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I. SZEMÉLYI RÉSZ
2/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Bakonyi
Természettudományi Múzeum igazgatója dr. Galambos Istvánt az intézmény szakmai
igazgatóhelyettesi feladatának ellátásával 2008. március hó 1. napjától 2013. február 28.
napjáig megbízza.
Felkéri a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatóját - mint munkáltatót - hogy a
megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2008. március 1.
Kasper Ágota, a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója
II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2008. (II. 26.) rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító
szociális intézmények térítési díjairól
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (1)
bekezdése és (2) bekezdésének f) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat)
fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító szociális intézményekben a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
(2) A szakosított ellátást biztosító szociális intézményekben fizetendő személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi
térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.
(3) A megyei önkormányzat az intézmény térítési díjat a (2) bekezdés szerint kiszámított
ás külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is
meghatározhatja.
(4) A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a
tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
(5) Az egyes intézményekre vonatkozó térítési díj mértéke függ az ellátás formájától, az egy
ellátottra jutó önköltségtől, az adott ellátástípusra vonatkozó normatív állami támogatás
nagyságától, illetve az ellátás minőségétől függően telephelyenként, épületenként eltérő lehet.
(6) Az átlagot jóval meghaladó minőségű (a továbbiakban: emelt szintű) elhelyezési
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító megyei intézményekben a személyi térítési díj
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mellett az intézményi elhelyezéskor, – az intézménybe történő beköltözés után – egyszeri
hozzájárulási díjat kell fizetni.
(7) Ha a gondozás – a haláleset kivételével – vagy a férőhely emelt szintű minősítése az
intézménybe történő beköltözést követő öt éven belül megszűnik, az egyszeri hozzájárulásnak
az időarányos részét vissza kell fizetni. A visszafizetés összegének megállapításánál a
kiinduló időpont a férőhely elfoglalásának a napja.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségének a teljesíthetősége
érdekében a megyei önkormányzat a (6) bekezdés szerinti egyszeri hozzájárulás összegének
legalább tíz százalékát elkülönítetten kezeli.
(9) Az egyszeri hozzájárulás összegéből a (8) bekezdésben foglalt tíz százalékon felül, a
szakosított ellátást biztosító szociális intézményeknél év közben bekövetkező, a tárgyévi
költségvetés elfogadásakor előre nem látható, gyors intézkedést igénylő feladatok
végrehajtásának pénzügyi fedezeteként elkülönítésre kerülő pénzösszeg mértékét a megyei
közgyűlés évente a költségvetési rendelet részeként hagyja jóvá. Az elkülönítésre kerülő
pénzösszeg mértéke úgy kerül meghatározásra, hogy az egyszeri hozzájárulás összegének
legalább harminc százalékát az emelt szintű férőhelyekkel rendelkező intézmények
intézményfejlesztésre, működtetésre, valamint a tárgyi, személyi feltételeik javítására
fordíthassák.
2. §
(1) A megyei önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító szociális
intézményekben fizetendő napi és havi intézményi térítési díjat a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg, de
legkésőbb a tárgyév március 1-jéig állapítja meg.
(2) Az intézményi térítési díjak, valamint az átlagot jóval meghaladó színvonalú férőhelyek
elfoglalása esetén fizetendő egyszeri hozzájárulási díjak intézményenkénti összegét jelen
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) A megyei főjegyző a megállapított intézményi térítési díjakról a megyei önkormányzat
közlönyében, illetve a www.veszpremmegye.hu honlapon tájékoztatja a Veszprém megyében
található települési önkormányzatokat.
3. §
(1) Az intézmény vezetője állapítja meg a személyi térítési díjat:
a) amennyiben az ellátott havi, – idősotthoni ellátás esetében az Sztv. 119/C. § (3) bekezdése
szerinti jövedelemigazolásban meghatározott – jövedelmének 80 %-a eléri az intézményi
térítési díj összegét;
b) ha az ellátott havi, – idősotthoni ellátás esetében az Sztv. 119/C. § (3) bekezdése szerinti
jövedelemigazolásban meghatározott – jövedelmének 80 %-a nem éri el az intézményi térítési
díj összegét, de az ellátott nem rendelkezik vagyonnal, vagy tartásra köteles és képes
hozzátartozóval.
(2) Átruházott hatáskörében eljárva a megyei közgyűlés elnöke állapítja meg a személyi
térítési díjat:
a) amennyiben az ellátott ingyenes ellátásban részesül;
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b) amennyiben a személyi térítési díjat részben vagy egészben a tartásra köteles és képes
személy fizeti meg;
c) amennyiben a személyi térítési díj részben vagy egészben az ellátott vagyonának terhére
kerül megállapításra.
(3) Ha a személyi térítési díjat az intézményvezető állapította meg, illetve vizsgálta felül, és
ennek összegét az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy
vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az erről szóló értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a megyei közgyűlés elnökéhez fordulhat. Ilyen
esetben a megyei közgyűlés elnöke a személyi térítési díj összegéről határozattal dönt.
(4) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként
megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető tizenöt
napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az
elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény
vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
(5) A (4) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője
negyedévenként tájékoztatja a megyei közgyűlés elnökét, aki intézkedik a díjhátralék
behajtásáról, vagy a behajthatatlan hátralék törléséről, illetve elengedéséről.
(6) Az előforduló térítési díj-hátralék behajtása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól, illetve az adózás rendjéről szóló törvény alapján történik.
(7) Az ellátott hozzátartozója által fizetendő térítési díj csökkentésére, illetve elengedésére
egyedi mérlegelés alapján akkor kerülhet sor, ha a fizetési kötelezettség a hozzátartozó
megélhetését veszélyezteti.
4. §
(1) Jelen rendelet 2008. március 1-jével lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző
gondoskodik.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat
fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési
díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet, és az azt módosító 10/1998. (IV. 30), 16/1998. (IX.
17.), 4/2004. (IV.29.), valamint 14/2007. (VI. 15.) rendeletek hatályukat vesztik.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények által
nyújtott szakosított ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 4/2000. (III. 16.) rendelet 27. §-a
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„27. § A megyei önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító szociális
intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az
intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, továbbá a térítési díj
csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése külön rendeletben szabályozza.”
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(4) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő szociális intézmények által nyújtott szakosított ellátásokról, azok
igénybevételéről szóló 4/2000. (III. 16.) rendelet 28-35. §-ai hatályukat vesztik.
V e s zp r é m , 2008. február 21.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2008. (II. 26.) rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló 15/2002.
(XII.17.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) a 44/A §-ában, valamint a 46. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők
illetménypótlékáról szóló 15/2002. (XII. 17.) rendelet (továbbiakban rendelet) módosításáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Hivatal köztisztviselője:
− felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40 %-ának,
− középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű
illetménykiegészítésre jogosult.”
2. §
E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.
Veszprém, 2008. február 21.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2008. (II. 26.) rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó napi
élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII. 12) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei
Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó napi élelmezési
nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 16/2006. (XII. 12.) rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. § A rendelet 2. §- ában hivatkozott 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz.
melléklete lép.
2. § Ez a rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.
Veszprém, 2008. február 21.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2008. (II. 26.) rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő könyvtárak beiratkozási
díjairól szóló 1/2004. (II. 24.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi CXL. (Kulturális) törvény 56. §
(4) bekezdésének felhatalmazása alapján a fenntartásában működő könyvtárak beiratkozási
díjáról szóló 1/2004. (II. 24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
(1)
(2)
(3)
(4)

A Rendelet címében és felvezető szövegében a „könyvtárak” szövegrész „Eötvös Károly
Megyei Könyvtár”-ra módosul.
A Rendelet 1.§-ában a „könyvtárak” szövegrész Eötvös Károly Megyei Könyvtár”-ra,
valamint a „könyvtárak” szövegrész „könyvtár”-ra módosul.
A Rendelet 1.§ és 2.§ táblázatának fejlécében szereplő „Eötvös Károly Megyei
Könyvtár,
Veszprém” szövegrész helyébe a „Díj mértéke” szövegrész lép.
A Rendelet 3.§-ában az „Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém” szövegrész
hatályát veszti.
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2.§
A Rendelet 2. §-ában szereplő díjtételek díjtalan kategóriájának szöveges megfogalmazása a
„valamint fogyatékkal élő személyek” szövegrésszel egészül ki.
3. §
A Rendelet 3. §-ában szereplő 1. felszólítás díjtétele 500 Ft-ról 650 Ft-ra, a 2. felszólítás
díjtétele 850 Ft-ról 1000 Ft-ra, a 3. felszólítás díjtétele 1250 Ft-ról 1500 Ft-ra változik.
Záró rendelkezések
4. §
Ez a rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.
Veszprém, 2008. február 21.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2008. (II. 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. §
(1)

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

30.419.383 ezer Ft-ra
30.879.120 ezer Ft-ra
459.737 ezer Ft-ra

(2)

A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet
1. számú melléklete, a 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete,
az 1/a. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép.

(3)

A rendelet 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet
3. számú melléklete lép. Létszám:
4.538 fő
ebből: megyei fenntartású intézményekben 2.890 fő
kórházakban
1.648 fő
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(4)

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

(5)

A rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 6/a. számú melléklet helyébe jelen
rendelet 5. számú melléklete lép.

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

A rendelet 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet helyébe jelen rendelet
9. számú melléklete lép.
2. §

(1)

A rendelet 6. § (2) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe jelen
rendelet 10. számú melléklete lép.

(2)

A rendelet 6. § (3) bekezdésében hivatkozott 11. számú melléklet helyébe jelen
rendelet 11. számú melléklete lép.
3. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(5) bekezdése
alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
4. §
A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Megyei Közgyűlés elnökét, hogy 2007. évben azon
intézmények részére, amelyeknél a költségvetés – tervezett bevételének elmaradása, vagy
indokolt kiadások miatt – nem nyújt fedezetet a számlák kifizetésére, az összeg erejéig
gondoskodjon működési célú támogatási kölcsön nyújtásáról, amelyet a 2008. évi
költségvetés, vagy a 2007. évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései 2007. december 31-i nappal
érvényesek.
Veszprém, 2008. február 21.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2008. (II. 26.) rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2008 évi
költségvetéséről rendelkező 2007. évi CLXIX. törvény. alapján a Megyei Önkormányzat
2008. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §

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

2. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének Címrendjét a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.
III. fejezet
A 2008. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A Megyei Önkormányzat a 2008. évi költségvetés
a./ bevételi főösszegét
b./ kiadási főösszegét
c./ hiányát

21 381 823 ezer Ft-ban,
22 134 254 ezer Ft-ban
752 431 ezer Ft-ban

állapítja meg.
(2) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy
a 3. § (1) bekezdés c./ pontjában szereplő 752 431 ezer Ft hiányt az év közben
realizált bevételi többlettel és működési célú hitelfelvétellel finanszírozza.
4. §

(1) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3. § (1) bekezdés a./ pontjában
megállapított bevételi főösszeget főbb jogcím-csoportonként és bevételi
fajtánként az 1. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.
(2) A 3. § (1) bekezdés b./ pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kiadásokat előirányzat-csoportonként
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és kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet részletezésében a
következő összegekkel állapítja meg:
Működési kiadások
ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
- támogatásértékű működési kiadás
- működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
- társadalom- szociálpolitikai és egyéb
juttatás, támogatás
- ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozások
ebből:
- beruházási kiadások és pénzügyi befektetések
- felújítások
- felhalmozási célú pénzeszköz-átadás
államháztartáson kívülre

14 977 936 ezer Ft
8 262 008 ezer Ft
2 583 088 ezer Ft
3 585 264 ezer Ft
355 ezer Ft
206 525 ezer Ft
7 300 ezer Ft
333 396 ezer Ft
1 050 070 ezer Ft

956 940 ezer Ft
83 130 ezer Ft
10 000 ezer Ft

Tartalékok
ebből:

6 106 248 ezer Ft

Általános tartalék
Céltartalékok
Létszám

40 000 ezer Ft
6 066 248 ezer Ft
4 847,5 fő

(3)

A 3. § (1) bekezdés a./ és b./ pontjában meghatározott bevételi és kiadási
főösszegnek címek és alcímek (önálló és részben önálló költségvetési
szervenként), ezeken belül előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok és
átlaglétszám szerinti bontását a 3. számú melléklet részletezésében állapítja
meg.

(4)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a működésével kapcsolatos kiadási
előirányzata a 4/a. sz. melléklet szerinti részletezésben 211 122 ezer Ft, ebből
24 800 ezer Ft pénzeszköz átadás.

(5)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének központilag kezelt működési célú
kiadásait célonként a 4/b. sz. melléklet részletezi, mely 507 575 ezer Ft, ebből
185 000 ezer Ft felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás.
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(6)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/c. sz. melléklet szerint 6 066 248 ezer
Ft céltartalékot képez, melyből 397 564 ezer Ft működési célú, 5 668 684 ezer
Ft pedig felhalmozási célú.

(7)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általános tartalék előirányzatát 40
000 ezer Ft-ban határozza meg.

(8)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat Hivatala
költségvetését a 4/d sz. melléklet szerint 640 845 ezer Ft-ban határozza meg.

(9)

A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségek Önkormányzata 2008. évi
költségvetését a 4/2008.(II.07.) MCKÖ határozatának, valamint a Veszprém
Megyei Német Önkormányzat 2008. évi költségvetését, a 2/2008. (II.01) MNÖ
határozatának megfelelően a 4/e melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadásokat és
felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat célonként:
a 4/a. mellékletben
a 4/b. sz. mellékletben
az 5. mellékletben

24 800 ezer Ft-ban,
185 000 ezer Ft-ban,
840 270 ezer Ft-ban,

a 2. sz. melléklet Felhalmozások összesen sorával egyezően 1 050 070 ezer
Ft-ban határozza meg.
5. §

(1)

A Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények célfeladatait
és felhasználási kötöttséggel járó előirányzatait – intézményenként és
célonként részletezve – a 6. számú melléklet szerint 476 623 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. és 2010. évi költségvetés
bevételi és kiadási prognózisát a 15/a és a 15/b számú melléklet szerint
- 2009. évre
- 2010. évre
bevétellel és kiadással tudomásul veszi.

16 949 060 ezer Ft,
15 789 753 ezer Ft,

(3)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. számú melléklet
szerint a 2008. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.

(4)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 2/a sz.3/a sz, 3/b. sz,
3/c. sz, 3/d. sz, 7. sz., 8. sz., 9. sz., 11. sz,12/a. sz., 12/b. sz., 13. sz., 14. sz. és
17. sz. mellékletekben szereplő adatokat.
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(1)

A 11/1991. (XII.15.) rendelet 1. §. (5) bek. alapján a Veszprém Megye
Érdemrendje kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 200 ezer Ft/fő.

(2)

A 23/1993. (XI.24.) rendelet 8. §-a alapján a Pro Comitatu kitüntetéssel járó
pénzjutalom összege nettó 50 ezer Ft/fő, csoportok esetében 90 ezer Ft/csoport.

(3)

A 14/1999. (XII.09.) rendelet 3. § (3) bek. alapján a szakmai díjakkal járó
pénzjutalom összege nettó 40 ezer forint/fő.
IV. fejezet
A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

7. §

(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
a központi költségvetésből meghatározott célra a Megyei Önkormányzat
költségvetésébe engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert
összegeket az érintett intézményi költségvetésbe és központilag kezelt
előirányzatokhoz – előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül –
engedélyezze és erről a közgyűlést a költségvetési rendelet módosításakor
tájékoztassa.

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
a Megyei Önkormányzat központi költségvetésében meghatározott céllal
szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – a címzettek
részére engedélyezzen átcsoportosítani és erről a közgyűlést a költségvetési
rendelet módosításakor tájékoztassa.

(3)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
az általános tartalék terhére 500 ezer Ft egyedi értékhatárig – pótelőirányzat
címén – előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen, és erről a közgyűlést a
rendelet módosításakor tájékoztassa.

(4)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
a 4/c. sz. melléklet szerint a céltartalékban nevesített feladatokhoz kapcsolódó
előirányzat átcsoportosításáról – összeghatár nélkül - a feladat
megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett
gondoskodjon és erről a közgyűlést a rendelet módosításakor tájékoztassa.

(5)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a képviselői munka hatékonyságának
az elősegítése érdekében – a 2008. évi költségvetésben (4/a. melléklet 15.
pont) a közgyűlés tagjai részére – az elnök és alelnökök kivételével személyenként 500 ezer Ft, összesen 18.500 ezer forint költségvetési
előirányzatot biztosít. Az előirányzat felhasználása a 7. § (2) bekezdése szerint
történik.
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(1)

A költségvetési szervek – saját bevételi többleteik terhére költségvetésük
módosítását kezdeményezhetik a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint, illetve
átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. A saját
kezdeményezésű előirányzat-változási szándékot a tárgyévi költségvetési
rendelet módosítását tárgyaló közgyűlési időpontot megelőző 15 munkanapig
kell eljuttatni a megyei főjegyzőhöz.

(2)

Intézményi működési bevételek közül az intézményellátás díja és az
alkalmazottak térítése, valamint az áfa-visszatérülések a költségvetési
előirányzatnak megfelelően, az egyéb működési bevételek és többleteikből a
kitermelésükkel összefüggő kiadások után fennmaradó összeg 30 %-áig illetik
meg az intézményeket.

(3)

Az intézményellátás díja és alkalmazottak térítése jogcímnél a szociális
intézményekben történő elhelyezésért fizetett egyszeri hozzájárulásból az
intézmény költségvetését a bevétel 60 %-a illeti meg. A 40 % a Szociális
otthonok „vis major” helyzetének rendezésére létrehozott keretet növeli.

(4)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. § (1) bekezdésben hivatkozott
módosításról legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési
beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december
31-i hatállyal dönthet.

(5)

A költségvetési rendelet 5. számú melléklet felhalmozási előirányzatai között
részletezett, de az intézmények szervezésében megvalósuló felhalmozási
előirányzatok az érintett intézmény által a megyei főjegyzőhöz eljuttatott
előzetes költségvetés (költségkalkuláció) alapján kerülhet átcsoportosításra az
intézmény költségvetésébe.

(6)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/c mellékletben pályázati keretet
képez az alábbi feladatokkal összefüggésben:
- oktatási intézmények eszközbeszerzésére (II. 2. pont)
15 000 ezer Ft,
- közintézmények akadálymentesítésére (II. 7. pont)
15 000 ezer Ft,
- beruházási, felújítási szakmai programokra (II. 10. pont) 70 000 ezer Ft.
Az előirányzatból sikeres pályázatot előkészítő szervezet díjazása is
finanszírozható.
A pályázati keret felhasználása az alábbi feltételek szerint történik:
a./ A fenti pályázati keretekből elnyerhető összeg nem lehet több mint a
megvalósítás összegének 30 %-a.
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b./ A Megyei Közgyűlés a 0-500.000 forint saját erőt igénylő pályázatok
ügyében az önerő biztosítását elnöki hatáskörbe utalja.
c./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza az ágazatilag illetékes – Gazdasági és
Területrendezési-, Oktatási, Ifjúsági és Sport-, Kulturális, Kisebbségi és
Vallásügyi, Szociális és Gyermekvédelmi-, Egészségügyi-, Nemzetközi
Kapcsolatok és Turizmus – bizottságait, hogy az 500.001-5.000.000 Ft
saját erőt igénylő fejlesztési, beruházási pályázatok esetében az önerő
odaítélése ügyében döntsenek.
d./ 5.000.001 forint vagy annál magasabb saját erőt igénylő pályázatok
ügyében az önerő biztosításáról a Megyei Közgyűlés dönt.
e./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a
pályázatok benyújtása tárgyában – a Megyei Önkormányzat 2007-2010 évi
Gazdasági Programjára és az ágazati koncepciókra tekintettel – a szakmai
bizottságok döntés-előkészítését koordinálja és gondoskodjon az ágazati
arányok betartásáról.
(7)

9. §

10. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Kulturális, Kisebbségi
és Vallásügyi Bizottságot, hogy a 4/a. sz. melléklet 11. pontjában szereplő
előirányzatból 1.000 ezer Ft erejéig pályázati úton döntsön az amatőr
művészeti együttesek nemzetközi programjainak támogatásáról.

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a
költségvetésben szereplő tervezett pénzeszköz átvétellel kapcsolatos, valamint az
önkormányzatoknak, intézményfenntartó társulásoknak működtetés céljából
átadásra tervezett támogatásokra, azok éves ütemezésére és finanszírozására a
megállapodásokat kösse meg.
(1)

A Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények pénzellátása a
bevezetett „kiskincstári” finanszírozási formában, az intézmény által havonta
elkészített és a Megyei Önkormányzat Hivatala részére megküldött és részére
visszaigazolt likviditási terv alapján, napi pénzellátással történik. A likviditási
terv a működési költségvetési támogatás 1/13-ára tekintettel készülhet. Január
hónapban 2/13, minden további hónapban 1/13 támogatás illeti meg az
intézményeket. A felhalmozási előirányzatok teljesítésével összefüggő
költségvetési támogatás nem képezi alapját az 1/13 résznek.

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
a megyei önkormányzat és intézményei által pályázat útján elnyert
utófinanszírozású bevételek megelőlegezéséről az átmenetileg szabad
pénzeszközei terhére gondoskodjon. A megyei intézmények esetében a
megelőlegezett összegeket kölcsönnyújtásként kell elszámolni.
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(3)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési
támogatás előirányzatának 4 %-a erejéig időben előre hozott pénzellátást
engedélyezzen, amelyet az intézmény legkésőbb 2008. október 31-ig köteles
visszapótolni.

(4)

Nem biztosítható időben előre hozott pénzellátás azoknak a költségvetési
szerveknek, akik lekötött betéttel rendelkeznek, a betétállomány erejéig.

(5)

A Megyei Önkormányzat javára vezetett bankszámla-egyenleg banki betétként
történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak, az
ott szabályozott összeghatárokon belül.
Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére
történő betételhelyezés és államilag garantált értékpapír vásárlása a Megyei
Önkormányzat vagyonrendeletében szabályozott módon történhet.

(6)

A megyei intézmények a pályázati úton elnyert összegeknek a számlavezető
pénzintézetnél tartós betétként történő elhelyezését kérhetik a közgyűlés
elnökétől.

(7)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (1)
bekezdésében előírt közzétételi kötelezettség alól kivételt képeznek a Megyei
Önkormányzat által nyújtott – az adott költségvetési évben egybe számított –
200.000 forint alatti támogatások.

11. §

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

12. §

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

13. §

(1)

A Megyei Önkormányzat Hivatala a Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február
28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
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a/ a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése
b/ a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja
c/ eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő
egyezősége
d/ módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés
e/ a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése
f/ a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása
g/ létszám előirányzat és teljesítés összevetése
(2)

A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv
nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti
egyben azok valódiságának elfogadását is.

(3)

Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának
szabályai:
A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból költségvetési szervet
nem illeti meg
a/ a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
b/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó
pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
c/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal
összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem
használtak fel.
d/ a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással
fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem
kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles
maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési
elmaradása van;
e/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
f/ a támogatás értékű bevételi többlet.

(4)

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:
a/ a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a
teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
b/ a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem
valósult meg.

(5)

A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, a
szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(6)

A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány, illetve az előirányzat-maradvány
személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó
tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára
is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem
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használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós
kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

14. §

(7)

A Megyei Önkormányzat Hivatala a költségvetési szervet a beszámolóról és a
jóváhagyott pénzmaradványról írásban értesíti.

(8)

Amennyiben a költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározottak
szerint vállalkozási tevékenységet folytat, akkor érvényesülni kell annak, hogy
a folyó évi ebből származó bevétele és az előző évek vállalkozási tartaléka
fedezze a folyó évi kiadásokat. Amennyiben ez nem érvényesül, a felügyeleti
szerv köteles a tárgyévet követő év május 31-ig intézkedni a veszteséges
tevékenység felszámolására, a felelősség megállapítására.
(1) A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a Közgyűlés
Elnöke a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szerveknek,
alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek odaítélt támogatások
átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen –
tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának
tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható
támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el,
vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.
(2) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre
köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött
határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak
tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.
(3) A támogatásról szóló elszámolást a Megyei Főjegyző az Önkormányzat
Hivatalának ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai
szempontból, a gazdasági irodával pedig pénzügyi szempontból
felülvizsgáltatja.
(4) Indokolt esetben a Megyei Főjegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja
meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának
jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.
(5) A Közgyűlés Elnöke a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszaköveteli és
a további támogatást megtagadja.

(6) A saját alapítású, illetve a MÖK részvétellel alapított alapítványok, Civil Ház
valamint a nyugdíjas szervezetek támogatásáról szóló támogatási
szerződésekben a finanszírozásra vonatkozó rendelkezés eltérhet a 14 § (1)
bekezdésben foglaltaktól.
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15. § (1)

A 2007. évben kibocsátott „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény – a
továbbiakban - „Kötvény” - bevételének kötelezettséggel nem terhelt részét a
Költségvetési rendelet 4/c pontjában céltartalékok között kell folyamatosan
megjeleníteni.

(2)

A „Kötvény” bevételét olyan beruházásra lehet felhasználni, amelyek
elsősorban közösségi célokat szolgálnak, valamint befektetési célú megtérülő
beruházások.

(3)

A Veszprém Megyei Önkormányzat saját vagyon gyarapítása céljából történő
„Kötvény” bevétel igénybevételét gazdaságossági számításokkal, megtérülési
mutatókkal kell alátámasztani.
a) amennyiben a megtérülési mutatók alapján a beruházás összes költsége hét
éven belül megtérül, úgy a beruházást pályázati forrás nélkül is meg lehet
valósítani.
b) a hét év feletti számított megtérülési időszak esetén a „Kötvény”
bevételéhez pályázati forrásokat kell szerezni a beruházás megvalósítása
érdekében.

(4)

A „Kötvény”bevétel befektetési célú felhasználása esetén a befektetést
gazdaságossági számításokkal kell alátámasztani, valamint a visszafizetés
garanciáit a befektetés mértékének megfelelő vagyoni részesedéssel, tulajdon
szerzéssel, jelzálogjoggal, kezességvállalással kell biztosítani.

(5)

A „Kötvény” bevétel felhasználásával egyidejűleg 2009. évtől folyamatosan,
céltartalékot kell képezni a költségmegtérülésből és a befektetések hozamából
annak érdekében, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az évenkénti
kötelezettségének időben eleget tegyen.

(6)

A „Kötvény” bevételéből történő felhasználásra vonatkozó javaslatot
előterjesztés formájában a közgyűlés elnöke terjeszti a Gazdasági és
Területrendezési Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elé.

(7)

A „Kötvény” felhasználására vonatkozó előterjesztés a Gazdasági és
Területrendezési Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság egyetértése
esetén terjeszthető a Közgyűlés elé.

(8)

A „Kötvény” bevételére kötelezettséget a Közgyűlés felhatalmazása alapján a
közgyűlés elnöke vállalhat.

(9)

A „Kötvény” bevételeire vállalt kötelezettségekről és a kifizetésekről a MÖK
Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet, s a változásokról a Közgyűlést
folyamatosan tájékoztatni köteles.
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(10 )

A „Kötvény” bevételének a felhasználását a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
valamint az önkormányzat könyvvizsgálója ellenőrzi.
V. fejezet
Záró rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1jétől kell alkalmazni.
(2) A köztisztviselői törvény módosításáról szóló 2003. évi XLV. tv. (6)
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az érvényesnek
tekintendő önkormányzati illetményalap 40.000 Ft.

Veszprém, 2008. február 21.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2008. (II. 26.) rendelete

A Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő Pályázati
Önerő Kiegészítő Keret valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának
a rendjéről szóló 3/2006. (II.23.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém megyei
települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő Pályázati Önerő Kiegészítő
Keret valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának rendjéről szóló
3/2006. (II.23.) rendeletet (a továbbiakban: rendelet) a következők szerint módosítja:
1. §
A rendelet 1. § (1) bekezdése a következőképpen módosul:
„ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: MÖK) Veszprém
megye településein élő lakosság infrastrukturális és közszolgáltatási ellátásának
javítását, valamint az épített és természeti környezet továbbá turisztikai fejlesztését
célzó, a megye települési önkormányzatai és társulásai európai uniós, kormányzati és
regionális pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésének biztosításához
Pályázati Önerő Kiegészítő Keretet, valamint egyéb megyepolitikai célokhoz megyei
pályázati keretet (továbbiakban: PÖKK) hoz létre.”
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2. §
(1) A rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi b) pont kerül és a
következő c) ponttal egészül ki:
„b) Veszprém megye jogi személyiségű önkormányzati társulásai,
c) egyházak (műemléki védelem alatt álló épületek, egyéb alkotások esetében).”
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdésének b) és c) pontja az alábbiak szerint módosul:
„b) a megye hátrányos helyzetű településeiben (240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet),
valamint
c) a megye kedvezményezett kistérségeiben (311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet)
megvalósuló önkormányzati fejlesztések.”
3. §
A rendelet 4. §-ának (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
„h) önkormányzati turisztikai célú fejlesztések.”
4. §
(1) A rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Évente egy pályázó pályázati kiírásonként egy pályázatot nyújthat be. A
támogatások vissza nem térítendő támogatások.”
(2) A rendelet 5. §-ának (3) bekezdése b) pontja az alábbiak szerint módosul:
„b) a (2) bekezdés b) pontjában szereplő költségvetés 70 %-a, de legfeljebb 1,5 mFt.”
(3) A rendelet 5. §-ának (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Több éves ütemben megvalósuló fejlesztés esetében a megyei önkormányzati
önerő kiegészítés évenkénti aránya nem haladhatja meg a saját forrás 30 %-át.”
5. §
(1) A rendelet 6. § (1) bekezdésében a) pontjában az önkormányzati társulás „jogi
személyiségű önkormányzati társulás”-ra módosul.
(2) A rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjának első francia bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„- a pályázati dokumentáció részét képező kitöltött és aláírt pályázati adatlap
hitelesített másolatát,”
6. §
(1) A rendelet 7. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Folyamatban lévő fejlesztés nem támogatható. Folyamatban lévő fejlesztésnek
minősül:)
„a) az uniós, kormányzati és regionális pályázatok esetében az a projekt, amelyre
vonatkozóan a támogatási szerződést már megkötötték az uniós, kormányzati
illetőleg regionális pályázatok esetében eljárni jogosult szervezettel,”
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(2) A rendelet 7. § (6) bekezdése a következőképpen módosul:
„(6) A pályázatról szóló döntésről a Pályázó 15 napon belül értesítést kap. Kedvező
elbírálás esetén a Hivatal
a) az uniós, kormányzati és regionális forrásokra meghirdetett pályázatok
esetében a döntésről szóló ígérvényt azzal küldi meg, hogy a pályázó köteles
a támogatást nyújtó szervezet döntéséről a Hivatalt, az elbírálást követő 15
napon belül értesíteni, a döntésről szóló dokumentum hitelesített másolati
példányának a megküldésével,
b) a megyei önkormányzati pályázatoknál kezdeményezi a támogatási szerződés
megkötését.”
(3) A rendelet 7. §-a (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Pályázó köteles a pályázatával kapcsolatban keletkezett uniós, kormányzati és
regionális döntésekről (elbírálásáról, szerződésről, szerződésmódosításról,
elszámolásról, ellenőrzésről, annak eredményéről, kifizetésekről, stb.) 15 napon
belül a Hivatalt értesíteni a dokumentum hitelesített másolati példányának
megküldésével. Amennyiben ezeket a Pályázó elmulasztja és mulasztását
elfogadható módon nem menti ki, a támogatásról szóló döntés hatályát veszti.”
7. §
Ez a rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.
Veszprém, 2008. február 21.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2008. (II. 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 2. számú mellékletének VI. Oktatás, nevelés fejezete a következő feladat és
hatáskörrel egészül ki:
„-Feladat és hatáskör megnevezése:
Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv készítése, jóváhagyása, az
intézkedési terv két évenkénti felülvizsgálata.
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Feladatot és hatáskört megállapító jogszabály:1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) bekezdés és
132. § (6) bekezdés
Feladat és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés
Átruházás: Az intézkedési terv két évenkénti felülvizsgálata az Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság.”
(2) Az SZMSZ 2. számú mellékletének VIII. Egészségügyi, szociális fejezete a következő
feladat és hatáskörökkel egészül ki:
„-Feladat és hatáskör megnevezése:
Biztosítja a szociális intézmény folyamatos működésének feltételeit, amelyhez az állam
szociális szakmai programok meghirdetésével nyújt segítséget az 1993. évi III. tv. 131. §-a
szerint.
Feladatot és hatáskört megállapító jogszabály: 1993. évi III. tv. 92/A. § (2) bekezdés
Feladat és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés
Átruházás: nem átruházott
-Feladat és hatáskör megnevezése:
Véleményezi a települési önkormányzat és társulás szolgáltatástervezési koncepcióját.
Feladatot és hatáskört megállapító jogszabály: 1993. évi III. tv. 92. § (8) bekezdés
Feladat és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés
Átruházás: közgyűlés elnöke.”
(3) Az SZMSZ 2. számú mellékletének VIII. Egészségügyi, szociális fejezet 27. pontjában a
feladat és hatáskör megnevezése az alábbiak szerint módosul:
„Évente maximum kétszer a személyi térítési díj felülvizsgálata, valamint döntés a
személyi térítési díj összegéről és megfizetésének időpontjáról.”
(4) Az SZMSZ 2. számú mellékletének VIII. Egészségügyi, szociális fejezet 39. pontjában a
feladat és hatáskör megnevezése az alábbiak szerint módosul:
„Köteles a beteg panaszát kivizsgálni és ennek eredményéről a beteget a lehető legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 30 munkanapon belül írásban tájékoztatni.”
(5) Az SZMSZ 2. számú mellékletének VIII. Egészségügyi, szociális fejezet 40. pontjában a
feladat és hatáskör megnevezése az alábbiak szerint módosul:
„Érdemben megvizsgálja a betegjogi képviselő észrevételeit a soron következő testületi
ülésen és 30 munkanapon belül tájékoztatja állásfoglalásáról a betegjogi képviselőt.”
2.§
Az SZMSZ 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, egyidejűleg e
mellékletben foglaltak szerint módosul az SZMSZ-nek a megyei közgyűlés elnökének
feladat- és hatáskörét tartalmazó 4. számú melléklete, valamint a közgyűlés bizottságainak
feladat- és hatásköréről szóló 5. számú melléklete.
3. §
Az SZMSZ 4. számú megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatáskörét tartalmazó
melléklete a következőkkel egészül ki:
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„Előterjeszti a Gazdasági és Területrendezési Bizottságnak, valamint a Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottságnak a „kötvény” bevételéből történő felhasználására vonatkozó
javaslatát.”
4. §
Az SZMSZ 5. számú mellékletében a Gazdasági és Területrendezési Bizottság, valamint a
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság feladat- és hatásköre a következőkkel egészül ki:
„Megtárgyalja a „kötvény” bevétel felhasználására vonatkozó elnöki előterjesztést, amely a
bizottság egyetértése esetén terjeszthető a közgyűlés elé.”
5. §
Az SZMSZ 8. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
6. §
(1) Ez a rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelet
13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen vagy
kedvezményesen átruházni ajándékozás, közérdekű kötelezettségvállalás, közalapítvány
javára alapítványrendelés és alapítványi hozzájárulás jogcímén, társadalmi szervezetek
részére, valamint költségvetési szerv és más önkormányzat részére, utóbbiaknak a
feladat- és hatáskör átszállása, ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése kapcsán lehet.”
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az SZMSZ 2. számú
mellékletének VIII. Egészségügyi, szociális fejezetében meghatározott következő hatáskör:
„Évente kétszer a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjának
megállapítása.”
(4) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.
Veszprém, 2008. február 21.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
1/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. február 21-ei ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
1. Egyetértés a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatóhelyettesének
megbízásával
Előadó:
Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megbízásából:
Dr. Hermann István, a bizottság elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást
biztosító szociális intézmények térítési díjairól szóló rendelet megalkotása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló
15/2002. (XII. 17.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII. 12.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő könyvtárak beiratkozási
díjairól szóló 1/2004. (II. 24.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6. Zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás létrehozása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
7. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 28.)
rendeletének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
8. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
9. A Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő
Pályázati Önerő Kiegészítő Keret, valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és
felhasználásának a rendjéről szóló 3/2006. (II. 23.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
11. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának
felülvizsgálata
Előadó:
Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke
12. Kabóca Bábszínház megszüntető okiratának elfogadása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
13. Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan elidegenítésre történő kijelölése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
14. Pályázat benyújtása működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának,
javításának támogatására
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
15. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett pályázatok
(TIOP 1.1.1 és TIOP 3.1.1) benyújtásának jóváhagyása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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16. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fűtéskorszerűsítése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
17. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekre
vonatkozó
közoktatási
esélyegyenlőségi
helyzetelemzés
és
közoktatási
esélyegyenlőségi intézkedési terv jóváhagyása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
18. Két tanítási nyelvű osztály indítása a pápai Petőfi Sándor Gimnázium és
Szakközépiskolában
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
19. Intézménygazdálkodási rendszer további működése, a megyei önkormányzat hivatala
és egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása
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. Támogatás nyújtása Tapolca Város Önkormányzata részére a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola felújításához
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
22. A megyei önkormányzat által alapított egyes (köz)alapítványok alapító okiratának
módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
23. Vélemény a Zirc és Várpalota városok önkormányzatai által benyújtandó TIOP2.1.3/07/1. pályázatokról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
24. Együttműködés kezdeményezése az energiapiac nyitásával kapcsolatos beszerzésekre
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
25. Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács 2006-2007. évi munkájáról, a
támogatott fejlesztésekről
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
26. Beszámoló az Esélyek Háza működtetésének tapasztalatairól, javaslat a további
működtetésre
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
27. Beszámoló a megyei fenntartású középiskolák tanulói körében elvégzett
szűrővizsgálat eredményéről
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
28. Csatlakozás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állásfoglalásához a
génmódosított termékek előállításával és forgalmazásával kapcsolatban
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
29. Hivatali gépjármű használatának engedélyezése a megyei közgyűlés alelnöke részére
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
30. 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
31. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2007. november 26. – 2008. január 31.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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3/2008. (II. 21.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. március 1-jei hatállyal a Zirc
Városi Erzsébet Kórház közös fenntartására intézményi társulást hoz létre Zirc Város
Önkormányzatával az önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 8. §-a alapján.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Társulási Megállapodást e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2008. február 28.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2. A közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat a 2008. évi költségvetésében biztosítja a
Társulási Megállapodás 12. pontjában meghatározott 40.000.000.-Ft, azaz Negyvenmillió
forint egyszeri hozzájárulást a feladatot ellátó Zirc Városi Erzsébet Kórház 60 napon túli
adósságállománya rendezése érdekében.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az egyszeri hozzájárulás összegét a társulási
megállapodás aláírását követő 15 napon belül átutaltassa a Zirc Városi Önkormányzatnak
a Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030-10011719-00000000. számú számlájára.
Határidő:
Felelős:

2008. március 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat a 2008. évi költségvetésében 7.000.000.Ft, azaz Hétmillió forint ideiglenesen átadott pénzeszközt biztosít a feladatot ellátó Zirc
Városi Erzsébet Kórház 60 napon túli adósságállománya rendezése céljából. Az
ideiglenesen átadott pénzeszközt az intézmény külön megállapodás alapján a Veszprém
Megyei Önkormányzat részére kettő éven belül köteles visszafizetni.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a külön megállapodás aláírására, valamint, hogy az
ideiglenesen átadott 7.000.000.-Ft-ot az aláírást követő 15 napon belül utaltassa a Zirc
Városi Önkormányzatnak a Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030-1001171900000000. számú számlájára.
Határidő:
Felelős:

2008. március 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

4. A közgyűlés felkéri a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet
főigazgatóját, hogy a Zirc Város Erzsébet Kórház megbízott igazgatójával kösse meg a két
intézmény együttműködésére vonatkozó megállapodást.
Határidő:
Felelős:

2008. március 15.
Dr. Rácz Jenő főigazgató

4/2008. (II. 21.) MÖK határozat
1. a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és első olvasatként
elfogadja a 273/2003. (XI. 11.) határozatával elfogadott Veszprém Megyei
Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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b) A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának első olvasatként elfogadott
felülvizsgálatát küldje meg véleményezésre a megyei önkormányzat fenntartásában
működő szociális intézmények vezetőinek, a megyei cigány és német kisebbségi
önkormányzatnak, továbbá a Szociálpolitikai Tanács országos szervének, illetve a
Veszprém Megyei Önkormányzat működési területén lévő, szolgáltatástervezési
koncepciót készítő települési önkormányzatoknak, és szociális szolgáltatási feladatot
ellátó társulásoknak.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. a)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően első olvasatként elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat 20082013. évekre vonatkozó Fogyatékosügyi Programját.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

b) A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat első
olvasatként elfogadott, 2008-2013. évekre vonatkozó Fogyatékosügyi Programját
küldje meg véleményezésre a megyei önkormányzat fenntartásában működő,
fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek bentlakásos ellátásáról gondoskodó
szociális intézmények vezetőinek, a megyei cigány és német kisebbségi
önkormányzatnak, az Országos Fogyatékosügyi Tanácsnak, az Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége Veszprém
Megyei Szervezetének, továbbá a Veszprém megyében található városi
önkormányzatoknak, valamint a Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs
Iroda részére.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3.

A megyei közgyűlés felkéri a szociális szolgáltatástervezési koncepció
felülvizsgálatában, illetve a 2008-2013. évekre vonatkozó megyei fogyatékosügyi
program elkészítésében részt vevő szakembereket, hogy az első olvasatként elfogadott
dokumentumokra vonatkozóan beérkező érdemi vélemények figyelembevételével
egészítsék ki, illetve pontosítsák a két koncepciót, és a végleges dokumentumokat
terjesszék be közgyűlési jóváhagyásra.
Határidő: 2008. április 17.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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5/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kabóca Bábszínházat 2008. február 29.
napjával jogutóddal megszünteti és a határozat mellékletét képező megszüntető okiratot
elfogadja.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megszüntető okiratot a Magyar
Államkincstárnak, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesterének küldje meg,
Határidő:
Felelős:

2008. február 29.
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző

6/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező Veszprém, Vár u. 12.
szám alatti 291 hrsz-ú ingatlant a forgalomképes vagyoni körbe sorolja és elidegenítésre
kijelöli.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az ingatlan hasznosítására vonatkozó intézkedéseket
tegye meg.
A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változások átvezetéséről az
ingatlanvagyon kataszterben és a vagyonrendelet függelékében gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

- azonnal
- az átvezetésre a határozat kihirdetését követő 8 nap
- Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
- Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

7/2008. (II. 21.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – elnöke szándéknyilatkozatának
megfelelően – támogatja a működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten
tartásának, javításának támogatására (a pályázat kódja: GYV-LO-07), a Veszprém
Megyei Lakásotthonok Igazgatósága által működtetett Balatonalmádi, Erkel Ferenc u.
17. és a Lókút, Rózsa u. 5. szám alatti lakásotthonok bútorzatának és egyéb
lakberendezési, lakás-felszerelési tárgyainak cseréjére, kiegészítésére, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. által meghirdetett, nyílt pályázatra
benyújtott program megvalósítását.
A pályázati programhoz szükséges 450.000,- Ft, azaz Négyszázötvenezer forint
összegű önrészt a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Veszprém Megyei
Lakásotthonok Igazgatósága vezetőjét, hogy sikeres pályázat esetén a Veszprém
Megyei Önkormányzati Hivatallal együttműködve a pályázati összeg cél szerinti
felhasználásában közreműködjön.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Horváth Lívia igazgató
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8/2008. (II. 21.) MÖK határozat
1)
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című, TIOP 1.1.1/07/1
kódszámú pályázat benyújtásához. A közgyűlés a pályázattal járó kötelezettségeket
tudomásul veszi és vállalja.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és
határidőre történő benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:
2)

2008. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
TÁMOP 2.2.3 kódszámú pályázat első fordulójában való eredményes részvétel esetén
pályázatot nyújt be a második fordulóra, valamint a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program keretében meghirdetett „TISZK rendszerhez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések” című, TIOP 3.1.1/08/1 kódszámú pályázatra a Bakonyi
Szakképzés-szervezési Társulás és a
Balaton-felvidék – Somló TISZK
infrastrukturális fejlesztésére. A közgyűlés a pályázatokkal járó kötelezettségeket
tudomásul veszi, és azok előkészítő munkálataira a 2008. évi költségvetésben 15 MFtot biztosít.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat külső szakértővel
történő előkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2008. április 21.
Lasztovica Jenő, a közgyűlés elnöke

9/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Öveges József Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégium fűtéskorszerűsítése tárgykörben készült előterjesztést, az
ismertetett adatok alapján elfogadja azt.
Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fűtéskorszerűsítése az
ismertetett program szerint elindítható.
A közgyűlés megbízza elnökét, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő tervezővel, kivitelezővel
kösse meg a szükséges szerződéseket, folytassa le a szükséges közbeszerzési eljárásokat.
A feladat végrehajtásához 2008. évi költségvetésben 55.000 eFt előirányzatot biztosít, az új
fűtési rendszer 2008. október 15.-ig történő üzembe helyezésére.
Határidő:
Beszámoló időpontja:
Felelős:

azonnal, illetve 2008. október 15.
2009. I. negyedév
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

10/2008. (II. 21.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a fenntartásában működő
közoktatási intézményekre vonatkozó esélyegyenlőségi helyzetelemzést és közoktatási
esélyegyenlőségi intézkedési tervet.
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A Közgyűlés felkéri a Főjegyzőt, hogy a közoktatási intézményekre vonatkozó
esélyegyenlőségi helyzetelemzést és a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervet a
Veszprém Megyei Önkormányzat a fenntartásában működő közoktatási intézmények
részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2008. március 5.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Bakonyi
Szakképzésszervezési
Társulás
intézményeire
vonatkozó
esélyegyenlőségi
helyzetelemzést és a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervet.
A Közgyűlés felkéri Főjegyzőt, hogy a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás
intézményeire
vonatkozó
esélyegyenlőségi
helyzetelemzést
és
közoktatási
esélyegyenlőségi intézkedési tervet a Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város
Önkormányzatának jóváhagyásra küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2008. március 5.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a létrehozandó Balatonfelvidék
– Somló TISZK intézményeire vonatkozó esélyegyenlőségi helyzetelemzést és
közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervet.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közoktatási intézmények
vezetőit, hogy az intézmény működését és pedagógiai munkáját szabályozó
dokumentumokat - különösen az intézmény pedagógiai programját és intézményi
minőségirányítási programját – tekintsék át és hozzák összhangba a megyei közoktatási
esélyegyenlőségi intézkedési tervben foglaltakkal.
Határidő:
Felelős:

2008. június 30.
intézményvezetők

5. A Veszprém Megyei Közgyűlés Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága az intézkedési terv
végrehajtását kétévente egy alkalommal értékeli, szükség szerint felülvizsgálja és a
személyes adatok védelmének biztosításával az értékelést a Veszprém Megyei
Önkormányzat honlapján közzéteszi.
Határidő:
Felelős:

2010. április 30.
Stolár Mihály, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

11/2008. (II. 21.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szakképzési intézmények
vonatkozásában bekövetkezett jogszabályi változások miatt az intézménygazdálkodási
rendszer teljes megyére történő kialakítását a TISZK-ek alapításának és működésének
megkezdési időpontjához igazítja.
Határidő:
Felelős:

TISZK-ek működésének kezdő időpontja
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
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2. A 2007. július 1-jétől részben önállóvá vált és a hivatal gazdálkodási rendszerébe
integrált alábbi intézmények önálló adóalanyiságát 2008. január 1-jétől vissza kell
állítani.
Veszprém Megyei Közművelődési Intézet
Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal
Kabóca Bábszínház
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
Veszprém Megyei Levéltár
Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága
Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Kollégium
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

12/2008. (II. 21.) 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
Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, a Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a Bánki Donát
Szakképző Iskola és Kollégium, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, a Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, a Járdányi Pál Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási
Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, a Magyar-Angol Tannyelvű
Gimnázium és Kollégium,a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,
a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a
Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, a Reguly Antal Szakképző Iskola és
Kollégium, a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, a Széchényi
Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, a Széchenyi István Szakképző Iskola, a
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Türr
István Gimnázium és Kollégium, a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, a Veszprémi Petőfi
Színház, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár,a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, a
Bakonyi Természettudományi Múzeum, a Veszprém Megyei Levéltár, a Veszprém Megyei
Önkormányzat Idősek Otthona Pápakovácsi, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek
Otthona Peremarton-gyártelep, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és
Módszertani Intézménye, Külsővat, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Szőc,
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Devecser, a „Dr. Magyar Károly”
Pszichiátriai Betegek Otthona Kamond, a „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona Dáka, a
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Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Lesencetomaj, a Pszichiátriai Betegek
Otthona Sümeg-nyírlakpuszta, a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona Veszprém, a
Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a Veszprém Megyei
Lakásotthonok Igazgatósága Veszprém, a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” KórházRendelőintézet, a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, a Veszprém
Megyei Testnevelési és Sporthivatal alapító okiratát az előterjesztésben foglaltak szerint
módosítja és 2008. január 1-jétől az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat az 1-49.
számú melléklet szerint elfogadja.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okirat érintettek részére
történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: 2008. március 7.
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző
13/2008. (II. 21.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pápa Város Önkormányzatával
együttműködésben a pápai Bázisreptér kialakítása kapcsán a Pápára érkező külföldi
állampolgárságú középiskolai korú tanulók iskoláztatását 2008/2009-es tanévtől a Petőfi
Sándor Gimnázium és Szakközépiskola angol nyelvi előkészítő osztályában, a 2009/2010es tanévtől angol-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályban biztosítja.
A bevezetés és a képzés folytatásához szükséges kiadások fedezetét a fenntartó az
intézmény részére a mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Huszár Endre igazgató
2. A megyei önkormányzat közgyűlése felkéri Pápa Város Önkormányzatát, hogy az új
képzési forma bevezetéséből adódó többlet helyiségszükséglet kielégítése érdekében
tulajdonosi jogkörében járjon el.
Határidő: 2009. szeptember 1.
Felelős: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
3. A Közgyűlés felszólítja az intézmény igazgatóját, hogy:
a)

A 2008/2009. tanév beiskolázása során a nyelvi előkészítő osztály férőhelyeit az
átlaglétszámig töltse fel
b) Az angol-magyar tanítási nyelvű gimnáziumi oktatás 2009/2010. tanévvel történő
bevezetéséhez az intézmény pedagógiai programjának és helyi tantervének
módosításáról gondoskodjon, és azt jóváhagyásra terjessze az Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottság elé.
Határidő: a) pontra: 2008. június 30.
b) pontra: 2008. szeptember 15.
Felelős: Huszár Endre igazgató
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14/2008. (II. 21.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém
Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet 2007. december 31-i zárónappal
készített, 2007. IV. negyedéves gazdasági helyzetéről készült beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc”
Kórház-Rendelőintézetnél 2008. március 1-jével 9 fős létszámcsökkentést rendel el,
melynek során az intézmény engedélyezett 1604 fős létszámát véglegesen 1595 főre
csökkenti.
Határidő: 2008. március 1.
Felelős: Dr. Rácz Jenő főigazgató
15/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 161/2007. (IX.13.) MÖK határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Pályázati Önerő
Kiegészítő Keret című pályázatra beérkezett „Tapolca, Kazinczy Ferenc Általános
Iskola energiatakarékos felújítása, infrastruktúra fejlesztés az oktatási feltételek
minőségi javítása” tárgyú (KDOP-2007-5.1.1/2F) pályázatát. A Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács kedvező elbírálása esetén az alábbi támogatást biztosítja
a pályázó részére:
a) A pályázó megnevezése
Tapolca Város Önkormányzata
és címe:
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
b) A támogatott fejlesztés
Tapolca, Kazinczy Ferenc Általános Iskola
energiatakarékos
felújítása,
infrastruktúra
megnevezése és helyszíne:
fejlesztés az oktatási feltételek minőségi javítása
8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.
c) A fejlesztés összköltsége:
275.483.871 Ft
d) A megítélt sajáterő
8.275.000 Ft, ebből
kiegészítés:
2.482.500 Ft (2008)
5.792.500 Ft (2009)
e) A megítélt sajáterő kiegészítés teljes összege a Veszprém Megyei Önkormányzat
2008 évi költségvetésében rendelkezésre áll.
f) A pályázó köteles az uniós, illetve hazai forrásra benyújtott pályázatának elelbírálásáról a Veszprém Megyei Önkormányzat elnökét – az elbírálástól számított
15 napon belül – értesíteni, a döntést igazoló dokumentum hitelesített másolati
példányának megküldésével. Amennyiben a Pályázó ezt elmulasztja az ígérvény
érvényét veszti.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a pályázót a
döntésről értesítse, és kezdeményezze a megállapodás megkötését.
Határidő:
2008. február 29.
Felelős:
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
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16/2008. (II. 21.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Farnadi Gyula kuratóriumi tag elhunyta
miatt helyébe 2011. február 21. napjáig terjedő időre Kovács Norbert, 8494 Kiscsősz,
Kossuth u. 5. szám alatti lakost választja meg.
2. A megyei közgyűlés tudomásul veszi, hogy a közalapítvány felügyelő bizottsága tagjának,
Németh Izabellának a lakcíme megváltozott, az új lakcím: Veszprém, Csererdő ltp. II/2. I.
em.
3. Fentiekre tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megye
Kultúrájáért” Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A 4. §-ban a kuratórium tagjai nevének, címének felsorolásában Farnadi Gyula helyébe
„Kovács Norbert, 8494 Kiscsősz, Kossuth u. 5. szám”alatti lakos lép.
Az 5. § (7) bekezdésében a felügyelő bizottság tagjának Németh Izabellának a lakcíme az
alábbi:
„Németh Izabella 8200 Veszprém, Csererdő ltp. II/2. I. em. 3.”
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és intézkedjen a
változás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2008. március 21.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

17/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (székhely: 8200 Veszprém, Komakút tér 3., nyilvántartási szám: Veszprém
Megyei Bíróság 335, a továbbiakban: Alapítvány) alapítói jogainak gyakorlására az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (5) és (6) bekezdései alapján, mint
államháztartáson kívüli szervezetet, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványt (székhely:
1062 Budapest, Bajza u. 31., nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság 59.) jelöli ki.
Az Alapítvány alapító okiratát a következők szerint módosítja:
Az Alapítvány 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
2. Az alapítványtevő: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Az alapító az Alapítvány
alapítói jogainak gyakorlására a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványt (székhely: 1062
Budapest, Bajza u. 31., nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság 59.) jelöli ki. Az alapító
kijelölése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (5) és (6) bekezdésein alapul. A
jelen Alapító Okiratban az alapítón a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványt kell érteni,
azzal, hogy az alapítót megillető döntések meghozatalára a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány jogosult.
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben vannak.
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A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa, továbbá
gondoskodjék a módosítás alapító okiraton történő átvezetéséről és a változások bírósági
nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről.
Határidő:
Felelős:

2008. március 21.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

18/2008. (II. 21.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évi LXV.tv.1§ (3) bekezdése
alapján indítványozza a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány alapító önkormányzatai
felé a Közalapítvány megszüntetését, tekintettel arra, hogy a Közalapítvány által ellátott
közfeladat más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható, mely
közfeladatot Veszprém megyében a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott Eötvös
Károly Megyei Könyvtár (8200 Veszprém Komakút tér 3.) keretében működő Európai
Információs Pont lát el.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008 június 16-tól – a kuratóriumi, és
felügyelő bizottsági tagok megbízásának lejártát követően – új tagok megbízását a
Közalapítványba mellőzi.
3. A közgyűlés megköszöni dr. Németh Márta, Packi Barbara, dr. Kolber István
kuratóriumi tagok és Rátosi Ferenc felügyelő bizottsági tag Közalapítványban végzett
tevékenységét.
4.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton Régió Európa Pont
Közalapítvány pénzbeli támogatását 2008 évtől megszünteti.
5.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő:
Felelős:

azonnal, az értesítés tekintetében 2008. március 7.
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

19/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért Zirc Város Önkormányzatának az
aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó
törekvésével, egyben támogatja a város és térsége egészségügyi szakellátásának fejlesztése
érdekében a TIOP-2.1.3/07/1. kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt pályázatát.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

20/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért Várpalota Város
Önkormányzatának az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó törekvésével, egyben támogatja a város és térsége egészségügyi szakellátásának
fejlesztése érdekében a TIOP-2.1.3/07/1. kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt
pályázatát.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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21/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja az együttműködés
kezdeményezése az energiapiac nyitásával kapcsolatos beszerzésekről szóló előterjesztést.
A közgyűlés megbízza elnökét, hogy a megyei önkormányzat intézményei és a települési
önkormányzatok olcsóbb energiabeszerzése, a szabad energiapiacra való kilépés
legkedvezőbb formáinak feltárása érdekében:
1./ Keresse meg az összefogás lehetőségét a Veszprém megyei települések
önkormányzataival.
2./ Válassza ki a megfelelő közreműködő szakmai szervezetet, amely munkájával segíteni
tudja a döntéshozatalt és a feladat végrehajtását.
3./ A közgyűlés 2008. júniusi ülésén számoljon be az előkészítés tapasztalatairól,
határozza meg a továbblépési lehetőségeket.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve a közgyűlés 2008. júniusi ülése
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

22/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Területfejlesztési Tanács 20062007. évi munkájáról, a támogatott fejlesztésekről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő.
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

23/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém Megyei Esélyek
Háza kialakításáról, valamint 2007. november 20. és 2008. február 10. közötti
működtetésének tapasztalatairól szóló előterjesztést.
A megyei közgyűlés a Veszprém Megyei Esélyek Háza működtetésének az eddigi
tapasztalatai alapján kifejezi szándékát, hogy amennyiben a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium továbbra is legalább a megelőző időszaknak megfelelő havi támogatást biztosít
hozzá, úgy a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület közreműködésével
2008. április 1-jétől továbbra is működtetni kívánja a Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi
Koordinációs Irodát, a Veszprém Megyei Esélyek Házát.
Határidő: 2008. április 1.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
24/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a dr. Huberth János vállalkozó
háziorvos, szűrésvezető által a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
szakképző intézmények tanulói körében 2006. október 1. és 2007. március 31. időszak között
elvégzett szűrővizsgálatok eredményéről készített beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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25/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. törvény 2. § (3) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyűléséhez csatlakozva a következők szerint foglal állást:
− A géntechnológia bevezetését mindaddig el kell halasztani, amíg objektív- és
megismételhető tudományos vizsgálatokkal nincs alátámasztva a kockázatmentesség.
− A géntechnológia bevezetése a magyar mezőgazdaság számára egyelőre semmilyen előnyt
nem jelent, mivel az többlettermést nem eredményez. A géntechnológia bevezetésével
Magyarország elveszítheti azon előnyét, hogy – a világ azon része számára, akik
elutasítják a génmódosított termékeket – génmanipuláció mentes termékekkel vegyen
részt a világpiacon.
− A génmódosított növényekkel kapcsolatos szennyeződések felderítése és
megakadályozása érdekében szigorítani kell a hazai ellenőrzési rendszert, továbbá ki kell
dolgozni a génmódosított technológia hosszú távú környezeti, ökológiai és humán
egészségügyi hatásainak nyomon követését biztosító nemzeti vizsgálati protokollt,
eljárásrendet és monitoring rendszert. Biztosítani kell annak hatékony működését,
valamint ki kell alakítani az egységes intézményi hátterét.
− Ki kell jelölni az egészségügyi (humán- és állategészségügyi) géntechnológiai hatóságot
és szakhatóságot, a kormánynak meg kell vizsgálnia a nemzeti jogalkotás szükségességét
a genetikailag módosított szervezetek egészségügyi (humán- és állategészségügyi) célú
engedélyezésének és felhasználásának területén.
− A célok eléréséhez az ezekben megjelenő nemzeti érdekek érvényesítéséhez igénybe kell
venni a hazai tudomány segítségét és meg kell teremteni az ehhez szükséges
finanszírozási és intézményi kereteket. Mindehhez biztosítani szükséges a társadalmi
nyilvánosságot úgy, hogy a megyei önkormányzat működjön együtt az ügyben érintett
megyei szervezetekkel, beleértve a civil és környezetvédelmi szervezeteket is.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy állásfoglalásáról tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Közgyűlés elnökét.
Határidő:
Felelős:

2008. február 29.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

26/2008. (II. 21.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi Talabér Márta, a megyei
közgyűlés alelnöke részére a hivatali személygépkocsi munkába járáshoz és közéleti
tevékenysége végzéséhez történő használatát azzal, hogy megállapodás alapján megtéríti
az e célra használt hivatali gépjárművet terhelő cégautó-adó összegét.
2. A megyei önkormányzat az 1. pontban megjelölt gépkocsi után mindenkor fizetendő
cégautó-adó és annak járulékai összegét a jogszabályi előírásoknak megfelelően
megállapítja, megfizeti és bevallja.
Határidő:
Felelős:

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

azonnal, illetve a megállapodásban rögzítettek szerint
a mindenkori vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda
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27/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei fogyatékos személyek
felülvizsgálatát végző Szakértői Bizottság tagjainak 2008. február 21-étől az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet megyei, illetve regionális bizottságai munkájának
megkezdéséig, de legkésőbb 2008. június 30-ig az alábbi személyeket bízza meg: Kerkápoly
Csabáné (8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 15/b.) pszichológust, Erdélyi Gézáné (8200
Veszprém, Roboz u. 11/d.) gyógypedagógust, Dr. Balczár Lajos (8200, VeszprémGyulafirátót, Eresztvényi u. 26/a.) pszichiáter szakorvost, valamint Szalai József (9532
Külsővat, Zrínyi Miklós u. 25.) módszertani otthon igazgatót.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
28/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 184/2007. (XI. 8.) MÖK határozata 2.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Veszprém Megyei
Lakásotthonok Igazgatósága vezetőjét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalával
együttműködve külső férőhelyek kialakítása céljából Zircen vagy Veszprém városában – 4
fiatal felnőtt elhelyezésére alkalmas – kétszobás lakásra vonatkozóan megfelelő feltételekkel
lakásbérleti szerződést kössön.”
Határidő:
Felelős:

2008. március 31.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Horváth Lívia igazgató

29/2008. (II. 21.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 38/2006. (IV. 20.) 1-2. pontjai, 136/2006.
(XII. 7.) 1/b. pontja, 142/2006. (XII. 7.), 5/2007. (II. 22.) 2. pontja, 9/2007. (II. 22.) 1., 3-4.
pontjai, 13/2007. (II. 22.) 2. pontja, 14/2007. (II. 22.), 36/2007. (IV. 19.), 48/2007. (IV. 19.)
3., 5. pontjai, 103/2007. (VI. 14.), 132-134/2007. (IX. 13.), 139/2007. (IX. 13.) 1-2. pontjai,
141/2007. (IX. 13.), 146/2007. (IX. 13.), 149/2007. (IX. 13.) 2., 4-5. pontjai, 164/2007. (IX.
13.), 173/2007. (XI. 8.), 176/2007. (XI. 8.) 3-4. pontjai, 177/2007. (XI. 8.) 3. pontja,
185/2007. (XII. 8.) 1. pontja, 187/2007. (XI. 8.) 1-2. pontjai, 188/2007. (XI. 8.), 189/2007.
(XI. 8.) 3. pontja, 191/2007. (XI. 8.), 198/2007. (XII. 13.), 199/2007. (XII. 13.), 200/2007.
(XII. 13.), 201/2007. (XII. 13.) 1., 3-9. pontjai, 202/2007. (XII. 13.), 203/2007. (XII. 13.),
205/2007. (XII. 13.) 1-3., 4.1 – 4.5., 5-6., 8-9. pontjai, 206/2007. (XII. 13.), 207/2007. (XII.
13.) 1., 4-5. pontjai, 208/2007. (XII. 13.), 209/2007. (XII. 13.), 210/2007. (XII. 13.),
211/2007. (XII. 13.) b)-c) pontjai, 212/2007. (XII. 13.) b)-c) pontjai, 213/2007. (XII. 13.),
214/2007. (XII. 13.), 215/2007. (XII. 13.), 216/2007. (XII. 13.), 217/2007. (XII. 13.),
218/2007. (XII. 13.), 219/2007. (XII. 13.), 220/2007. (XII. 13.), 222/2007. (XII. 13.),
223/2007. (XII. 13.) 4-5. pontjai 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

2008. február 26.
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IV. MELLÉKLETEK
1/2008. (II.26.)
3/2008. (II.26.)
5/2008. (II.26.)
6/2008. (II.26.)
8/2008. (II.26.)
3/2008. (II.21.)
5/2008. (II.21.)
10/2008. (II. 21.)
12/2008. (II.21.)

rendelet melléklete
rendelet melléklete
rendelet mellékletei
rendelet mellékletei
rendelet 1-2. sz. mellékletei
MÖK határozat melléklete
MÖK határozat melléklete
MÖK határozat melléklete megtekinthető a www.veszpremmegye.hu
honlapon az Önkormányzat/Koncepciók menüben.
MÖK határozat 1 – 49. sz. mellékletei
V. KÖZLEMÉNY

Tájékoztató
a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság
és a Veszprém Megyei Területi Választási Iroda tagjairól, valamint
a Választási Információs Szolgálatról
Területi Választási Bizottság
Székhelye:
Elérhetősége:
Elnöke:
Elnökhelyettese:
Tagja:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
telefon: 88/545-021, fax: 88/545-012
Dr. László Zoltánné
Dr. Pichner Katalin
Dr. Czeidli István
Területi Választási Iroda

Vezetője:
Jogi helyettes:
Szervezési felelős:
Pénzügyi helyettes:
Informatikai helyettes:
Országos népszavazásnál tagok:

Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző (tel.: 88/545-021,fax: 88/545-012)
Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző (tel.: 88/545-013,fax: 88/545-087)
Krámli János (tel.: 88/545-032, fax: 88/545-004)
Benis Mária (tel.: 88/545-054, fax: 88/545-069)
Pap Zsolt (tel.: 88/579-344, fax: 88/579-344)
Bodor Barbara
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi
Dr. Horváth Zoltán
Jakab Istvánné
Koronczainé Mészáros Anett
Kovács Ernőné
Szalay Károly
Választási Információs Szolgálat

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