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I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2007. (X. 12.) 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 költségvetéséről szóló 2/2007. (II.28.) rendeletét a következők szerint módosítja, illetve egészíti
ki.
1. §
(1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott
a./ bevételi főösszeg
22.698.375 ezer Ft-ra,
b./ kiadási főösszeg
23.149.814 ezer Ft-ra,
c./ hiánya
451.439 ezer Ft-ra
módosul.
(2) A rendelet 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklet alábbi előirányzatai
módosulnak:
Működési kiadások
20.014.419 ezer Ft,
ebből:
− dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
6.172.042 ezer Ft-ra módosul
Felhalmozások
2.929.998 ezer Ft,
ebből:
− beruházási kiadások és pénzügyi befektetések
2.329.977 ezer Ft-ra módosul
− támogatásértékű felhalmozási kiadások
491.672 ezer Ft-ra módosul
Céltartalékok
200.190 ezer Ft-ra módosul
(3) A rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. sz. mellékleten a 01 Megyei Önkormányzat Hivatala címen belül a 02 Központilag kezelt előirányzatok alcím összesen
sorai 3.263.311 ezer Ft-ra módosulnak.
(4) A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/b. számú melléklet I. Működési célú
tartalék az alábbi feladattal bővül: 23. Pápa Város Önkormányzata részére a Tűzoltóság technikai eszközeinek amortizációs cseréje pályázat benyújtásához az önerő 30 %ának maximum 10.000 ezer Ft támogatás biztosítása.
(5) A rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 6/c melléklet IV/7 Veszprém Megyei
Önkormányzat kötvény kibocsátásával kapcsolatos kiadások feladattal, 12.000 ezer Fttal egészül ki, az I/1. Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 136.074 ezer Ft-ra, az V/3
MÖOSZ tagdíj előirányzat 13.000 ezer Ft-ra módosul.
(6) A rendelet 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet I/30 Média üzletrész
vásárlása feladat 8000 ezer Ft-ra módosul.
2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Veszprém, 2007. október 10.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
168/2007. (X. 10.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. október 10-ei rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
1. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá
történő alakítása
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előadó:
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 28.)
rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. „Sürgős” minősítésű előterjesztés
A Balatontourist Zrt. részvények adásvételére vonatkozó szerződés módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
169/2007. (X. 10.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5 milliárd Ft névértékben, svájci
frankban denominált zártkörű kötvényt bocsát ki, az előterjesztés 1. sz. mellékletében
meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében.
2. A Közgyűlés a kötvénykibocsátás alapfeltételeit az alábbiakban határozza meg:
• Futamidő 20 év, ezen belül öt év türelmi idő;
• Változó kamatozás, a kamatperiódus három vagy hat havi időtartam,
• CHF devizanem
• Az önkormányzat biztosítéka a költségvetése
3. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét:
• Az előzetesen megkért indikatív pénzintézeti ajánlatok alapján folytasson további
tárgyalásokat a két legjobb ajánlatot tévő pénzintézettel a végleges ajánlat és a
szerződés tervezet kialakítása érdekében.
• A tárgyalások alapján kérje meg a pénzintézetek végleges ajánlatát, amely ne legyen kedvezőtlenebb a jelenleg ismert indikatív ajánlatoknál, érje el a tárgyalások
során, hogy az ajánlatot tévő pénzintézetek biztosítékként fogadják el az önkormányzat költségvetését.
• A beérkezett végleges ajánlatok és szerződéstervezetek alapján a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelelő legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a kötvény kibocsátásáról, a jegyzési garanciavállalásról, a forgalmazásról szóló szerződést.
• Az indikatív ajánlatoknál kedvezőtlenebb végleges ajánlat esetén, illetve az önkormányzat biztosítékban való eltérés estében nyilvánítsa eredménytelenné az eljárást.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt a kötvényt és járulékait a futamidő évében – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
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módosításai során figyelembe veszi. A kötvény és járulékai visszafizetésének fedezetéül az önkormányzat a mindenkori költségvetési saját bevételeit ajánlja fel.
5. A közgyűlés szükségesnek tartja, hogy előzetes gazdaságossági számítások alapján, a
zártkörű kötvény kibocsátásából származó bevétel felhasználásról minden esetben a
közgyűlés döntsön.
6. A kötvény bevételének még fel nem használt részét tőkegarantált befektetésben illetve
tartós lekötésben kell elhelyezni, abból a célból, hogy fedezetet nyújtson a jelentkező
kamatterhekre.
7. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kötvény kibocsátásával kapcsolatban keletkezett
szerződéseket terjessze a közgyűlés soron következő ülése elé tájékoztatás céljából.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve a szerződések aláírását követő közgyűlés
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

170/2007. (X. 10.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy az egészségügyi szakellátási feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása érdekében az általa fenntartott Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet költségvetési szervet
2008. április 1-jétől nonprofit, kiemelkedően közhasznú zártkörűen működő részvénytársaságként kívánja működtetni az elkészült hatástanulmány ismeretében.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a gazdasági társasággá
alakítás következtében a regionális onkológiai centrum, valamint a sürgősségi centrum megvalósítása nem sérülhet és a megyei önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez képest támogatja
a megyei kórház fejlesztéseit.
A gazdasági társasággá alakítást a gazdasági-, illetve a munkavállalói érdekek kölcsönös figyelembe vételével kell végrehajtani.
A megyei közgyűlés a gazdasági társaság létrehozása érdekében a következőkről rendelkezik:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szükségesnek tartja megvizsgálni a hatástanulmányban a fenntartásában működő Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete beolvasztásának kérdését a megyei önkormányzat fenntartásában működő Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet szervezetébe.
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei kórház főigazgatójával együttműködve készítse el az átalakulás részletes hatástanulmányát a nonprofit, kiemelkedően közhasznú
zártkörűen működő részvénytársasággá alakítás előnyeinek, hátrányainak a vizsgálatával,
elemzésével, amely alapján terjessze elő javaslatát a működtetés módjára és az átalakítás
ütemtervére.
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy készíttesse el a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc”
Kórház-Rendelőintézet megszüntető okiratát, a nonprofit, kiemelten közhasznú, zártkörűen működő részvénytársaság alapító okiratát (alapszabályát), valamint az egészségügyi
szakellátás feladatának ellátását biztosító vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződés
tervezetét.
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4. A közgyűlés felkéri elnökét, terjessze be a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról
és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, hogy a közgyűlés a vagyonkezelési szerződés elkészítésének
jogi alapját megteremthesse.
Határidő: legkésőbb a 2007. decemberi közgyűlés
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
171/2007. (X. 10.) 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. A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi a szerződés módosítását
korábban jóváhagyó 32/2007. (IV. 19.) MÖK határozatát.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a szerződés módosítást aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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169/2007. (X. 10.) MÖK határozat 1. sz. melléklete
Kötvény kibocsátását indukáló fejlesztési célok

•

•
•
•
•
•

Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet Új Regionális Onkológiai Centrum létesítése, sürgősségi ellátás fejlesztése, szakellátás feltételeinek
javítása. Vállalkozási ellátási formák létrehozásában pénzügyi részvétel, tulajdonosi szerepben;
Részvétel az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési projekt megvalósításában, működtetésében;
Veszprém megyei Önkormányzat intézményei energiarendszerének korszerűsítése, hatékonyabb, takarékosabb energia felhasználás érdekében. Elsősorban pályázati önerő biztosítása a megtakarítások elérése érdekében;
Infrastruktúrát javító beruházások támogatása, majd ezek üzemeltetésében gazdasági társaság tulajdonosaként részvétel;
Közmű-szolgáltatásokban való tulajdonosi szerep érvényesítése, működtetésben
részvétel;
Állami vagyon privatizációjában való részvétel, gazdaságossági számítások alapján.
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171/2007. (X. 10.) 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.
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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. november 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
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. november 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 –
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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. november 30. napjáig nem tett eleget.
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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„Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel

egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. A közalapítvány elnevezése:

„Veszprém Megye Tűzvédelméért 105”
Közalapítvány

2. Alapítók: Veszprém Megyei Önkormányzat
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pápa Város Önkormányzata
Sümeg Város Önkormányzata
Zirc Város Önkormányzata
Várpalota Város Önkormányzata
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Ajka Város Önkormányzata
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Balatonfüred Város Önkormányzata
3. A közalapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.
4. A közalapítvány közfeladatot ellátó kiemelten közhasznú szervezet. Kiemelten közhasznú
tevékenysége:
gondoskodás a helyi tűzvédelemről, tűzoltás, műszaki mentés (1996. évi XXXI. törvény 2.
§, 28. § (2) bek., 1990. LXV. törvény 8. § (1) bek.), önkéntes tűzoltás.
A közalapítvány célja:
A hivatásos és a rendszeresen tevékenykedő önkéntes tűzoltóságok technikai eszközeinek
– térségi érdekek figyelembevételével történő – fejlesztése, szükség szerinti pótlása a kiemelt fontosságú területeken.
5. A közalapítvány induló vagyona:
2990 e Ft, azaz (Kettőmillió-kilencszázkilencvenezer 00/100 forint), melyet alapítók – a
számlaszerződés megkötését követő – 15 napon belül bocsátanak a közalapítvány rendelkezésére.
A vagyon megoszlása:
Megyei Önkormányzat:
2000,- eFt
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat: 320,- eFt
Ajka Városi Önkormányzat:
175,- eFt
Pápa Városi Önkormányzat:
160,- eFt
Sümeg Városi Önkormányzat:
35,- eFt
Zirc Városi Önkormányzat:
35,- eFt
Balatonalmádi Városi Önkormányzat:
40,- eFt
Várpalota Városi Önkormányzat:
150,- eFt
Balatonfűzfő Város Önkormányzat
25,- eFt
Balatonfüred Városi Önkormányzat:
50,- eFt
(támogatóként)
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6. A közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi állampolgárok, jogi személyek, magyarországi és külföldi közösségek egyaránt csatlakozhatnak.
A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. Amennyiben a felajánlás megtörténtétől
számított 15 napon belül nyilatkozat nem születik, a csatlakozást elfogadottnak kell tekinteni.
7. A közalapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.
8. A közalapítvány politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat és nem támogat. Szervezete pártoktól független, azoktól anyagi
támogatást nem kap, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselőjelöltet eddigi működése alatt nem állított, nem támogatott és ezt a jövőre nézve is kizárja.
9. A közalapítvány kezelője, legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a kuratórium.
A kuratórium elnöke:

Dr. Zöld János tű. ezds. megyei katasztrófavédelmi igazgató

Tagjai:

Talabér Márta Veszprém Megyei Önkormányzat
Igaz Sándor Veszprém Megyei Önkormányzat
Dr. Fülöp Imre Veszprém Önkormányzat
Garabics Tibor tű. alez. Zirc Önkormányzat
Titkos István Ajka Önkormányzat
Farkas Jenő Balatonfűzfő Önkormányzat
Somogyi László tű. alez. Várpalota Önkormányzat
Gerencsér Kálmán tű. alez. Pápa Önkormányzat
Rénes Róbert Sümeg Önkormányzat
Papp József tű. alez. Balatonalmádi Önkormányzat
képviseletében

A kuratóriumi tagok megbízatása 5 évre szól, a kuratóriumi tagságra ismételen felkérhetők. A kuratórium tagjait az alapító kéri fel.
A kuratóriumi tagság megszűnésének esetei:
-

a tag halála,
lemondás.

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a közalapítvány éves beszámolójának, valamint a közhasznú jelentésnek a jóváhagyása. E kérdésekben a kuratórium 2/3-os szavazati aránnyal dönt.
A kuratórium gondoskodik a közalapítvány vagyonának kezeléséről, az alapítványi célokra rendelt vagyon gyarapításáról.
A közalapítványt a kuratórium elnöke, vagy az elnök által írásban meghatalmazott személy önállóan képviseli.
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A kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbízatásukat általában anyagi ellenszolgáltatás
nélkül látják el, esetleges költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak, meghatározott feladat ellátásakor esetenként díjazásban részesülnek. A díjazás összegét a kuratórium
állapítja meg.
A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez az alábbi két személy együttes aláírása szükséges:
Dr. Zöld János 8200 Veszprém, Hajlat u. 13.
Horváth Imre 8200 Veszprém, Síp u. 14.
9/a

A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. A kuratóriumot az elnöke hívja össze a napirend közlésével. Lehetőség szerint mellékelni kell a napirend írásos előterjesztését is. A meghívó elküldése és a kuratóriumi ülés napja között legalább
8 napnak kell lennie. Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, döntést
csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen egyikük
sem tiltakozik.
A felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – a
kuratórium ülését össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak
több mint fele jelen van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással az ülésen jelenlévő
tagok egyszerű szótöbbségével, határozati formában hozza. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt. A határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója (ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
-

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.

A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és egy – az ülésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.
9/b

A közalapítvány szervezeti és működési szabályzatában rendelkezik:
-

9/c

olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható,
a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlése, illetve nyilvánosságra hozatali
módjáról,
a közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
a közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról.
A közalapítvány kuratóriumának ellenőrzésére jogosult szerv a 3 tagú felügyelő bizottság.
A felügyelő bizottság tagjait az alapítók határozatlan időre választják.
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A felügyelő bizottság elnöke: Lassú Tamás 8100 Várpalota, Szabolcska u. 99.
Tagjai: Mezei József 8474 Csabrendek, Hegyalja u. 5.
Sándor Tamás 8200 Veszprém, Boksa tér 3.fsz.1.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnik az alapító általi visszahívással, a tag halálával, a tagságról történő lemondással.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
- a kuratórium elnöke vagy tagja,
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását, melynek során a közalapítvány vezető tisztségviselőitől jelentést, tájékoztatást, vagy felvilágosítást
kérhet, betekinthet továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba.
Szükség szerint jogosult eseti ellenőrzéseket, évente egyszer átfogó vizsgálatot tartani.
A felügyelő bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a kuratórium ülésén. A kuratórium elnöke és tagjai a felügyelő bizottság által igényelt adatokat, iratokat, felvilágosításokat köteles megadni, illetve rendelkezésre bocsátani.
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Elnökét és tagjait tevékenységükért
díjazás nem illeti meg, igazolt költségeiket a közalapítvány megtéríti.
9/d

Nem lehet a közalapítvány vezető tisztségviselője:
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem
mentesült;
- a közalapítvány megszűnését követő 2 évig nem lehet a közalapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be –
annak megszűntét megelőző 2 évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

10. Az alapítványban meghatározott célok megvalósítására az alaptőke szolgál fedezetül. A
gazdálkodásért az alapítvány saját vagyonával felelős. Alapítványi juttatásokra az alaptőke legfeljebb 80 %-a, továbbá hozadékainak teljes összege használható fel.
A kuratórium a közalapítvány vagyonával csak a szervezet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében – azokat nem veszélyeztetve - vállalkozhat. A gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, azt csak a helyi tűzvédelmi tevékenységre fordíthatja. A
közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy az
országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
10/a A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha a törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösz-
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töndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
11. A kuratórium anyagi eszközei a tűzvédelem céljára, eszközök vásárlására használható fel.
A felhasználás a kuratórium által kidolgozott munkaprogram alapján – a gazdálkodás,
utalványozás rendjét szabályozó, vonatkozó jogszabályok figyelembevételével elkészített
Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott módon – a kuratórium döntésével
történik.
12. A közalapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén az alapítói vagyont hasonló
célú alapítvány támogatására kell fordítani.
13. A közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát a kuratórium állapítja meg.
14. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. alapítványokra és a közhasznú szervezetekről szóló törvény vonatkozó előírásai az irányadók.
Veszprém, 2007. február 22.

Lasztovicza Jenő

Debreczenyi János

megyei közgyűlés elnöke

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere

Dr. Kovács Zoltán

Schwartz Béla

Pápa Város Polgármestere

Ajka Város Polgármestere

Németh Árpád

Dr. Bóka István

Várpalota Város Polgármestere

Balatonfüred Város Polgármestere

Keszey János

Majorné Kiss Zsuzsanna

Balatonalmádi Város Polgármestere

Balatonfűzfő Város Polgármestere

Dr. Rédei Zsolt

Ottó Péter

Sümeg Város Polgármestere

Zirc Város Polgármestere

Dr. Zöld János tű.ezds.
a kuratórium elnöke
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