatal szervezeti felépítését tartalmazó 7.
számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az SZMSZ 30. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A hivatalnál legfeljebb 7 szakmai tanácsadói és 5 szakmai főtanácsadói cím adományozható.”
2.§
(1) Az SZMSZ-nek a hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklete I. fejezetének a hivatal helyettesítési rendjére vonatkozó negyedik bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„A költségvetési csoportvezető helyettesíti a Gazdasági Iroda vezetőjét, annak akadályoztatása, illetőleg távolléte esetén.”
(2) Az SZMSZ a hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklete I. fejezetének általános rendelkezés
részben a részben önálló költségvetési szervekre vonatkozó rész a következők szerint módosul:
„A költségvetési szervhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
-

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium
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Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága
Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona
Veszprémi Petőfi Színház
Kabóca Bábszínház
Veszprém Megyei Közművelődési Intézet
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
Veszprém Megyei Levéltár
Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal
Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal”

(3) Az SZMSZ a hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklete II. fejezetének a hivatal szervezete
és feladatai részben a 2.2.f) pont kiegészül az Intézménygazdálkodási Csoporttal és annak feladataival az alábbiak szerint:
„Intézménygazdálkodási Csoport
-

Részt vesz a hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetés
tervezetének készítésében, az előirányzatainak módosítási kérelmeit a költségvetési csoport felé továbbítja.
Az éves költségvetéshez kapcsolódóan a hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó
intézményekre vonatkozóan havi és halmozott előirányzat felhasználási ütemtervet, valamint a pénz állomány alakulásáról likviditási tervet készít a pénzügyi csoport felé.
Szervezi és ellátja az operatív gazdálkodás ügyvitelét, a könyvvezetési teendőket.
Gondoskodik a hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények pénzellátásáról, biztosítva azok folyamatos fizetőképességét, működteti a finanszírozási rendszert.
Információt szolgáltat a hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények
összesített bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.
A központi információs rendszer igényeinek megfelelően elkészíti a negyedéves pénzforgalmi jelentést, mérlegjelentést és gondoskodik a határidőben történő leadásról a
pénzügyi csoport felé.
Elkészíti és összesíti az éves költségvetést, a gazdálkodásról szóló fél éves és éves beszámolót. Gondoskodik azok határidőben történő leadásáról a költségvetési csoport felé.
Közreműködik a pénzgazdálkodással kapcsolatos közgyűlési előterjesztések elkészítésében.
Gondoskodik az adóbevallások elkészítéséről és leadásáról a pénzügyi csoport felé.
Feldolgozza az intézmények által küldött, az adósságállomány figyelésére szolgáló adatszolgáltatást.”

(4) Az SZMSZ a hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklete II. fejezetének a hivatal szervezete
és feladatai részben a 2.2.g) pontból a vagyonkezelés feladatai közül a tizenkettedik francia bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul:
„A megyei önkormányzat hivatala működése során felmerült számlázást érintő feladatokhoz
feladást készít a számlázó gazdasági iroda részére, valamint figyelemmel kíséri a kiszámlázott
összegek pénzügyi teljesítését.”
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(5) Az SZMSZ a hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklete II. fejezetének a hivatal szervezete
és feladatai részben a 2.2.g) pontból a vagyonkezelés feladatai közül áthelyezésre kerül a 2.2.f) pont
pénzügyi csoport feladatai közé az alábbi szövegrész:
„Vezeti a befizetendő általános forgalmi adó megállapításához szükséges nyilvántartást.”
3. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2007. június 15-én lép hatályba.
(2)

A rendelet 2. § (1) bekezdése 2007. július 1-jén lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.
Veszprém, 2007. június 14.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2007. (VI. 15.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
2/2007. (II.28.) rendelet 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 I. Cím a következő alcímekkel egészül ki:
„1.4. Veszprém Megyei Cigány Kisebbségek Önkormányzat
1.5. Veszprém Megyei Német Önkormányzat”
2. §
(1)

A 3. § (1) bekezdésben hivatkozott
a./ bevételi főösszeg
b./ kiadási főösszeg
c./ hiánya
módosul.

21.753.551 ezer forintra
22.092.047 ezer forintra
338.496 ezer forintra

(2)

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 és kiegészül
egy új 1/a. számú melléklettel.

(3)

Az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú
melléklete lép.
Létszám
4.262 fő
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ebből:
- megyei fenntartású intézményekben

2.736 fő

- kórházakban

1.526 fő

(4)

Az 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú
melléklete lép.

(5)

Az 5. § (3) bekezdésben hivatkozott 6/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú
melléklete lép.

(6)

Az 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú
melléklete lép.

(7)

Az 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú
melléklete lép.

(8)

Az 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 6/f. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú
melléklete lép.

(9)

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. §
(1)

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 8/2007. (IV.26.) rendelet 3. § (2) bekezdése alapján
megtett intézkedésről szóló tájékoztatást.

(2)

A 8/2007. (IV.26.) rendelet 3. § (7) bekezdésében meghatározott határidő 2007. szeptember
30. napra módosul.

(3)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Veszprém, 2007. június 14.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2007. (VI. 15.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei
tartalmának meghatározásáról szóló többször módosított
10/2005. (IX. 16.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi
XXXVIII. törvény 118. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmáról szóló 10/2005, (IX. 16.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 1. §-ában szereplő mondat felsorolása kiegészül „és a kisebbségi önkormányzatok” szövegrésszel.
2. §
(1)

A rendelet 2. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. sz. melléklet hatályát veszti, egyidejűleg az
5-12. sz. mellékletek sorszámai eggyel csökkennek.
3. §

(2)

A rendelet 2. § (1) bekezdésben a mellékletek hivatkozása a következők szerint módosul,
egyidejűleg kiegészül egy új 12. számú melléklettel e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint:
„…e rendelet 1-4., 11. és 12. számú mellékletei…”
4. §

(1)

A 3. § (1) bekezdésben a mellékletek hivatkozása a következők szerint módosul, egyidejűleg
kiegészül egy új 13. sz. melléklettel, e rendelet 2. sz. melléklete szerinti tartalommal:
,,…e rendelet 5-10. és 13. számú mellékletei…”

(2)

A rendelet 3. § (1) bekezdésben hivatkozott 10. sz. melléklet tartalmából az illetékekre vonatkozó rész hatályát veszti.
5. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba
Veszprém, 2007. június 14.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

8

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2007. június 15.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2007. (VI. 15.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 114. §-a és 115. § (1) bekezdése, valamint a többszörösen módosított 4/2000. (III. 16.) rendelet alapján (továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Rendelet 2. §-ában jelzett 1. számú melléklet díjtételeit a jelen rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. §
(1)

Jelen rendelet 2007. július 1-jével lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

(2)

A Rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak, egyúttal a 19/2006. (XII. 12.) és a 3/2007. (II. 28.) rendelet hatályát veszti.

Veszprém, 2007. június 14.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
83/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. június 14-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
1. Veszprémi Petőfi Színház gazdasági helyzete miatt szükséges intézkedés
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. Devecseri Városi Könyvtár igazgatói pályázatának véleményezése
Előadó:
A Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megbízásából:
Dr. Hermann István, a bizottság elnöke
3. Könyvvizsgáló megbízása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. Elvi döntés vagyonhasznosító társaság létrehozásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000.
(XI. 23.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 28.) rendeletének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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7. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 10/2005. (IX. 16.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
8. (A) A megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítása
(B) Felterjesztés benyújtása a szociális intézményekben fizetendő térítési díjakat érintő szabályozás tárgyában
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
9. Pályázat benyújtása az állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására
Előadó:
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából:
Dr. Németh Márta, a bizottság elnöke
10. Pályázat a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
11. Egyes intézményeknél létszámcsökkentés elrendelése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
12. 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
13. Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági helyzetének alakulásáról
Előadó:
Dr. Rácz Jenő, főigazgató
14. Szakellátási feladat átvétele Sümeg és Zirc Városok Önkormányzataitól
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
15. Szakmai program és beruházási javaslat jóváhagyása a Veszprémi Regionális Onkológiai
Központ megvalósításához
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
16. Egyes megyei fenntartású intézmények fejlesztésének előkészítése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
17. A Megyei Önkormányzat Hivatala és egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
18. A Veszprém Megyei Esélyek Háza létrehozása feladat ellátási szerződés keretében a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel
Előadó:
Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke
19. Megújuló energiák ügyében EU-s országokkal megállapodás előkészítése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
20. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. II. félévi munkatervének megállapítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
21. Döntés alapítványok támogatásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
22. Hivatali gépjármű használatának engedélyezése a megyei közgyűlés elnöke részére
Előadó:
Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke
23. Interpelláció
24. 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
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25. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2007. április 1. – május 31.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

84/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a közgyűlés elnöke és
Rácz Attila színházigazgató között létrejött megállapodást, mely szerint Rácz Attila színházigazgató vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya 2007. június 30-val közös megegyezéssel megszűnik.
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon az
általános tartalék terhére a megállapodásban meghatározott összeg biztosításáról.
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy vizsgáltassa meg a színház további működtetésének lehetséges módozatait és a javaslatot terjessze a közgyűlés elé.
4. A közgyűlés utasítja a színház igazgatóját, hogy az éves likviditási tervük felülvizsgálatát
végezzék el.
Határidő:
Felelős:

2. pontra azonnal
3. pontra a közgyűlés szeptemberi ülése
4. pontra azonnal
1-3. pontra Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
4. pontra a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója

85/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Veszprémi Petőfi Színháznál – az adósságállomány kezelése és a költségvetés likviditásának a biztosítása érdekében – 50 millió forint összegű
rulírozó hitel felvételét határozza el a közbeszerzési eljárásban kiválasztásra kerülő hitelintézettől.
A hitelfelvétel időtartamát – 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. közötti időszakra – 12 hónapban határozza meg.
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 a hitel visszafizetését biztosítja.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a rulírozó hitelt a Veszprémi Petőfi Színház javára
biztosítja, egyben kötelezi az intézmény igazgatóját a hitel és járulékainak a megyei önkormányzat
bankszámlájára történő visszafizetésére.
A közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a hitelszerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

87/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2007. július 1. napjától 2011. június 30. napjáig terjedő időre a
Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt-t,
(8200 Veszprém, Ady E. u. 78/c., cégjegyzékszám: 19-06-500488)a Bt részéről
Kiss Mária
(8200 Veszprém, Ady E. u. 78/c., könyvvizsgálói engedély száma: 000694)
könyvvizsgálót bízza meg az ajánlatában foglaltaknak megfelelően.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a könyvvizsgálói tevékenységre a megbízási szerződést kösse
meg.
Határidő:
Felelős:

2007. június 25.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

88/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése indokoltnak tartja annak megvizsgálását, hogy az
önkormányzati vagyon hasznosítása, működése vagyonhasznosító társaság létrehozásával kezelhető-e hatékonyabban, illetve annak létrehozásával növelhető-e a bevétel.
Felkéri elnökét, hogy vizsgálja meg a vagyonhasznosító gazdasági társaság alapításának feltételeit
külső szakértő bevonásával, majd készítsen előterjesztést a közgyűlés részére a vagyonhasznosító
társaság létrehozása tárgyában.
Felelős:
Határidő:

Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
azonnal

89/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 101. § (1) bekezdésében biztosított felterjesztési jogával élve javasolja a Miniszterelnöknek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §
(1) bekezdésének módosítását a határozat l. számú mellékletben foglaltak alapján.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2.

A megyei közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a felterjesztésnek, a határozat 1. számú
melléklete szerinti aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

90/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat – a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
szóló 2/2007. (II. 28.) rendelet 7. számú mellékletének I/6.a. pontja alatt szereplő „Egységes
pályázati keret” előirányzat terhére – 4.308,- eFt önrész biztosításával pályázik az állami
gondoskodásból 1997. november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek
lakáshoz jutásának támogatására.
A közgyűlés a pályázati díjat – 3.000,- Ft-ot, azaz Háromezer forintot szintén a fent megjelölt előirányzat terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2007. július 31.
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

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

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

91/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2007. (II. 22.) MÖK határozatának 1. )
pont 13. francia bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„- a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumnál 1 fős létszámcsökkentést határoz el,
melynek során az intézmény 2007. január 1-jén engedélyezett 77 fős létszámát véglegesen 76
főre csökkenti.”
2. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 5. számú mellékletének 9. pontjában foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt
be a létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat a feladatellátás racionális megszervezése érdekében az
alábbi létszámcsökkentést, illetve álláshelyek megszüntetését határozta el.
Az önkormányzat neve és címe:

Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
A létszámcsökkentés 2006. évi I. ütemét követően engedélyezett létszám:
A létszámcsökkentés 2006. évi II. ütemét követően engedélyezett létszám:
Az 55/2006. (VI. 15.) MÖK határozattal, valamint a 137/2006. (XII.7.) MÖK
határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

4618 fő
4569 fő
4558 fő

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

4494 fő
4285 fő

Felmentettek létszáma:

4498 fő

131 fő

a.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága
8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.
A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
147 fő
A létszámcsökkentés 2006. évi első ütemét követően engedélyezett létszám:
146 fő
A létszámcsökkentés 2006. évi második ütemét követően engedélyezett létszám: 140 fő
Az 55/2006. (VI. 15.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően
engedélyezett létszám:
135 fő
Felmentettek létszáma:
4 fő
A felmentésekre az 55/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 3. pontjának végrehajtásaként került
sor.
b.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei „Csolnoky
Ferenc” Kórház-Rendelőintézet
8200 Veszprém, Kórház u. 1.
A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
1559 fő
A létszámcsökkentés 2006. évi első ütemét követően engedélyezett létszám:
1530 fő
A 137/2006. (XII. 7.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:
1475 fő
Felmentettek létszáma:
46 fő
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A felmentésekre a 137/2006. (XII. 7.) MÖK határozat 2. pontjának végrehajtásaként került
sor.
c.) Az intézmény neve és címe:

Közigazgatási Informatikai
Szolgáltató Iroda
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
8 fő
Létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
0 fő
Közalkalmazotti jogviszony megszűnések végkielégítéssel:
6 fő
d.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
82 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
74 fő
Felmentettek létszáma:
3 fő
e.) Az intézmény neve és címe:

Sztehlo Gábor Általános Iskola
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Gyermekotthon
8435 Gic, Nagy L. u. 12.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
53 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
34 fő
Felmentettek létszáma:
9 fő
f.) Az intézmény neve és címe:

Molnár Gábor Általános Iskola és
Speciális Szakiskola
8400 Ajka, Verseny u. 18.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
66 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
64 fő
Felmentettek létszáma:
1 fő
g.) Az intézmény neve és címe:

Balla Róbert Téri Általános Iskola
és Előkészítő Szakiskola
8500 Pápa, Balla Róbert tér 14.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
49 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
46 fő
Felmentettek létszáma:
3 fő
h.) Az intézmény neve és címe:

Bartók Béla Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
8500 Pápa, Korona u. 27.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
29 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
27 fő
Felmentettek létszáma:
2 fő
i.) Az intézmény neve és címe:

Öveges József Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium
8175 Füzfőgyártelep, Gagarin u. 27.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
96 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
91 fő
Felmentettek létszáma:
4 fő
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j.) Az intézmény neve és címe:

Faller Jenő Szakképző Iskola és
Kollégium
8100 Várpalota, Szent I. u. 1.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
98 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
92 fő
Felmentettek létszáma:
2 fő
k.) Az intézmény neve és címe:

Bánki Szakképző Iskola és
Kollégium
8400 Ajka, Bródy I. u. 2.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
77 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
76 fő
Felmentettek létszáma:
2 fő
l.) Az intézmény neve és címe:

Lóczy Lajos Gimnázium,
Idegenforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium
8230 Balatonfüred, Ady E. u. 40.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
50 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
46 fő
Felmentettek létszáma:
1 fő
m.) Az intézmény neve és címe:

Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakképző Iskola és Kollégium
8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
82 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
77 fő
Felmentettek létszáma:
4 fő
n.) Az intézmény neve és címe:

Acsády Ignác Szakképző Iskola és
Kollégium
8500 Pápa, Erkel F. u. 39.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
113 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
108 fő
Felmentettek létszáma:
4 fő
o.) Az intézmény neve és címe:

Petőfi Sándor Gimnázium és
Szakközépiskola
8500 Pápa, Várkert u. 6.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
48 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
46 fő
Felmentettek létszáma:
2 fő
p.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Pedagógiai
Intézet és Szakszolgálat
8200 Veszprém, Vár u. 21.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
64 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
24,5 fő
Felmentettek létszáma:
6 fő
q.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Önkormányzat
Idősek Otthona és Módszertani Intézménye
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9532 Külsővat, Béri Balogh Á. u. 1.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
88 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
83 fő
Felmentettek létszáma:
2 fő
r.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Önkormányzat
Idősek Otthona
8452 Szőc, Határvölgy 1.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
84 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
82 fő
Felmentettek létszáma:
1 fő
s.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Önkormányzat
Idősek Otthona
8460 Devecser, Petőfi tér 5.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
47 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
46 fő
Felmentettek létszáma:
1 fő
t.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Önkormányzat
Idősek Otthona
8182 Peremarton-gyártelep,
Harangvirág u. 1.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
84 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
82 fő
Felmentettek létszáma:
1 fő
u.) Az intézmény neve és címe:

Veszprémi Petőfi Színház
8200 Veszprém, Óváry F. u. 2.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
128 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
108 fő
Felmentettek létszáma:
8 fő
v.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Közművelődési
Intézet
8200 Veszprém, Vár u. 6.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
18 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
9,5 fő
Felmentettek létszáma:
3 fő
w.) Az intézmény neve és címe:

Eötvös Károly Megyei Könyvtár
8200 Veszprém, Komakút tér 3.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
64 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
54 fő
Felmentettek létszáma:
5 fő
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x.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóság
8200 Veszprém, Vár u. 12.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
94 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
82 fő
Felmentettek létszáma:
9 fő
y.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Levéltár
8200 Veszprém, Török I. u. 1.
A 2007 évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
39 fő
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
35 fő
Felmentettek létszáma:
3 fő
A Veszprém Megyei Önkormányzat a 131 fős létszámcsökkentésből eredő kifizetések biztosítására nyújtja be pályázatát.
4.

A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél és hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladat átadás következtében a Veszprém Megyei Önkormányzat
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.

5. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az érintett intézmények vezetőinek figyelmét
arra, hogy a pályázattal érintett létszámcsökkentés végleges, a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályváltozásból adódó többletfeladatok
ezt szükségessé teszik.
Határidő:
Felelős:

2007. július 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

92/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
-

a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumnál
3 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett 106 fős létszámát véglegesen 103 főre,
a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumnál 2 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett 57 fős létszámát véglegesen 55 főre,
a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál 1 fős létszámcsökkentést
rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett 59 fős létszámát véglegesen 58 főre,
a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatóságánál 2 fős létszámcsökkentést rendel el,
melynek során az intézmény engedélyezett 125 fős létszámát véglegesen 123 főre,
a Kabóca Bábszínháznál 1 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény
engedélyezett 21 fős létszámát véglegesen 20 főre,
az Eötvös Károly Megyei Könyvtárnál 2 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az
intézmény engedélyezett 54 fős létszámát véglegesen 52 főre,
a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnál 3 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek
során az intézmény engedélyezett 82 fős létszámát véglegesen 79 főre,
a Veszprém Megyei Levéltárnál 0,5 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett 35 fős létszámát véglegesen 34,5 főre,
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a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégiumnál 1 fős létszámcsökkentést
rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett 77 fős létszámát véglegesen 76 főre

csökkenti.
Határidő:
Felelős:

munkáltatói intézkedések megtételére: 2007. július 1.
az érintett intézmények vezetői.

93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 31-ei hatállyal a mellékelt megszüntető okiratban foglaltak szerint megszünteti a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (8435 Gic, Nagy Lajos utca 12.)
megnevezésű önállóan gazdálkodó költségvetési intézményét. Jogutódlással a különleges gyermekotthoni szakmai egységét 2007. augusztus 1-jei hatállyal beolvasztja a Veszprém Megyei
Lakásotthonok Igazgatósága (8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.) megnevezésű, a közoktatási intézményegységét (az iskolát és kollégiumot) pedig a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium (8200 Veszprém, Tüzér u. 44.) megnevezésű, 2007.
július 1-jétől részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménybe.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény megszüntetéséről szóló megszüntető okiratot (2. számú melléklet) a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek küldje meg.
A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a megszűnésből eredő változásokat a vagyonkataszterbe és a vagyonrendelet függelékén vezesse át.
Határidő: 2007. július 31., illetve
a megszűntető okiratok megküldésére: 2007. június 22,
az átvezetésekre: 2007. augusztus 8.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény megszűnése miatt 2007. július
31-ei hatállyal visszavonja a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon igazgatójának, Finta Jánosnak 2008. augusztus 15-éig szóló
magasabb vezetői megbízását.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni a Sztehlo Gábor Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon igazgatójának, Finta Jánosnak a többcélú közoktatási intézményben végzett, jó színvonalú vezetői munkáját, továbbá
köszönetét fejezi ki az intézmény valamennyi dolgozójának az eddig végzett munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 31. napjával megszünteti a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága fél szakmai egységét, és az intézmény által működtetett, Veszprém-Gyulafirátót, Kastélykert u. 2. szám alatti lakásotthont.
A közgyűlése módosítja a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága alapító okiratát azzal,
hogy a már korábban megszüntetett Dudar, Kiss I. u. 8. szám alatti, illetve a VeszprémGyulafirátót, Kastélykert u. 2. szám alatti lakásotthon rendszerből való kivonása miatt törli azo-
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kat az intézmény telephelyeinek felsorolásából, és egyidejűleg megvonja az intézménytől azok
használati jogát.
Az intézmény gazdálkodási jogköre az alapító okiratban 2007. július 1-jével módosul részben
önálló gazdálkodási jogkörre. Egyidejűleg a közgyűlés az intézménnyel kötendő, feladatmegosztásokról szóló megállapodást elfogadja.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről gondoskodjon, továbbá az intézmény vezetőivel kösse meg az alapító okirathoz mellékelt megállapodást.
Határidő: a dudari lakásotthon esetében az alapító okirat módosítására azonnal, míg
a részben önálló gazdálkodási jogkör átvezetésére: 2007. július 1.
az egyéb rendelkezések esetében: 2007. augusztus 1.
az alapító okirat megküldésére: az egyes változások hatályba lépéséhez igazodóan
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
5. A közgyűlés 2007. augusztus 1-jei hatállyal módosítja a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, valamint a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Kollégium megnevezésű jogutód intézmények alapító okiratait a 3.számú és a 4. számú mellékletek szerint.
Az intézmény gazdálkodási jogköre az alapító okiratban 2007. július 1-jével módosul részben
önálló gazdálkodási jogkörre. Egyidejűleg a közgyűlés az intézménnyel kötendő, feladatmegosztásokról szóló megállapodást elfogadja.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről gondoskodjon, továbbá az intézmény vezetőivel kösse meg az alapító okirathoz mellékelt megállapodást.
Határidő: az alapító okirat módosítására
a részben önálló gazdálkodási jogkör átvezetése miatt: 2007. július 1.
az egyéb rendelkezések esetében: 2007. augusztus 1., illetve
az alapító okirat megküldésére: az egyes változások hatályba lépéséhez igazodóan
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekotthoni egységnek a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatóságába történő beolvasztása következtében az intézmény 123 fős
dolgozói létszámát 2007. augusztus 1-jétől 27 fővel, 150 főre növeli, míg a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium dolgozói létszámát a gici kihelyezett szakképző osztályok működtetése miatt 103 főről 7 fővel 110 főre emeli.
A közgyűlés felkéri a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága és a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium vezetőit, hogy az intézmények
Szervezeti és Működési Szabályzatát a változásoknak megfelelően dolgozzák át, és jóváhagyásra terjesszék a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, illetve az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elé.
Határidő: 2007. augusztus 1.
a létszámváltozások költségvetési rendeletben való átvezetésére a közgyűlés 2007.
júniusi 28-ai ülése.
az SZMSZ benyújtására 2007. augusztus 31.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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Horváth Lívia igazgató
Dörnyeiné Barabás Éva igazgató
94/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” KórházRendelőintézetnél 25 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett
1322 fős létszámát véglegesen 1297 főre csökkenti.
Határidő:
Felelős:

munkáltatói intézkedések megtételére: 2007. július 1.
Dr. Rácz Jenő főigazgató

95/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei
„Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet 2007. április - május havi gazdasági helyzetéről készült beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2. A betegellátás komfortosítása érdekében a megyei közgyűlés hozzájárul a megyei kórház aulájának tervezett hasznosításához, ezen belül gyógyászati segédeszköz üzlet, optikai szalon és nyitott
presszó előírásszerű kialakításához.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

3. A megyei közgyűlés a finanszírozási bevételek növelése érdekében tudomásul veszi az intézmény pályázatának benyújtását egynapos sebészeti ellátásokra. A közgyűlés felkéri a kórház főigazgatóját, hogy a pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek vállalásáról utólag tájékoztassa a közgyűlést.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 1.
Dr. Rácz Jenő főigazgató

4. A megyei közgyűlés egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) „Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztése” akcióterv keretén belül meghirdetésre kerülő pályázati felhívásra a Veszprém Megyei „Csolnoky
Ferenc” Kórház-Rendelőintézetben speciális sürgősségi centrum megvalósítása céljából.
A megyei közgyűlés felkéri a megyei kórház főigazgatóját, hogy dolgozza ki a pályázat elkészítéséhez szükséges szakmai programot, amely magában foglalja a Veszprém Megyei Jogú Város
alapellátási ügyeleti szolgálatának integrációját is.
A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a sürgősségi centrum megvalósítása céljából benyújtandó pályázat 10%-os önrészének, 38.000.-eFt-nak elkülönítéséről a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletének következő módosítása során a 7. számú
melléklet I. 6. pontja által tartalmazott Egységes Pályázati Keret című előirányzat terhére.
Határidő:
Felelős:

a szakmai program elkészítésére: 2007. augusztus 1.
Dr. Rácz Jenő főigazgató

Határidő:
Felelős:

pályázati önrész elkülönítésére: 2007. június 28.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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96/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém megyei integrált egészségügyi ellátórendszer kialakításának következő lépéseként a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a szakellátási feladat átvételével Sümeg és Zirc Városok Önkormányzataitól.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, valamint a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet főigazgatóját, hogy a feladatátvétel előkészítése érdekében kezdeményezzenek
tárgyalásokat az érintett önkormányzatokkal és az átadás-átvételre vonatkozó megállapodástervezeteket terjesszék be a közgyűlés soron következő ülésére.
Határidő:
Felelős:

2007. június 28.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke,
dr. Rácz Jenő főigazgató

97/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Regionális Onkológiai Centrum
módosított Szakmai Programját az 1. sz. melléklet és Beruházási Javaslatát a 2. sz. melléklet szerint. Felkéri a Megyei Közgyűlés Elnökét, hogy a beruházás előkészítését a jóváhagyott program
alapján szervezze tovább.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Város-Megye egyeztető tárgyalás keretében
kezdeményezi a Veszprém Megyei Jogú Város nagyobb mértékű hozzájárulását az onkológiai beruházáshoz a kórház egészségügyi szolgáltatását igénybe vevő Veszprém városi lakosok arányában.
3./A Regionális Onkológiai Centrum beruházással kapcsolatos megelőző MÖK határozatokat a megyei közgyűlés hatályon kívül helyezi.
• 80/2005. (VI. 16.) MÖK határozat
• 96/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
• 110/2005. (X. 13.) MÖK határozat
• 118/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
• 14/2006. (II. 22.) MÖK határozat
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
98/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
1./
A Veszprém Megyei Közgyűlés egyetért az előterjesztésben foglalt fejlesztések előkészítési
munkáinak folytatásával az alábbiak szerint.
• Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei
energiarendszereinek korszerűsítése, tanulmány
2.000 eFt
• Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet rekonstrukciójának II. üteme
építési engedélyes terv
18.000 eFt
• Intézmény felépítése a sümeg-nyírlakpusztai
Pszichiátriai Betegek Otthona kiváltására, tanulmány
2.000 eFt
• A Veszprémi Petőfi Színház felújítása, színháztechnikai fejlesztése,
építési engedélyes terv
18.000 eFt
• Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
és Kollégium bővítése, teljes felújítása, tanulmány korszerűsítés
1.000 eFt
• Közintézmények akadálymentesítési programjának befejezése,
engedélyezési tervek
2.000 eFt
• Pápakovácsi Idősek Otthona rekonstrukciója, tanulmány
2.000 eFt
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• Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek
kialakítása, helyi védettségű épületben, tanulmány
1.841 eFt
• „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciója, Kamond,
tervek korszerűsítése
500 eFt
ÖSSZESEN
47.341 eFt
2./ A megyei közgyűlés hatályon kívül helyezi a Sümeg-Nyírlakpuszta Pszichiátriai Betegek Otthona kiváltására korábban hozott 81/2005. (VI. 16.) MÖK határozatát.
Módosítja továbbá a sümeg-nyírlakpusztai pszichiátriai betegek otthona ingatlan együttesének elidegenítésre kijelölése tárgyú 26/2006. (IV. 20.) MÖK határozatát annyiban, hogy a sümegi 0225/2
hrsz.-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölését – az új intézmény ezen az ingatlanon tervezett felépítése miatt – visszavonja.
Utasítja a főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és az
ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: - a vagyonrendelet függelékén történő változás érvényesítésére a határozathozatalt követő 8 nap
- az ingatlankataszterben történő átvezetésre a változás ingatlan nyilvántartási átvezetését követő 30 nap.
Felelős:
dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
3./ A beruházások előkészítéséhez a várható pályázatokban előírt megvalósíthatósági tanulmányok
és tervezési munkák megrendelése szükséges.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak
szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei Testnevelési és
Sporthivatal, a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Veszprém Megyei Közművelődési
Intézet, a Veszprém Megyei Levéltár, a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, a Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház módosított Alapító Okiratát, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel kötendő feladatmegosztásról szóló megállapodásokat.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okirat érintettek részére történő
megküldéséről gondoskodjon. A testület felkéri továbbá a főjegyzőt, hogy a megállapodást az érintett intézmények vezetőivel kösse meg.
Határidő:
Felelős:

2007. június 30.
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző

100/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium,
a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, a Bartos Sándor Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola, a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Faller
Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, a Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola
és Kollégium, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola,
az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Petőfi Sándor Gimnázium és
Szakközépiskola, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, a Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
alapító okiratát a 11.-26. számú melléklet szerint módosítja.
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A közgyűlés a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiummal, valamint a
Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálattal, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel kötendő feladatmegosztásról szóló megállapodást elfogadja.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okirat érintettek részére történő
megküldéséről gondoskodjon, valamint a feladatmegosztásról szóló megállapodásokat az érintett intézmények vezetőjével kösse meg.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző
101/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
1a.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az „Országos Esélyegyenlőségi Hálózat”
Program keretében felvállalja, hogy létrehozza a Veszprém Megyei Esélyek Házát, amelyet
feladatellátási szerződés alapján, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel együttműködés keretében működtet.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal
az Esélyek Háza működtetéséhez történő pénzügyi támogatás érdekében a 2007. szeptember
1. és 2008. március 31. közötti időszakra vonatkozó támogatási szerződést a következő feltételekkel kösse meg:
–
–
–

A megyei önkormányzat vállalja, hogy az Esélyek Háza működtetésének a céljára a
Veszprém, Kossuth Lajos utca 10. szám alatt megtalálható irodaházban 42m2 területet a
szerződés időtartama alatt bérleti díj mentesen biztosít.
A megyei önkormányzat vállalja, hogy a működés feltételeinek kialakítása érdekében az
Esélyek Háza feladatellátását szolgáló irodahelyiségek felújítására, irodatechnikai berendezések beszerzésére 500 ezer Ft egyszeri támogatást biztosít.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat program
keretében biztosítja az Esélyek Háza működtetéséhez alkalmazandó minimum három fő
bérének, és a működtetés költségeinek a fedezetét.

Határidő: 2007. szeptember 1.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
1b.) A támogatási szerződés lejártát megelőzően, 2008. első negyedévében a megyei közgyűlés elnöke készítsen beszámolót az Esélyek Háza működtetésének a tapasztalatairól, és tegyen javaslatot a további működtetés vonatkozásában.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. Az Esélyek Háza működtetéséből adódó feladatok szakszerű és maradéktalan ellátása érdekében
a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület között feladatellátási szerződést kell kötni.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megkötésre kerülő támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségek figyelembe vételével, a Veszprém Megyei Esélyek Háza
működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződést kösse meg.
Felelős:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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Határidő: 2007. szeptember 1.
3. A megyei közgyűlés támogatja, hogy a Veszprém Megyei Esélyek Háza kialakítása érdekében,
a feladat ellátását szolgáló irodahelyiségek felújítására (festés-mázolás, padlóburkolás), berendezési tárgyak, irodatechnikai berendezések beszerzésére 500 ezer Ft kerüljön elkülönítésre,
ezért felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
rendelet elkövetkező módosítása során gondoskodjon a pénzösszeg elkülönítéséről.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. június 28.
102/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a megújuló és fenntartható energiák vonatkozásában tárgyalást folytasson a kezdeményező spanyol féllel annak érdekében, hogy ezen a területen az uniós pályázati lehetőséget hatékonyabban kihasználhassuk.
Eredményes tárgyalás esetén felkéri elnökét, hogy terjessze az együttműködésre vonatkozó tervezetet a közgyűlés elé.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. szeptember 30.
103/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a mellékletben foglaltak szerint – a megyei közgyűlés 2007. II. félévi munkatervét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos, illetve 2007. december 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

104/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt:
Képviselői Keret terhére 6/a melléklet 14. pont
Képviselő neve

Támogatott címzettje
felhasználás célja

Dr. Áldozó Tamás

Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány
- Lakókörnyezetünk megismerése és a környezetvédelem támogatása, erősítése a fiatalok körében
Pro Porva Alapítvány
- NO MOTOR RALLEY rendezvény támogatása
Pétfürdő Sportjáért Alapítvány:
- Sport Szabadidő Centrum fejlesztése
Márkó Fejlesztéséért és a Nemzetközi Kapcsolatok
Bővítéséért Alapítvány
- Nyugdíjas Klub rendezvény támogatása
Ajkai „Zeneiskoláért” Alapítvány:
- VI. Megyei Trombitaverseny megrendezése

Kropf Miklós
Leszkovszky Tibor
Márton Szabolcs
Stolár Mihály
Összesen:
Határidő:
Felelős:

2007. június 30.
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

összeg
ezer forintban

100
50
100
30
20
300
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105/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke részére a hivatali személygépkocsi munkába járáshoz és közéleti tevékenysége
végzéséhez történő használatát.
2. A megyei önkormányzat az 1. pontban megjelölt gépkocsi után mindenkor fizetendő cégautóadó és annak járulékai összegét a jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapítja, megfizeti
és bevallja.
Határidő:
Felelős:

1. pontra:
2. pontra:
1. pontra:
2. pontra:

azonnal
a mindenkori vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően
Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda

106/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 88/2006. (IX.14.) 3.4, 3.5 pontjai, 133/2006.
(XII.7.) 2. pontja, 16/2007. (II.22.) 3. pontja, 29/2007. (IV.19.), 30/2007. (IV.19.), 31/2007.
(IV.19.), 33/2007. (IV.19.), 34/2007. (IV.19.), 38/2007. (IV.19.) 3. pontja, 39/2007. (IV.19.),
40/2007. (IV.19.) 6. pontja, 41/2007. (IV.19.), 43/2007. (IV.19.), 45/2007. (IV.19.), 46/2007.
(IV.19.), 49/2007. (IV.19.), 50/2007. (IV.19.), 54/2007. (IV.19.), 55/2007. (IV.19.) 1-3,5,6 pontjai,
58/2007. (IV.19.), 60/2007. (IV.19.), 61/2007. (IV.19.), 62/2007. (IV.19.), 68/2007. (IV.19.),
69/2007. (IV.19.), 70/2007. (IV.19.), 71/2007. (IV.19.), 72/2007. (IV.19.), 73/2007. (IV.19.),
74/2007. (IV.19.), 75/2007. (IV.19.) 2. pontja, 77/2007. (IV.19.), 78/2007. (IV.19.), 79/2007.
(IV.19.), 80/2007. (IV.19.), 81/2007. (IV.19.) határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés
elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
IV. KÖZLEMÉNY
A 43/2007. (IV. 19) MÖK határozat szövegében elírás történt, a fel nem használt maradvány összege 6.659.074.-Ft helyett 6.630.246.-Ft.
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V. MELLÉKLETEK
89/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
97/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
100/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
103/2007. (VI. 14.) MÖK határozat
11/2007. (VI. 15.) rendelet
12/2007. (VI. 15.) rendelet
13/2007. (VI. 15.) rendelet
14/2007. (VI. 15.) rendelet

1. számú melléklete
2-3-4. számú mellékletei
1-2. számú mellékletei
1-10. számú mellékletei
11-26. számú mellékletei
melléklete
1. számú melléklete
1-10. számú mellékletei
1-2. számú mellékletei
1. számú melléklete
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