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I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2008. (IV. 2.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás
szabályairól szóló 8/2002.(IX.20.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, 79. § (2) bekezdés, 80. § (1) bekezdés, a 80/B. §,
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.)
108. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról
és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) rendelet
(továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 5. §-a a következőkkel egészül ki:
„E rendelet tekintetében közművek alatt azokat a központi berendezéssel rendelkező
elosztó illetve gyűjtő vezetékrendszereket, és az ezzel kapcsolatos létesítményeket
értjük, amelyek a lakosság, a közintézmények, illetve a fogyasztók vízellátásával,
szennyvízelvezetésével, villamos energia ellátásával, hő- és gázenergia ellátásával és a
távközléssel járó időszakos vagy folyamatos igényeit elégíti ki.”
2. §
A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
3. §
Jelen rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a főjegyző
gondoskodik.
Veszprém, 2008. március 27.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
30/2008. (III. 27.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. március 27-ei ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
1. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém
megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és
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az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint Veszprém Megye Biztonságáért integrált
társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program 2007. évi megvalósításáról
Előadó:
Dr. Bolcsik Zoltán, megyei rendőrfőkapitány
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A megyei kórház feladatellátását biztosító ingó vagyon vagyonkezelésbe adása a
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előadó:
3. Tulajdonosi hozzájárulás és pályázati önrész biztosítása a sürgősségi betegellátás
fejlesztéséhez a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Megyei KórházRendelőintézetben
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. A megyei szakképzési intézményhálózat átalakításával kapcsolatos dokumentumok
elfogadása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5. Tiltakozás az újabb iskolabezárások ellen
Előadó:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Stolár Mihály tanácsnok, a bizottság elnöke
6. Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. létrehozása,
valamint az ehhez kapcsolódó egyéb döntések meghozatala
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
7. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás
igénylésére
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
8. Pályázati önrész megemelése a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázatához
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előadó:
9. Konzorciumi tagság a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási
zarándok és turista úthálózat kialakítása című KDROP pályázat benyújtásához, illetve
megvalósításához
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előadó:
10. A „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
11. Kérdés
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

31/2008. (III. 27.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjének beszámolóját Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
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érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint Veszprém
Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program 2007. évi
megvalósításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

32/2008. (III. 27.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötött, a 205/2007. (XII. 13.)
MÖK határozatának 1/B. számú mellékletét képező Ellátási szerződés IV. pontját az alábbi 4.
ponttal egészíti ki:
„4. A 2008. évi illetményemelésre a 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet alapján biztosított
központi költségvetési támogatás időarányos részének igénybevétele érdekében a Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vállalja,
hogy a költségvetési szervtől átvett foglalkoztatottak számára biztosítja a korábbi
illetményüknek és pótlékuknak megfelelő alapbért és pótlékot, továbbá vállalja, hogy a
részére az illetményemelésre biztosított támogatással a 2008. évi féléves, valamint az éves
költségvetési beszámolóval egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat felé elszámol,
valamint eleget tesz az évközi tájékoztatási kötelezettségnek.”
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál kezdeményezze az Ellátási Szerződés módosítását,
egyúttal felhatalmazza a szerződésmódosítás aláírására.
Amennyiben a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a szerződés módosítását nem fogadja el, a közgyűlés felkéri elnökét, hogy a
támogatás arányos részéről történő lemondásról haladéktalanul gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

33/2008. (III. 27.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi szakellátás feladatának
2008. április 1-jétől történő ellátására a Sümeg Városi Önkormányzattal közösen alapított
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részére történő ingó eszközök (eszközök, gépek, berendezések, műszerek, készletek) átadása,
a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet bankszámláin 2008. március
31. napján nyilvántartott pénzeszközök átadása, valamint a megszűntetésre került intézmény
bankszámlái feletti intézkedés érdekében a következők szerint rendelkezik:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megszüntetésre kerülő Veszprém
Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet használatában lévő, de önkormányzati
tulajdonú ingóságokat a határozat 1. számú mellékletét képező vagyonkezelési szerződés
és az ahhoz csatolt nyilvántartás szerint 2008. április 1. napjától kijelöléssel a Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vagyonkezelésébe adja, az ingóság apportálása miatti tőkeemelés megtörténtéig.
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A megyei közgyűlés elfogadja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötendő vagyonkezelési szerződést,
felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31.
Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megszűntetésre kerülő Veszprém
Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet költségvetési intézmény bankszámláin
2008. március 31. napján lévő pénzeszközöket átadja a Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31.
Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlésé elnöke

3. A Veszprém Megyei önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Dr. Rácz Jenő főigazgatót,
valamint Budánovics Noémi gazdasági igazgatót, hogy a megszűntetésre került Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet költségvetési intézmény bankszámlái
felett 2008. április 1. és április 30. közötti időszakban rendelkezzenek, felhatalmazottak
jogosultak a bankszámlákról az oda beérkező összegeket a Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bankszámlájára átutalni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke

34/2008. (III. 27.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. pályázatot nyújtson be a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében a sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken
belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására kiírt TIOP-2.2.2/08/2F
kódszámú pályázatra és a pályázó rendelkezésére bocsátja a pályázati önrész
biztosításához szükséges forrást. A közgyűlés elfogadja a sürgősségi ellátás fejlesztésének
támogatása érdekében benyújtandó pályázat feltételeként kialakított testületi véleményt a
határozat 1. számú melléklete szerint.
Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy képviselje a pályázat benyújtására
vonatkozó javaslat elfogadását a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zrt. közgyűlésén.
Határidő: 2008. március 27.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a sürgősségi ellátás
fejlesztése keretében a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.,
valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodást
kössenek az alapellátási ügyelet integrálására.
A közgyűlés kezdeményezi, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a
pályázati önrészhez az előterjesztésben írt feltételekkel felajánlott 5.800.- ezer forintnál,
azaz Ötmillió-nyolcszázezer forintnál nagyobb mértékű hozzájárulást vállaljon,
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figyelemmel az alapellátási ügyelet integrálásával járó szakmai és anyagi előnyökre. A
közgyűlés megbízza elnökét, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatával a nagyobb mértékű hozzájárulás vállalásáról szóló
megállapodás érdekében.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy képviselje a közgyűlésnek az együttműködési
megállapodás megkötésére vonatkozó álláspontját a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Nonprofit Zrt. közgyűlésén.
Határidő: 2008. március 27.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a 7. számú melléklet I.
50. pontjában feladattal terhelten a − „Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” KórházRendelőintézet sürgősségi centrum megvalósítása (pályázati önrész)” − címen elkülönített
58.000.-ezer forint előirányzatból 52.200.-ezer forint felhalmozási célú pénzeszközt ad át
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek a sürgősségi ellátás
fejlesztése érdekében benyújtani kívánt pályázat önrészének biztosítása céljából.
Ezt a kötelezettséget a megyei önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának
meghatározásakor kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kell figyelembe venni.
Határidő: 2008. március 27.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonhatatlan beleegyezését adja a
tulajdonát képező 5083 hrsz ingatlanán a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zrt által a sürgősségi ellátás fejlesztése céljából készített pályázati programban
meghatározott építészeti beruházásának megvalósításához, illetve a projekt teljeskörű
megvalósításához. A Veszprém Megyei Önkormányzat nevében a megyei közgyűlés, mint
tulajdonos kötelezettséget vállal a pályázati támogatás igénybevételével megvalósított
beruházásnak a projektzárást követően legalább 5 éven át aktív fekvőbeteg-ellátási célú
működtetésére és az erről szóló közokiratot a pályázat benyújtásához a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt rendelkezésére bocsátja.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges közokiratot
készíttesse el, valamint felhatalmazza az elnökét, hogy a megyei önkormányzat, mint
tulajdonos nevében a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat aláírja.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5. A megyei közgyűlés hatályon kívül helyezi a 95/2007. (VI. 14.) MÖK határozat sürgősségi
ellátás fejlesztésének pályázatára vonatkozó 4.) pontját.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
35/2008. (III. 27.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. augusztus 1-jei hatállyal
megállapodást köt Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Pápai
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Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint a
Társulási megállapodást jóváhagyja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás
alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
3. A közgyűlés a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a Megyei
Önkormányzat képviseletére Takács Szabolcs, Papp Tamás és dr. Németh Márta
képviselőket bízza meg.
A Társulási Tanács tevékenységéről és az ott végzett munkájukról a közgyűlésnek évente
be kell számolni.
Határidő: a Társulás megalakulását követően folyamatos
Felelős: a Társulási Tanácsba delegált személyek
4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. április 10.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
5. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a dokumentumokat a Közigazgatási Hivatalnak
küldje meg.
Határidő: a dokumentumok aláírását követő 15 napon belül
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző
36/2008. (III. 27.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1-jei hatállyal megállapodást
köt Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás létrehozására és az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint a Társulási
megállapodást jóváhagyja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési
Társulás alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
3. A közgyűlés a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a Megyei
Önkormányzat képviseletére Galambos Szilvia, Talabér Márta és Horváth László
képviselőket bízza meg.
A Társulási Tanács tevékenységéről és az ott végzett munkájukról a közgyűlésnek évente
be kell számolni.
Határidő: a Társulás megalakulását követően folyamatos
Felelős: a Társulási Tanácsba delegált személyek
4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás és a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás alapító okiratának aláírására.
Határidő: 2008. április 10.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
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5. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a dokumentumokat a Közigazgatási Hivatalnak
küldje meg.
Határidő: a dokumentumok aláírását követő 15 napon belül.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző
6. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a társulás létrehozásáról szóló alapító okiratot a
törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek küldje meg.
Határidő: az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző
37/2008. (III. 27.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 213/2007. (XII.13.) MÖK határozatát
visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés hozzájárul, hogy a 116/2007. (VI.27.) MÖK határozat alapján Tapolca Város
Önkormányzatával a Széchenyi István Szakképző Iskolában lévő közoktatási feladatok
Veszprém Megyei Önkormányzat által történő átvállalásáról kötött Megállapodást közös
megegyezéssel megszünteti és felhatalmazza elnökét, hogy az erről szóló
dokumentumokat írja alá.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a 2008. II. félévi költségvetés-módosításhoz
kapcsolódóan tegyen javaslatot a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának
visszavétele után a tulajdonos önkormányzat normatíván felüli költségeinek támogatására.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
4. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1-jei hatállyal megállapodást
köt Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Balaton-felvidék – Somló
Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és az előterjesztés 16. sz. melléklete szerint
a Társulási megállapodást jóváhagyja.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás alapító okiratát az előterjesztés 17. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
6. A közgyűlés a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
Tanácsába a Megyei Önkormányzat képviseletére Hári Lenke, Stolár Mihály és Kovács
Zoltán János képviselőket bízza meg.
A Társulási Tanács tevékenységéről és az ott végzett munkájukról a közgyűlésnek évente
be kell számolni.
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Határidő: a Társulás megalakulását követően folyamatos
Felelős: a Társulási Tanácsba delegált személyek
7. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás és a Balaton-felvidék –
Somló Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának aláírására.
Határidő: 2008. április 10.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
8. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a dokumentumokat a Közigazgatási Hivatalnak
küldje meg.
Határidő: a dokumentumok aláírását követő 15 napon belül.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző
9. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a társulás létrehozásáról szóló alapító okiratot a
törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek küldje meg.
Határidő: az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző
38/2008. (III. 27.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a három társulási
megállapodásban szereplő, a szakképzés-szervezési társulások alapítói vagyon - a megyei
önkormányzatot érintő - fedezetének
megteremtéséről a 2008. évi költségvetés
módosítása során intézkedjen.
Határidő: a társulások megalakulását követő költségvetés-módosítás
Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat Ajka, Balatonfüred,
Tapolca polgármestereivel a települési önkormányzatok hozzájárulásáról a normatíván
felüli megyei finanszírozás csökkentése érdekében.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
39/2008. (III. 27.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése csatlakozik az Élőlánc Mozgalom, a
Nemzeti Fórum és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos felhívásához.
Felhívja a Kormány és a Parlament figyelmét, hogy az oktatásügyből kivont milliárdok olyan
folyamatokat indítanak el, amelyek kedvezőtlenül hatnak Magyarország jövőjére.
Felkéri a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét, a megye országgyűlési képviselőit,
hogy tiltakozzanak a folytatódó iskolabezárások ellen és tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy a gyermeket nevelő család, az oktatásügy, a képzés és szakképzés, a
helyesen megválasztott vidékpolitika kerüljön a magyar társadalom középpontjába.
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A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről intézkedjen a Kormány, a
Parlament elnöke, az Élőlánc Mozgalom, a Nemzeti Fórum, a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége részére.
Határidő:
Felelős:

2008. március 31.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

40/2008. (III. 27.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézményi energiahatékonysággal
kapcsolatos feladatok szakszerű ellátására az RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft-vel
(1118. Budapest, Számadó u. 19.) közösen megalapítja a Veszprém Megyei
Önkormányzat többségi tulajdonú (51 %) Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz
Szolgáltató Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaságot.
2. A közgyűlés a cégalapításhoz szükséges 260 eFt törzsbetét (51 %) összegét a Megyei
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséből az általános tartalék terhére biztosítja.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító tag elfogadja a Veszprém
Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: Kft.) társasági szerződését 4. számú melléklet szerint.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz
Szolgáltató Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének a társasági
szerződés aláírásától 2013. március 31-ig Kovács Norbertet (an: Kincses Katalin, lakcím:
3950 Sárospatak, Rákóczi út 34.) jelöli. Az ügyvezető megbízási díját 90.000.- Ft/hó
összegben javasolja megállapítani.
5. A Veszprém Megyei Közgyűlés Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató NonProfit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába a társasági szerződés
szerint, annak aláírásától kezdve 2013. március 31.-ig a következő személyeket jelöli ki:
− Fülöp Zoltán (an: Szabó Valéria, 8400 Ajka, Határ u. 22.)
− Boros Dénes (an: Csízi Ilona, 8420 Zirc, Kálvária u. 3.)
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Kft taggyűlésén, mint a többségi tulajdonos Veszprém
Megyei Önkormányzat képviselője fogadja el a Felügyelő Bizottságba a következő
személyek kijelölését:
− Istók Ede (an: Pócsi Magdolna, lakcím: 1015 Budapest, Batthyány u. 61.)
− Felföldi Zoltán (an: Tóth Gabriella, lakcím: 6032 Nyárlőrinc, III.ker. 52/a.)
− Szedlák Attila (an: Kekk Ilona Erika, lakcím: 8196 Litér, Árpád u. 7.)
A közgyűlés a felügyelő bizottság elnökének díjazását 40.000.- Ft/hó, tagjainak díjazását
30.000.- Ft/hó összegben javasolja meghatározni.
6. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság tagjaira,
valamint a díjazásukra vonatkozó javaslatot Kft. taggyűlésén képviselje.
7. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az alapító képviseletében a társasági szerződés
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aláírására és az alapításhoz szükséges pénzbeli hozzájárulás befizetésére, az általános
tartalék terhére.
Határidő: 2008. április 27.
Felelős: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
41/2008. (III. 27.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az RFV ESCO Kft-vel
az együttműködés formáinak meghatározására, az egyes partnerek jogainak és
kötelezettségeinek, azok gyakorlási módjainak rögzítésére a szindikátusi szerződést készítse
elő és terjessze a közgyűlés soron következő ülésére, az előterjesztésben leírt elvek alapján.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a fűtés- és melegvíz szolgáltatás
vásárlásához szükséges közbeszerzési eljárás előkészítéséről, valamint a 2008. évi
költségvetés módosításáról annak érdekében, hogy a hőszolgáltatási díj fedezetét biztosítsa.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kazánhelyiségek bérleti szerződés útján történő
hasznosítása érdekében a vagyonrendelet előírásainak megfelelően gondoskodjon zártkörű
versenytárgyalás lebonyolításáról, melyre a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató
Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaságot hívja meg.
Határidő:
Felelős:

a közbeszerzési, valamint a versenytárgyalás lebonyolítását követő közgyűlés
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

42/2008. (III. 27.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a Medgyaszay Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium használati jogát a
veszprémi 2191/8 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó
rendszerére,
a Veszprémi Petőfi Színház használati jogát veszprémi 1965/32, 5038, 5041/A, 5739,
5740, 5741 hrsz-ú ingatlanain lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó
rendszerére,
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár használati jogát a veszprémi 5040 hrsz-ú
ingatlanán lévő felépítmény fűtési és meleg víz ellátó rendszerére,
Idősek Otthona Pápakovácsi használati jogát a 0195/16 hrsz-ú ingatlanán lévő
felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére,
Idősek Otthona Peremarton-gyártelep használati jogát a 03/2 hrsz-ú ingatlanán lévő
felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére,
Idősek Otthona és Módszertani Intézmény Külsővat használati jogát a 299 hrsz-ú
ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére,
Idősek Otthona Szőc használati jogát a 060 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények
fűtési és meleg víz ellátó rendszerére,
Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Kamond használati jogát a 97/3,
97/5, 98 hrsz-ú ingatlanain lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére,
Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka használati jogát az 1, 7 hrsz-ú
ingatlanain lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére,
Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Lesencetomaj használati jogát a 426
hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére,
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Farkasgyepű használati jogát a
049/2 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó rendszerére
vonatkozóan a vagyonkezelési szerződés aláírásával egyidejűleg megvonja.
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A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt a határozatból eredő változás vagyonkataszteren
történő átvezetésére.
Határidő:
Felelős:

a vagyonkezelésbe adásról szóló szerződés aláírását követő 8 nap
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

43/2008. (III. 27.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Medgyaszay Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium; Veszprémi Petőfi Színház, Eötvös Károly Megyei Könyvtár;
Idősek Otthona Peremarton-gyártelep; Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat;
Idősek Otthona Szőc; Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond; Batthyány
Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka; Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona,
Lesencetomaj; Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete fűtési rendszereire, mint a vagyonkezelési szerződésben foglalt leltár szerinti ingó vagyonra - kijelöléssel,
ingyenesen vagyonkezelői jogot biztosít a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató
Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, és vele az előterjesztés 5. sz. mellékletét
képező vagyonkezelési szerződést 2008. május 1-jei hatállyal 15 évre megköti.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a vagyonkezelési szerződés aláírására, valamint arra, hogy
kezdjen tárgyalásokat a második körben csatlakozásra számba vett intézmények tulajdonos
önkormányzataival, abból a célból, hogy hasonló vagyonkezelési szerződést kössenek a
létrehozott Kft-vel.
Határidő:
Felelős:

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

44/2008. (III. 27.) MÖK határozat
1. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 5. számú
mellékletének 9. pontjában foglaltak, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 5. számú mellékletének 9. pontjában
foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a
létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a feladatellátás racionális megszervezése érdekében
az alábbi létszámcsökkentést, illetve álláshelyek megszüntetését határozta el.
Az önkormányzat neve és címe:

Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

4494 fő

A 4/2007. (II. 22.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

4285 fő

A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet
dobai telephelyének átadását követően engedélyezett létszám:

4132 fő

A 92/2007. (VI. 14.) és a 94/2007. (VI. 14.) MÖK határozatokkal
elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

4091, 5 fő
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A korábban a települési önkormányzatok által fenntartott intézmények
átvételét követően engedélyezett létszám:

4860 fő

A 144/2007. (IX. 13.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

4855 fő

A 20/2007. (XII. 19.) rendeletben a Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóságnál elrendelt álláshely összevonást követően
engedélyezett létszám:

4854 fő

A 184/2007. (XI. 08.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám az 5/2008. (II. 26.) rendelet alapján:

4840,5 fő

A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

4848,5 fő

A 14/2008. (II. 21.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

4839,5 fő

Felmentettek létszáma:
a.) Az intézmény neve és címe:

33 fő
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
8100 Várpalota, Szent I. u. 9.

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

52 fő

A Zenevár Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
jogutódlását követően engedélyezett létszám:

71 fő

A 144/2007. (IX. 13.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

66 fő

Felmentettek létszáma:
b.) Az intézmény neve és címe:

5 fő
Veszprém Megyei Lakásotthonok
Igazgatósága
8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

135 fő

A 4/2007. (II. 22.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

125 fő

A 92/2007. (VI. 14.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

123 fő

A Sztehlo Gábor Általános Iskola jogutódlással történő megszűnését
követően engedélyezett létszám:

151 fő

A 184/2007. (XI. 08.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

120 fő
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c.) Az intézmény neve és címe:
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15 fő

Veszprém Megyei „Csolnoky
Ferenc” Kórház-Rendelőintézet
8200 Veszprém, Kórház u. 1.

A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

1604 fő

A 14/2008. (II. 21.) MÖK határozatban elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

1595 fő

Felmentettek létszáma:
d.) Az intézmény neve és címe:

8 fő
Faller Jenő Szakképző Iskola és
Kollégium
8100 Várpalota, Szent I. u. 1.

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

98 fő

A 4/2007. (II. 22.) MÖK határozattal elrendelt
létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Felmentettek létszáma:
e.) Az intézmény neve és címe:

92 fő
1 fő
Veszprém Megyei Közművelődési
Intézet
8200 Veszprém, Vár u. 6.

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

18 fő

A 4/2007. (II. 22.) MÖK határozattal elrendelt
létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Felmentettek létszáma:
f.)

Az intézmény neve és címe:

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

9,5 fő
2 fő
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
8200 Veszprém, Komakút tér 3.
64 fő

A 4/2007. (II. 22.) MÖK határozattal elrendelt
létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Felmentettek létszáma:

54 fő
2 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 33 fős létszámcsökkentésből eredő kifizetések
biztosítására nyújtja be pályázatát.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél és hivatalánál a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladat átadás következtében a Veszprém
Megyei Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
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megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
4. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az érintett intézmények vezetőinek
figyelmét arra, hogy a pályázattal érintett létszámcsökkentés végleges, a megszüntetett
álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályváltozásból adódó
többletfeladatok ezt szükségessé teszik.
Határidő:

2008. április 19.

Felelős:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

45/2008. (III. 27.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2007. (II. 22.) MÖK határozatában
összesen 26.042 eFt-ot biztosított pályázati saját forrásként a Reguly Antal Szakképző Iskola
és Kollégium számára megújuló energiaforrás termelésére, pellettálására és fűtésre való
felhasználásra irányuló, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében benyújtandó
pályázatához.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Reguly Antal Szakképző
Iskola és Kollégium eredeti fejlesztési tartalommal, de módosított beruházási összeggel
pályázatot nyújtson be az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a
Norvég Finanszírozási Mechanizmus második bírálati fordulójára, önálló projektként.
Kiemelt terület: környezetvédelem.
A projekt módosított pénzügyi előirányzata:
Projekt teljes költsége

Támogatás (85%)

Saját erő (15%)

260.000 eFt

221.000 eFt

39.000 eFt

A projekt befejezési határideje: 2009. december 31.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Reguly Antal Szakképző Iskola és
Kollégium épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív
energiahordozók segítségével” című pályázathoz összesen 39.000 eFt önrészt biztosít.
A Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő 12.958 eFt saját forrás többletigényt fedezetét a
megyei önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II. 26.) rendelet 4/c.
mellékletet II.10. pontjában foglalt Egységes Pályázati Keret előirányzat terhére biztosítja.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

46/2008. (III. 27.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az előterjesztésben vázolt „Mária
Út Projekt” megvalósítását célzó konzorciumban történő részvétellel. Az ezzel összefüggő
tárgyalások lefolytatására, a szándéknyilatkozat aláírására felhatalmazza a közgyűlés elnökét.
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A közgyűlés a pályázati önerő biztosításának megyei költségvetést érintő összegéről az
egyeztetések ismeretében a következő ülésén dönt.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve folyamatos
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

47/2008. (III. 27.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megye Kultúrájáért”
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
„3. § (3) A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez Raffay Béla, a közalapítvány
képviselője és Németh Sándorné együttes aláírása szükséges.”
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és intézkedjen a
változás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2008. április 28.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
III. MELLÉKLETEK

9/2008. (IV.2.)
33/2008. (III. 27.)
34/2008. (III. 27.)
35/2008. (III. 27.)
36/2008. (III. 27.)
37/2008. (III. 27.)
40/2008. (III. 27.)
43/2008. (III. 27.)

rendelet melléklete
MÖK határozat 1. sz. melléklete
MÖK határozat 1. sz. melléklete
MÖK határozat 1-3. sz. mellékletei
MÖK határozat 3-4., 6. sz. mellékletei
MÖK határozat 16-18. sz. mellékletei
MÖK határozat 4. sz. melléklete
MÖK határozat 5. sz. melléklete
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9/2008. (IV. 2.) rendelet 1. számú melléklete
(2. számú melléklet)
A megyei önkormányzat vagyonkezelésbe adható ingó és ingatlan vagyona
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Település

Helyrajzi szám

Terület m2

Az ingatlan megnevezése

Veszprém
5727
3561
Rendelőintézet
Veszprém
5809
1459
Tüdőgondozó
Veszprém
5083
26259
Megyei kórház
Veszprém
3292
547
Orvos-nővér szálló
Doba
025/2
29662
Szántó és erdő
Farkasgyepü
049/2
107288
Tüdőgyógyintézet
A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet használatában lévő leltár
szerinti ingóságok
Medgyaszay Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium veszprémi 2191/8
hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó közművei,
rendszere
Veszprémi Petőfi Színház veszprémi 1965/32, 5038, 5041/A, 5739, 5740, 5741
hrsz-ú ingatlanain lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó közművei,
rendszere
Eötvös Károly Megyei Könyvtár veszprémi 5040 hrsz-ú ingatlanán lévő
felépítmény fűtési és meleg víz ellátó közművei, rendszere
Idősek Otthona Pápakovácsi 0195/16 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények
fűtési és meleg víz ellátó közművei, rendszere
Idősek Otthona Peremarton-gyártelep 03/2 hrsz-ú ingatlanán lévő
felépítmények fűtési és meleg víz ellátó közművei, rendszere
Idősek Otthona és Módszertani Intézmény Külsővat 299 hrsz-ú ingatlanán lévő
felépítmények fűtési és meleg víz ellátó közművei, rendszere
Idősek Otthona Szőc 060 hrsz-ú ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg
víz ellátó közművei, rendszere
Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Kamond 97/3, 97/5, 98
hrsz-ú ingatlanain lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó közművei,
rendszere
Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka 1, 7 hrsz-ú ingatlanain lévő
felépítmények fűtési és meleg víz ellátó közművei, rendszere
Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Lesencetomaj 426 hrsz-ú
ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó közművei, rendszere
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Farkasgyepű 049/2 hrsz-ú
ingatlanán lévő felépítmények fűtési és meleg víz ellátó közművei, rendszere
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33/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. számú melléklete

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
Alulírottak, egyrészről,
Név: Veszprém Megyei Önkormányzat
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
KSH számjel: 751132119
Adóigazgatási szám:15431954-2-19
Törzsszám: 431956000
Képviselő: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
-

mint Tulajdonos –

másrészről,
Név: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Cím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
KSH számjel: 14168820-8610-114-19
Adóigazgatási szám: 14168820-2-19
Cg.: 19-10-500254
Képviselő: Császár László, az igazgatóság elnöke
- mint Vagyonkezelő – együttesen, mint Szerződő Felek – a mai napon, vagyonkezelési
szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötnek, az alábbi tartalommal.
I. A szerződéskötés előzményei
1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Veszprém Megyei Közgyűlés 205/2007. (XII.
13.) MÖK határozatával, 2008. március 31-i hatállyal megszüntette a Veszprém
Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet költségvetési szervét.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 70. § (1) bekezdés b) pontja és az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 152. § (3) bek.-e, valamint az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a
továbbiakban: Etv.) 2. §-a alapján, mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv,
a fenti jogszabályokban megjelölt egészségügyi közszolgáltatásokat, a törvényben
meghatározott kapacitásnak megfelelően, 2008. április 1-i napjától az általa és Sümeg
Város Önkormányzat által létrehozott Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (kiemelkedően közhasznú szervezet)
keretében kívánja biztosítani.
3. A Tulajdonos a megszüntetett költségvetési szerv vagyoni jogainak és
kötelezettségeinek jogutódául a Vagyonkezelőt jelölte meg és az egészségügyi
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közszolgáltatások ellátására a 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozatával az Ötv. 80/A. §
(5) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 105/A-105/C. §-ai alapján, valamint a Veszprém Megyei
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló
8/2002. (IX. 20.) rendeletre (a továbbiakban: vagyonrendelet) figyelemmel, az ingó
vagyont „kijelöléssel” a Vagyonkezelő vagyonkezelésébe adta azzal, hogy a törvény
szerint a vagyonkezelői szerződés az ingóság apportálása miatti tőkeemelés
megtörténtéig vagy az önkormányzati többségi tulajdon megszűnéséig áll fenn.
4. A Vagyonkezelő egészségügyi közszolgáltatási feladatait a fent említett törvények és
egyéb jogszabályok, valamint a Vagyonkezelő alapszabálya (és az alapszabály alapján
vele kötött ellátási szerződés és a közhasznú szerződés) határozza meg. Ezek
módosulása, módosíthatja jelen szerződés feltételeit is.
II. A szerződés célja
A szerződés célja, hogy a Tulajdonos, a tulajdonában álló, a Vagyonkezelő feladatellátásához
szükséges ingó vagyonnak a Vagyonkezelő vagyonkezelésébe adásával, a Vagyonkezelő
pedig a vagyon rendeltetésszerű használatával biztosítsa az egészségügyi közszolgáltatások
működési feltételeit, ezzel szolgálva a megye lakossága és az arra rászorulók szakszerű és
hatékony egészségügyi ellátását, valamint az önkormányzati vagyon állagának és értékének
megőrzését, védelmét, továbbá értékének növelését.
III. A szerződés tárgya
1. A szerződés tárgya a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz.
mellékletében felsorolt ingóságok (a továbbiakban: vagyon) kezelése, amely vagyon
ez ideig a megszűnő kórházi költségvetési szerv nyilvántartásaiban (leltárában) és
mérlegében szerepelt.
2. A megszűnő költségvetési szervezet vagyona a jogutód, illetve jogutód nélküli
megszűnés esetén az alapító szerv részére, a rendelet szerint elkészített éves
költségvetési beszámoló mérlegében szereplő adatok, valamint a mérleget alátámasztó
tételes vagyonleltár alapján kerül átadásra. (249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 13/A.
§) Az átadás jegyzőkönyv felvételével történik.
3. A Tulajdonos tulajdonában lévő és korábban a kórházi költségvetési szerv
használatában és nyilvántartásában volt vagyon kezelésbe adása nyilvántartási értéken
történik, mivel a Vagyonkezelő a vagyonkezelői jogot az Ötv. 80/A. § (5) bekezdés a)
pontja alapján „kijelöléssel” szerezte meg.
IV. A szerződés hatálya
1. A Szerződő Felek jelen szerződést, az aláírása napjától határozatlan időre kötik, azzal
a feltétellel (Ötv. 80/A. § (5) bekezdés b) pont), hogy amennyiben a Tulajdonos
önkormányzati többségi tulajdona a Vagyonkezelő alaptőkéjében megszűnik vagy az
alaptőkét felemelik, úgy jelen szerződés is megszűnik.
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2. A Vagyonkezelő a vagyon birtokbavétele napjától gyakorolhatja a vagyonkezelőt
megillető jogokat és viseli a reá háruló terheket, kötelezettségeket.
V. A Vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatok és az ellátható
egyéb tevékenységek
A Vagyonkezelő által ellátandó önkormányzati közfeladatokat és az ellátható egyéb
tevékenységeket az alapszabály 3.2.1-3.2.14 pontjai, valamint a 3.6, illetve a 3.7 pontjai
tartalmazzák.
VI. A vagyonkezelői jog létesítése, átruházása, a vagyon tulajdonjogi helyzete
1. A Vagyonkezelő a vagyonkezelői jogot kijelöléssel, ingyenesen szerzi meg.
2. A vagyonkezelői jog alapján a Vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik
kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és
beszámoló készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el,
továbbá nem terhelheti meg és a vagyonkezelői jog harmadik személyre nem
ruházható át.
3. Amennyiben a Vagyonkezelő közfeladatai ellátásához, fejlesztéséhez bankhitelt,
kölcsönt, vagy támogatást kíván felvenni, illetve pályázni és ahhoz szükséges a
vagyonkezeléssel érintett vagyon, vagy annak egy részének megterhelése, úgy ahhoz a
Vagyonkezelőnek előzetesen a Tulajdonos hozzájárulását kell kérni.
4. A vagyonkezelői joggal átadott vagyon Tulajdonos tulajdonában marad.
Amennyiben a vagyonra a Tulajdonos pénzéből történik értéknövelő beruházás, úgy ebből
a beruházásból keletkező vagyonnövekmény – ha a Szerződő Felek között másképp nem
állapodnak meg - a Tulajdonosé lesz és osztja a vagyonkezelésre átadott vagyon sorsát.
Amennyiben a vagyonra – a Tulajdonos hozzájárulásával, de a Vagyonkezelő saját
pénzéből és ráfordításából – történik értéknövelő beruházás, úgy ebből a beruházásból
keletkező vagyonnövekmény – amennyiben a Szerződő Felek másképp nem állapodnak meg a Vagyonkezelő tulajdonába kerül.
Amennyiben a Vagyonkezelő közfeladatai ellátásához véglegesen feleslegessé válik a
vagyontárgy, úgy annak a Tulajdonos részére történő visszaadására a Tulajdonos
kezdeményezésére, a vagyonkezelésből történő egyéb módon történő kikerülésére, a
Tulajdonos vagyonrendeletébe foglaltak szerint kerülhet sor. A Vagyonkezelő, vagy a
Tulajdonos ez irányú szándékát írásban köteles közölni a másik féllel. Ha átruházással kerül
ki vagyontárgy a vagyonkezelésből harmadik személyhez, akkor az átruházásból származó
bevétel a Tulajdonost illeti meg, kivéve, ha a Szerződő Felek másképp nem állapodnak meg.
A vagyon kikerülése esetén a Vagyonkezelő, vagy a Tulajdonos – amelyik fél a vagyon
kikerülését kezdeményezte – köteles kezdeményezni a vagyonkezelési szerződés módosítását.
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VII. A Vagyonkezelő jogai és kötelezettségei
1. Jogosult a vagyon birtoklására, használatára és hasznosítására azzal, hogy azt nem
idegenítheti el, azt meg nem terhelheti, nem ruházhatja át.
2. Jogosult a vagyonnal vállalkozási tevékenységet végezni, az alapszabályában és jelen
szerződésben meghatározott feltételekkel és azzal, hogy a Vagyonkezelő üzletszerű
gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. A vagyonnal történt vállalkozási tevékenységéből származó
bevételt, köteles nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni.
3. A Vagyonkezelő a Tulajdonos egyetértésével vagyonkezelői feladatai ellátásához
jogosult alvállalkozót, illetve közreműködőt igénybe venni.
4. A Vagyonkezelő a vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal
köteles gazdálkodni. Az e kötelezettsége megszegésével okozott kárért, a polgári jog
általános szabályai szerint tartozik felelősséggel.
5. A Vagyonkezelő köteles évente vagyonkezelési tervet készíteni, amelyet a
Tulajdonossal a tárgyévet megelőző év december 31-ig egyeztet. A vagyont az éves
vagyonkezelési terv szerint fejlesztheti, amelynek végrehajtásáról a tárgyévről szóló
beszámolóval egyidejűleg köteles beszámolni a tulajdonosnak.
6. A Vagyonkezelő köteles a vagyon állagát megőrizni, karbantartani, valamint a
vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt
értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, illetőleg e célokra az
értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. A Vagyonkezelő köteles
a vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének
felhasználásáról évente elszámolni. A kezelt vagyont érintő amortizációt meghaladó
vagyonvesztés esetén értékbecslés alapján megállapított összegű pótlási kötelezettsége
van a Vagyonkezelőnek, a Szerződő Felek eseti megállapodása szerint.
7. A Vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után a bevételnek több, mint fele az
államháztartás alrendszeréből származik, ezért a Tulajdonos a bevételekben meg nem
térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti a kezelt
vagyonnal összefüggő hosszúlejáratú kötelezettségét. A 6. pontban meghatározott
tartalékképzési kötelezettség ez esetben, a bevételekben megtérülő értékcsökkenés
erejéig áll fenn. A kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára évente, a tényleges
bevételi adatok alapján kerül sor, amikor megállapításra kerül a meg nem térülő
értékcsökkenés összege, valamint az elengedhető hosszú távú kötelezettség összege is.
8. A Vagyonkezelő köteles a vagyon kezelésénél betartani a vonatkozó jogszabályokat,
különös tekintettel a hatósági-, szakhatósági-, és műszaki, valamint egyéb szakmai és
környezetvédelmi előírásokra.
9. A Vagyonkezelő köteles azonnal, vagy a tény, körülmény felmerülésétől számított
legkésőbb három munkanapon belül, írásban bejelenteni a Tulajdonosnak, ha
•
•

vagyon bármely eleme, a könyvszerinti nettó értékében 10%-os mértéket
meghaladó csökkenés következik be, kivéve a normál értékcsökkenést,
a vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés, vagy szennyezés fenyeget,
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ha a Vagyonkezelőt csőd-, vagy felszámolási eljárás fenyegeti, vagy több, mint hat
hónapja lejárt esedékességű adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulék
tartozása van,
a Vagyonkezelő átalakul, vagy törzsadataiban változás következik be.

10. A Vagyonkezelő köteles gondoskodni,
a vagyonkezelésbe adott vagyon biztosításáról,
• a vagyon őrzéséről, szükség szerint biztonsági berendezések felszerelésével,
• a vagyon leltározásának, selejtezésének időpontjáról a Tulajdonost értesíteni,
• az adott értékhatárt elérő, vagy meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról,
• tűrni a Tulajdonos ellenőrzését a vagyonkezeléssel kapcsolatban, valamint
• a vagyonnal kapcsolatos adatok szolgáltatásáról, amennyiben azt jogszabály, vagy
jelen szerződés előírja.
11. A Vagyonkezelő nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségei, a
következők.
11.1. A Vagyonkezelő
a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeiről olyan
elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek
könyvszerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az
azokban bekövetkezett változásokat. A nyilvántartást ezen szerződés mellékletét
képező tételes vagyonkimutatás szerint, az abban szereplő értékekkel kell megnyitni.
11.2 A vagyonkezelésbe vett eszközök használatbavételét követően negyedévenként
értékcsökkenést kell elszámolni, amiről a Vagyonkezelő a Tulajdonosnak a
negyedévet követő hónap 6. napjáig jelentést készít. Az értékcsökkenést a 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint kell elszámolni.
11.3 A vagyonkezelésbe adott eszközök év végi értékelésekor el kell számolni az
eszközökön a tárgyévben elvégzett beruházások, felújítások, a tárgyévben elszámolt és
visszaírt terven felüli értékcsökkenés hatását. Az év közben terv szerint elszámolt
értékcsökkenést korrigálni kell a Vagyonkezelő előzőekben említett elszámolási
különbözetével, s minderről a Tulajdonos részére adatot kel szolgáltatni.
11.4 A vagyon használatából, működtetéséből származó bevételt, illetve közvetlen
költségeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. Az elszámolt és a
bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente köteles
elszámolni. A Vagyonkezelő évente egyszer köteles, a tárgyévet követő év február 15.
napjáig a vagyonkezelésbe vett ingatlanok és egyéb vagyoni eszközök állapotának
tárgyévi változásairól a megyei főjegyző által meghatározott módon és formában
adatot szolgáltatni a Tulajdonosnak.
11.5 A Vagyonkezelő a kezelt vagyonnal kapcsolatban egyebekben a számvitelről
szóló 2000. C. törvény rendelkezései szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési
kötelezettségét teljesíti.
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VIII. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei
1. A Tulajdonos jogosult a vagyonnal történő gazdálkodást ellenőrizni. Az ellenőrzés
kiterjed a vagyonkezelési tevékenységre, különösen a fenntartásra és üzemeltetésre, a
fenntartási és karbantartási, felújítási, állagvédelmi munkák teljesítésére és a
vagyonnal történő gazdálkodás hatékonyságára. Jogosult továbbá a vagyonra
vonatkozó vagyonkezelési tervet a tényleges eseményekkel összevetni és ha
szükséges, intézkedéseket kezdeményezni.
1.2 A Tulajdonos ellenőrzése történhet céljelleggel, vagy egy-egy vagyonkezelési
területre vonatkozóan, valamint az egész vagyongazdálkodásra átfogóan. Az
ellenőrzés olyan időpontban történhet, hogy szükségtelenül ne zavarja a Vagyonkezelő
szakmai feladatellátását. Az ellenőrzés időpontját a Tulajdonos az ellenőrzés
megkezdése előtt legalább három nappal korábban köteles bejelenteni a
Vagyonkezelőnek.
1.3 A Vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében
kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem
sértő – az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására
és okirat bemutatására.
2. A Tulajdonos köteles továbbá,
− a Vagyonkezelővel jelen szerződés rendelkezéseinek teljesítése érdekében
együttműködni,
− a Vagyonkezelő által szolgáltatott adatokat a jogszabályoknak megfelelően,
célszerűen kezelni és felhasználni,
− a tulajdonosi hozzájárulásokat igénylő kérelmekkel kapcsolatban a kézhezvételt
követő három munkanapon belül írásban nyilatkozni.
IX. A kártérítési felelősség alakulása
1. A Vagyonkezelő a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik, jelen
szerződésből eredő kötelezettségével, a kezelt vagyonban bekövetkezett kárért.
2. A Vagyonkezelő a polgári jog általános szabályai szerint felel a jelen szerződésben
meghatározott tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztásával,
megszegésével a Tulajdonosnak okozott kárért.
3. A Vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésre átadott vagyont az elháríthatatlan külső ok
miatt bekövetkezett kár esetére is biztosítani. A Vagyonkezelő vállalja, hogy teljes
körű biztosítást köt oly módon, hogy káresemény esetén a biztosítás a Vagyonkezelő
által vállalt önrész figyelembevételével fedezze az adott vagyontárgy Vagyonkezelő
megítélése szerinti újraelőállítási értékét. A Vagyonkezelő köteles a kártérítés összegét
a vagyon helyreállítására, illetve pótlására fordítani.
4. A vagyon működtetése során harmadik személy által okozott kárért a Vagyonkezelő
felel, amely független az adott megtérülési igényétől a harmadik személy felé.
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5. A felmerült kárról a Szerződő Felek együttesen jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben –
ha lehetséges - megállapítják a kárfelelőst is. A kár megtérítése ügyében a Szerződő
Felek közvetlen tárgyalnak és vállalják az őket terhelő kár peren kívüli rendezését.
X. A vagyonkezelői szerződés módosítása és a vagyonkezelői jog megszűnése
1. A jelen szerződést a Szerződő Felek írásban – közös megegyezéssel – módosíthatják,
figyelemmel a hatályos jogszabályi rendelkezésekre és az egészségügyi közfeladatok
ellátásának feltételeire.
2. A vagyonkezelői jog megszűnik:
−
−
−
−
−
−

a szerződés felmondásával,
az Áht. 105/C. § (3)-(4) bekezdések szerinti rendkívüli felmondással,
az adott vagyontárgyra vonatkozóan, a vagyontárgy megsemmisülésével,
a Vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével,
ha a Vagyonkezelő ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul,
ha a Vagyonkezelőnek adó-, illeték-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulék
tartozása több mint hat hónapja lejárt és megfizetésére halasztást nem kapott,
− közös megegyezéssel,
− ha a Vagyonkezelővel, mint egészségügyi szolgáltatóval kötött ellátási szerződés
megszűnik,
− jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.

3. A felmondási idő rendes felmondás esetén hat hónap, rendkívüli felmondás esetén –
ide nem értve az azonnali hatályú felmondás esetét – két hónap.
4. A Tulajdonos a vagyonkezelési szerződését rendkívüli felmondással akkor szüntetheti
meg, ha
− a Vagyonkezelő az Áht.105/A-105/B. §-ban foglalt kötelezettségét, a helyi
önkormányzati költségvetési és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő
módon megszegi,
− a Vagyonkezelőnek adó-, illeték-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulék
tartozása, több mint hat hónapja lejárt és megfizetésére halasztást nem kapott,
− a Vagyonkezelő ellen a vagyonkezelési szerződés tartama alatt csőd-, vagy
felszámolási eljárás indul.
5. Azonnali felmondásnak van helye, ha
− a Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal a vállalt
önkormányzati feladatot nem látja el,
− a Vagyonkezelő a vagyonban súlyos kárt okoz,
− amennyiben a Vagyonkezelő a jogszabályokban és a szerződésben előírt felújítási,
karbantartási vagy állagmegóvási munkákat a Tulajdonos felszólítására nem kezdi
meg – a felszólítás kézhezvételétől számított 120 napon belül – vagy a
felszólításban megjelölt határidőig nem fejezi be,
− a Tulajdonos a vagyon tulajdonjogát harmadik személyre a Vagyonkezelő
értesítése nélkül átruházza.
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6. Közös megegyezéssel történő szerződés megszüntetése esetén, a Szerződő Felek
állapodnak meg, a megszüntetés és elszámolás feltételeiről.
XI. Elszámolás a kezelt vagyonnal
1. A Vagyonkezelő köteles a kezelt vagyonnal folyamatosan elszámolni, a hatályos
jogszabályi rendelkezések és a Tulajdonos rendelkezései szerint elszámolni. Az
elszámolás alapját a kezelésbe adás időpontjában és az elszámoláskor a Szerződő
Felek nyilvántartásaiban szereplő – jelen szerződés hatálya alá tartozó - vagyon
képezi.
2. A Vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a kezelt vagyonnak a
vagyonkezelésbe adás időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított
különbözetével (csökkenésével, vagy növekedésével) elszámolni. Az elszámolási
különbözet kiegyenlítésének feltételeiről a Szerződő Felek állapodnak meg.
3. Jelen szerződés rendes felmondással történő megszüntetése esetén a Vagyonkezelő a
felmondási idő lejártát követő 60 napon belül, rendkívüli, vagy azonnali hatályú
felmondás esetén 30 napon belül köteles tételesen elszámolni a kezelt vagyonnal. A
vagyonkezelő jog egyéb módon történő megszűnése esetén a kezelt vagyonnal való
elszámolás határideje a megszűnést követő 30 nap.
4. Az elszámolás módja a tételes, helyszíni átadás-átvételi eljárás, amelyről a Szerződő
Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi eljárás befejezéséig a
Vagyonkezelő a kezelt vagyonnal a felelős őrzés szabályai szerint köteles eljárni (Ptk.
196. §).
XII. Záró és egyéb rendelkezések
1. A Szerződő Felek, a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdésekben
kötelesek 30 napon belül megkísérelni az egyezségkötést. Ennek eredménytelensége
esetén a Szerződő Felek a jogvita eldöntésére – hatáskörtől függően – a Veszprémi
Városi Bíróság, vagy a Veszprém Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. Jelen szerződés magyar nyelven, 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a
Tulajdonost és 3 példány a Vagyonkezelőt illeti meg.
4. A szerződés elválaszthatatlan mellékletei, a következők:
− 1. sz. melléklet: kimutatás a vagyonkezelésbe adott
állapotnak megfelelően.

vagyonról, az aktuális

5. Jelen szerződés alapjául szolgáló jogszabályok, a következők:
− a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
− Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi VI. törvény,
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az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény,
a számvitelről szóló 2000. C. törvény,

147/1992. (XI. 6.) Korm, rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről,
a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről,
a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,
a Veszprém Megyei Közgyűlés által elfogadott, a többször módosított vagyonkezelés-,
gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelete.

A Szerződő Felek, jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, aláírták.
Veszprém, 2008. március „........”

Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke
Tulajdonos

Császár László
az igazgatóság elnöke
Vagyonkezelő

Ellenjegyzem:
.......................................................................
Dr. Lakatos István ügyvéd
A vagyonkezelési szerződést a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 33/2008.
(III. 27.) MÖK határozatával elfogadta.
34/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. sz. melléklete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
TESTÜLETI VÉLEMÉNYE
a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zárkörűen Működő
Részvénytársaság által készített pályázati programról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint tulajdonos egyetért a Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság sürgősségi
ellátás fejlesztésére vonatkozó célkitűzésével és szakmai programjával, amely hozzájárul a
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lakosság szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség esélyegyenlőségének javításához, illetve a
biztonságérzetének és életesélyeinek növeléséhez.
A közgyűlés Veszprém megye 370 ezer lakosának, valamint a Balaton északi partja turisztikai
forgalmának egészségügyi szakellátása szempontjából kulcsfontosságú fejlesztésnek tartja a
sürgősségi betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló
feltételrendszerének kialakítását. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, mint egészségügyi szolgáltatónak az ellátás
hatékonyságának és minőségének növelése érdekében kimunkált szakmai programja
lehetőséget biztosít az integrált ügyeleti és sürgősségi ellátás kialakítására, az infokommunikáció fejlesztésére, valamint a sürgősségi ellátás egységes informatikai rendszerének
kialakítására.
A beadandó pályázat része a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság középtávú szakmai fejlesztési koncepciójának,
valamint szervesen illeszkedik Veszprém megye továbbá a Közép Dunántúli Regionális
Egészségügyi Tanács valamint a Regionális Fejlesztési Tanács közép és hosszú távú
egészségügyi fejlesztési stratégiájához.
A szakmai program megvalósítása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése, mint tulajdonos támogatja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében a sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi
ellátás) fejlesztésének támogatására kiírt TIOP-2.2.2/08/2F kódszámú pályázati kiírásra
benyújtani kívánt pályázatot és a pályázó rendelkezésére bocsátja a pályázati önrész
biztosításához szükséges forrást.
V e s z p r é m, 2008. március 27.
Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

35/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. sz. melléklete
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér
1.; képviseletében: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke) és Pápa Város
Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.; képviseletében: Dr. Kovács Zoltán polgármester),
között az alábbiak szerint:
Felek megállapodnak abban, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5)
bekezdés a) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ (2)
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bekezdésében foglaltak szerint a törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggő
önkormányzati feladatok végrehajtására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 41.§ (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában kapott felhatalmazás alapján,
a külön jóváhagyandó alapító okirattal közösen létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező,
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő szakképzés-szervezési társulást
hoznak létre 2008. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal.
A társulási szándékukat kifejező önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatosan a
következő tényeket és alapvető rendelkezéseket rögzítik:
1. A társulás neve, székhelye:
Pápai Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: Társulás)
Cím: 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
2. A társulás tagjainak neve, székhelye:
Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.; továbbiakban: önkormányzat)
Veszprém Megyei Önkormányzat (8200, Veszprém, Megyeház tér 1.; továbbiakban:
megyei közgyűlés) - továbbiakban: Társulás tagjai.
3. A Társulás tagjai által fenntartott a szakképzés feladataiban résztvevő
intézmények:
a) Pápa Város Önkormányzata:
Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (8500 Pápa, Veszprémi út
45.)
b) Veszprém Megyei Önkormányzat:
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium (8500 Pápa, Erkel F. u. 39.)
4. A Társulás célja:
• A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdés a) pontja
szerinti térségi integrált szakképző központ létrehozása,
• A szakképzés fejlesztésének összehangolása a Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottság – továbbiakban: RFKB - döntései alapján ,
• a szakképzés hatékonyabb formában történő megszervezése,
• a szakképzési profil munkaerő-piaci igények szerinti alakítása.
A Társulás tagjai kijelentik, hogy magukra nézve kötelezően elfogadják az RFKB által
a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket.
5. A Társulás mindkét tagjának minősített többséggel hozott döntése szükséges:
• a megállapodás jóváhagyásához;
• a megállapodás módosításához;
• a megállapodás megszüntetéséhez;
• a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
• a társulási megállapodás év közbeni felmondásához, figyelembe véve a 14.
pontban foglaltakat is.
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6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői:
A Társulás jogi személy, amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott és a
társulási megállapodáshoz csatolt alapító okirattal jön létre.
A Társulás működési területe: Veszprém megye közigazgatási területe.
A Társulás szerződéseit tevékenységi körén belül önállóan kötheti a megállapodásban
rögzített célok megvalósítása érdekében, szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a
Társulás lesz.
A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg.
A Társulás – Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények
Gazdasági Ellátó Szervezete (8500 Pápa, Fő utca 7.), mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szervhez besorolt – részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
7. A Társulás szervezete :

Társulási Tanács
A társulás vezető tisztségviselői:
• a Társulási Tanács elnöke,
• elnökhelyettese

A társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételei: A Társulás által
foglalkoztatottakra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.
évi XXXIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
8. A társulási megállapodás határozatlan időre szól.
9. A Társulás döntéshozó szerve: a 6 tagú Társulási Tanács, amely a társult
önkormányzatok 3-3 fő képviselőjéből áll. A társulás tagja az általa választott
tanácstagot visszahívhatja.
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazni személyesen,
vagy a Társulás tagjának képviseletére jogosult megyei közgyűlés elnöke, illetve
polgármestere által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet.
A Társulási Tanács ülésén állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz a
tagok Hivatalai által delegált 1-1 fő oktatási vagy pénzügyi szakterületen dolgozó
köztisztviselője, akiket a Hivatalok vezetői jelölnek ki.
10. A Társulás Tanács a Társulás tagjai által átruházott feladat- és hatáskörben:
• a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza
a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható
osztályok számát az RFKB döntésének megfelelően,
• a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet,
• a Társulás által ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet készít,
• a szakmai program tekintetében az RFKB döntésének megfelelően egyetértési
jogot gyakorol a tagok által fenntartott szakképző intézmények pedagógiai
programjának jóváhagyásánál,
• pályázatot nyújt be a szakképzésre fordított állami források megszerzésére,
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előzetesen elfogadja a társulás költségvetését,
véleményezi
a
megállapodás
módosítására,
megszüntetésére
kezdeményezéseket,
véleményezi a társuláshoz történő csatlakozásra tett kezdeményezéseket,
jóváhagyja a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatát.
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11. A Társulás felügyeleti szerve: A Társulás tagjai alapító jogkörükben jelen
megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg meghatározzák, hogy a
Társulás felügyeleti szerve: Pápa Város Önkormányzata, mely a megállapodásban
foglalt tartalommal a Társulás alapító okiratát kiadja, és a Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében intézkedik. A társulás költségvetése Pápa Város Önkormányzata
rendeletének részét képezi.
12. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok:
A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását, és állapítja meg
működésének részletes szabályait a megállapodásban meghatározott keretek között.
A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.
A Társulási Tanács a Társulási megállapodás és a Társulás szervezeti és működési
szabályzata módosítása, valamint a Társulás költségvetésének tárgyalásakor akkor
határozatképes, ha az ülésén valamennyi tagja jelen van. Egyéb esetekben a Társulási
Tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges.
A Társulási Tanács döntéseit a Tagok közül legalább négy tag igenlő szavazatával
hozza meg.
A Társulási Tanács üléseit az elnök, távollétében az elnökhelyettes, mindkettőjük
akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által felhatalmazott tag hívja össze és vezeti.
Az ülést össze kell hívni:
• szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
• a Társulási Tanács által meghatározott időpontban,
• a Társulás tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
• a Társulás székhelye szerinti Közigazgatási Hivatal kezdeményezésére,
• a Társulási Tanács legalább 3 tagjának írásbeli kezdeményezésére.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök
és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon
belül meg kell küldeni a Társulás székhelye szerinti illetékes Közigazgatási
Hivatalnak.
13. A Társulás vagyona, a költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei: A
Társulás tagjai az alapítói vagyont és a Társulás (költségvetési szerv) folyamatos
működéséhez szükséges költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) az általuk
fenntartott, a szakképzés feladataiban résztvevő intézmények tanulói létszáma
mértékének megfelelő arányban biztosítják a Társulás számára.
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A Társulás tagjai alakuláskor a 2007/2008. évi közoktatási statisztikai adatgyűjtésben
szereplő - a megállapodás 1. sz. mellékletében rögzített – létszámokat tekintik a
pénzügyi támogatás számítási alapjának. A alakulást követően a mindenkori
költségvetési évet megelőző év októberi statisztikájában szereplő létszámok az
irányadók.
A Társulás megalakulásakor 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint alapítói vagyon, a
megalakulást követően évente 3.000.000,- Ft működési, fenntartási támogatás kerül
biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a Társulási Tanács
rendelkezésére bocsátanak. A költségvetési szerv működéséhez szükséges többlet
költségvetési hozzájárulás mértékéről a Társulás tagjai a költségvetési év során,
szükség szerint döntenek. A Társulás folyamatos működéséhez szükséges éves
hozzájárulásokat a Társulás tagjai minden év március 30-ig kötelesek a Társulás
számlájára befizetni.
A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás, továbbá fejlesztés, beruházás
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a székhely
önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás –
inkasszó – benyújtására jogosult. Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz
eleget fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat
kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely
önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást –inkasszót – nyújtson be.
14. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának
részletes szabályai:
A Társuláshoz más, a szakképzés feladataiban részt vevő iskolát fenntartó
önkormányzat is csatlakozhat. A csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat
elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri jelen megállapodás tartalmát,
valamint az RFKB által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával
összefüggésében hozott döntéseket.
A csatlakozás elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétől
számított legkésőbb 60 napon belül döntenek.
A Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történő
beérkezését követő tanítási év kezdetén lehet.
A Társulásból való kilépésről a tanítási év végére szóló szándéknyilatkozatot legalább
egy tanítási évvel korábban kell a Társulási Tanácsnak bejelenteni.
15. A társulás ellenőrzésének rendje:
A Társulási Tanács a működéséről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, valamint a
társulási cél megvalósulásáról évente - a gazdasági évről szóló beszámolóval
egyidejűleg - tájékoztatja a Társulás tagjait.
A Társulás szakmai, jogi és pénzügyi-gazdasági ellenőrzését ellenőrzési ütemterv
alapján a Pápa Város Polgármesteri Hivatala látja el.

2008. április 02.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

16. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjainak vagyoni jogai és
kötelezettségei:
A Társulás megszűnik, ha
• a társulási megállapodást valamelyik tag felmondja
• a társulás megszűnését a tagok közösen elhatározzák
• a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről.
A Társulás megszűnése esetén a Társulási Tanács köteles elszámolni a Társulás tagjai
felé, akiket a fel nem használt pénzeszközök, valamint a fennálló kötelezettségek a
megszűnéskor megállapított tanulói létszám mértékének megfelelő arányban, a
pályázati forrásból származó vagyon tulajdoni aránya, valamint a fennálló
kötelezettségek a pályázatban való részvétel arányában illetnek meg és terhelnek.
A Társulás tagja a neki felróható okból keletkezett kötelezettségért kizárólagos
felelősséggel tartozik helytállni.
17. A Társulás tagjai a Társulás működése során felmerülő vitás kérdések rendezésére a
Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
18. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.
törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló többször
módosított 1997. évi CXXXV. törvény, a PTK, valamint a Magyar Köztársaság éves
költségvetéséről szóló törvények és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
19. Jelen megállapodás a Társulás tagjai képviselőinek aláírását követően 2008. augusztus
1-jével lép hatályba, és határozatlan időre szól. A költségvetési szervként működő
Társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok közgyűlésének, illetve képviselőtestületének a Társulás alapító okiratát elfogadó, minősített többséggel hozott
határozatával 2008. augusztus 1. napjával jön létre. A Társulás tagjai közgyűlésének,
illetve képviselő-testületének határozatai a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét
képezik.
20. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az
arányos teherviselés alapján rögzítették.
Kelt: Veszprém, 2008………………….

.......................................................
Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése

Pápa, 2008. …………………….

........................................................
Pápa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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1. sz. melléklet
A Pápai Szakképzés Szervezési Társulás tagjai által fenntartott
szakképző intézmények tanuló létszámai

A Társulás 2008. évi költségviselési arányai
Figyelembe vett
tanulói létszám

Költségviselés
aránya (%)

Veszprém Megyei Önkormányzat

1083

41

Pápa Város Önkormányzata

1554

59

Összesen

2637

100

Fenntartó

35/2008. (III. 27.) MÖK határozat 2. sz. melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
(tervezet)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában foglaltak és a 35/2008.
(III.27.) MÖK határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint a
…./2008. … számú határozat alapján Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pápai Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát 2008. augusztus 1-jétől a következő
szerint határozza meg:
1. Költségvetési szerv megnevezése:
Rövid név:
Székhelye:
2. Alapítás ideje:

Pápai Szakképzés-szervezési Társulás
Pápai SZASZET
8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
2008. augusztus 1.

Alapítója:

Pápa Város Önkormányzata
(8500 Pápa, Fő u. 12.)
Veszprém Megyei Önkormányzat
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Felügyeleti szerve:

Pápa Város Önkormányzata
8500 Pápa, Fő u. 12.
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3. Jogállása:

jogi személy,
önkormányzati költségvetési szerv

4. Működési területe:

Veszprém megye közigazgatási területe

5. Alapvető szakágazat:

84 12 11 oktatás igazgatása (fő tevékenység)

6. Tevékenységi köre alaptevékenységként:
751153

Önkormányzatok és
többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

751922

Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
költségvetési szerv által végzett
egyéb kiegészítő tevékenység
saját
vagy
bérelt
ingatlan
hasznosítása
máshova nem sorolható egyéb
szolgáltatás

7. Kiegészítő tevékenységként:

751958
701015
930932
8. Feladata a szakképzés tevékenységi körében:

- A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által megadott szakképzési irányok és
arányok alapján a társulás által fenntartott szakképző intézményekben a beiskolázás
megszervezése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése, az egyes intézmények fő
képzési profiljának meghatározása;
- a szakképzési fejlesztési támogatások felhasználásának tervezése, pályázatokon való
részvétel;
- „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek
javítása” című pályázat intézkedéseinek megvalósítása;
- pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer megteremtése;
- a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzése szervezése;
- modularizált oktatás, szakképzés, átképzés és továbbképzés szervezése, feltételeinek
megteremtése;
- korszerű gyakorlati képzés megteremtése a központi képzőhelyen kialakított
csúcstechnológiai beruházással;
- a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára speciális oktatási-képzési módszerek
biztosítása;
- felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése;
- speciális és távoktatási továbbképzési rendszer beindítása,
- vizsgáztatási tevékenység koordinálása,
- tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés megindítása a fenti feladatok szakszerű
megvalósítása érdekében.
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9. Gazdálkodása:
A gazdálkodás megszervezésének módja szerint részben önállóan gazdálkodó –
bankszámlával rendelkező – jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Gazdálkodási feladatait megállapodás alapján Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és
Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (8500 Pápa, Fő u. 7.) látja el.
Előirányzat feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv.
Gazdálkodás belső ellenőrzése: Pápa Város Polgármesteri Hivatala végzi.
10. Képviselete:

a Társulási Tanács elnöke képviseli.

11. Kinevezésének rendje:

a társulási megállapodás alapján a Társulási Tanács
tagjai közül elnököt választ.

12. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
13. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
- Az alapítók elkülönült vagyonából az alapítók által üzemeltetésre átadott vagyon,
- A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló pályázatok önrészének egy társult
tag települési önkormányzatra eső részének befizetései;
- Központi költségvetésből közvetve vagy közvetlenül származó bevételek;
- Működési, fenntartási költségeihez a társult önkormányzatok tanulólétszám arányos
befizetései;
- Pályázatok útján nyert bevételek;
- Alapítványi támogatások;
- Egyéb bevételek.
A költségvetési szerv működése során keletkező vagyonnövekmény a Pápai Szakképzésszervezési Társulás tulajdona.
A vagyon felett rendelkező szerv: Társulási Tanács.
Záradék:
A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a 35/2008.(III.27.)MÖK határozattal, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete a ……./2008. ( ) sz. határozattal hagyta jóvá.
Hatályos: 2008. augusztus 1-től.
Pápa, 2008

Dr. Kovács Zoltán
polgármester

2008. április 02.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

35/2008. (III. 27.) MÖK határozat 3. sz. melléklete
MEGÁLLAPODÁS

TERVEZET!

a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
Ezen megállapodás létrejött az önállóan gazdálkodó Pápa Város Önkormányzata
Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (8500 Pápa, Fő
u. 7.), (képviseletében: Takács János intézményvezető) valamint a részben önállóan
gazdálkodó Pápai Szakképzés-szervezési Társulás (8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.)
(képviseletében: ………………) között.
A megállapodás a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésének tervezésével,
gazdálkodásával, számvitelével és beszámolásával kapcsolatos feladatok szabályait rögzíti az
alábbiak szerint.
I. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv feladatai
1. A részben önállóan gazdálkodó Pápai Szakképzés-szervezési Társulás önálló költségvetési
elszámolási számlával rendelkezik. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv segítségével
készíti el elemi költségvetésének, féléves, ¾-ed éves, éves beszámolójának szöveges
értékelését. A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás költségvetési előirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkezik, elvégzi a költségvetési előirányzatokhoz – bevételek és kiadások –
kapcsolódó változások regisztrálását, szükség esetén intézkedik a pótelőirányzatok, kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosítás kezdeményezéséről.
2. A részben önállóan gazdálkodó intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatokkal
kapcsolatosan a jóváhagyott költségvetés erejéig a gazdálkodási jogkörök figyelembevétele
mellett kötelezettségeket vállal, illetve felhasználásaikat utalványozza az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv ellenjegyzése mellett. A társulás a kötelezettségvállalásokról
nyilvántartást vezet, elvégzi a szakmai teljesítés igazolását a gazdasági események
tekintetében. A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás önállóan végzi a létszám- és
bérgazdálkodással összefüggő feladatokat, az ezzel kapcsolatos bizonylatokat feldolgozza
és továbbítja a MÁK felé. Folyamatosan információt szolgáltat a létszám- és
bérgazdálkodással kapcsolatos intézkedéseiről az önállóan gazdálkodó intézmény felé. A
Pápai Szakképzés-szervezési Társulás elnöke önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előkészíti és a bankszámla kivonat
megérkezését
követő
munkanapon
átadja
a
bankszámláján
bonyolódó
számlapénzforgalommal kapcsolatos gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatokat.
4. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezeti, elszámolja, illetve elszámoltatja
a munkahelyi, személyi használatban lévő készleteket (használatban lévő berendezés,
felszerelés, tárgyi eszközök, munka- és védőruha).
5. A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás közreműködik a mérleget alátámasztó leltár
elkészítésében.
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6. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv házipénztárán keresztül történik a Pápai
Szakképzés-szervezési Társulás készpénzforgalmának lebonyolítása, a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervnél kihelyezett házipénztár mellett.
II. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv feladatai
1. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti a részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv elemi költségvetésének, féléves, ¾-ed éves, éves beszámolójának
számszaki részét.
2. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti a tárgyhónapot követő minden hónap
8-ig a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzforgalmi jelentését, a
tárgynegyedévet követő 12-ig összeállítja a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
időközi mérlegjelentését a könyvelés alapján a felügyeleti szerv részére. A jelentéseket
tájékoztatás céljából a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás részére is megküldi.
3. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv végzi a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás
bankszámla- és készpénzforgalmával kapcsolatos pénzkezelési tevékenységet. Vezeti a
számvitel részét képező vagyonnyilvántartást és egyéb analitikus nyilvántartásokat. A
részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági eseményeit rögzítő főkönyvi könyvelést
naprakészen ellátja. A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás készpénzforgalma az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv házipénztárán keresztül bonyolódik a kihelyezett
házipénztáron
keresztül.
A
részben
önállóan
gazdálkodó
intézmény
kötelezettségvállalásának és utalványozásának ellenjegyzése és érvényesítése az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv feladata.
4. Az adóigazgatással kapcsolatos feladatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
végzi el. Jelenleg a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem alanya az áfa
törvénynek.
5. A Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági
Ellátó Szervezete a felügyeleti szerv részére elkészíti az összevont és intézményenkénti
jelentéseket:
1.
2.
3.
4.

Havi pénzforgalmi jelentést
Időközi mérlegjelentést
Önkormányzati intézményi költségvetést
Önkormányzati intézményi (féléves, ¾-ed éves, éves) költségvetési beszámolót.

A munkamenet és részhatáridők megállapítását egyeztetés útján közösen végzik, biztosítva a
különböző jelentések határidőben történő leadását a felügyeleti szerv részére.
6. Az önállóan gazdálkodó intézmény számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a
részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodására is. A leltározási és selejtezési,
valamint a pénz- és értékkezelési szabályzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervre vonatkozó sajátosságait a Társulás önállóan szabályozza az előzőek figyelembe
vételével.
7. A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás folyamatba épített belső ellenőrzésének
működéséért a felelősség elsődlegesen a társulási tanács elnökét terheli. A társulást ellátó
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pénzügyi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó belső ellenőrzés működéséért az
önállóan gazdálkodó szerv vezetője felel.
8. A Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági
Ellátó Szervezet vezetője és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás elnöke megállapodnak
abban, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott, vagy a mindkét szervezetet érintő
kérdésekben egyeztetés útján járnak el.
Veszprém, 2008.
önállóan gazdálkodó

részben önállóan gazdálkodó

……………………….
intézményvezető

………………………
társulási tanács elnöke
36/2008. (III. 27.) MÖK határozat 3. sz. melléklete

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.; képviseletében: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke) és Várpalota
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.;
képviseletében: Németh Árpád polgármester), között az alábbiak szerint:
Felek megállapodnak abban, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5)
bekezdés a) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89./B § (2)
bekezdésében foglaltak szerint a törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggő
önkormányzati feladatok végrehajtására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
41.§ (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a külön
jóváhagyandó alapító okirattal közösen létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő szakképzés-szervezési társulást hoznak
létre 2008. július 1. napjától kezdődő hatállyal.
A társulási szándékukat kifejező önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatosan a
következő tényeket és alapvető rendelkezéseket rögzítik:
1. A társulás neve, székhelye:
Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás (Társulás)
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
2. A társulás tagjainak neve, székhelye:
Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.; továbbiakban: képviselő-testület)
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;
továbbiakban: megyei közgyűlés )
- továbbiakban: Társulás tagjai -
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3. A Társulás tagjai által fenntartott a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák és
a számba vehető tanulók száma:
a) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.)
Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái (tanulólétszám: 90 fő)
b) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200, Veszprém, Megyeház
tér 1. )
- Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő
(tanulólétszám 506 fő)
- Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota (tanulólétszám: 723
.fő)
- III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Zirc (tanulólétszám: 161 fő)
- Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc (tanulólétszám: 581 fő)
- Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém
(tanulólétszám: 82 fő)
Összesen:
2143 fő
4. A Társulás célja:
• A szakképzésről szóló LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdés a) pontja szerinti térségi
integrált szakképző központ létrehozása,
• A szakképzés fejlesztésének összehangolása a Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottság – továbbiakban: RFKB – döntései alapján,
• A szakképzés a jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése,
• A szakképzési profil munkaerő-piaci igények szerinti alakítása.
A Társulás tagjai kijelentik, hogy magukra nézve kötelezően elfogadják az RFKB által a
szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket.
5. A Társulásban részt vevő megyei közgyűlés és a képviselő-testület mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges:
• a megállapodás jóváhagyásához;
• a megállapodás módosításához;
• a megállapodás megszüntetéséhez;
• a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
• a társulási megállapodás év közbeni felmondásához, figyelembe véve a 14.
pontban foglaltakat is.
6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői:
A Társulás jogi személy, amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott és a
társulási megállapodáshoz csatolt alapító okirattal jön létre.
A Társulás működési területe: Veszprém megye közigazgatási területe.
A Társulás szerződéseit tevékenységi körén belül önállóan kötheti a megállapodásban
rögzített célok megvalósítása érdekében, szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a
Társulás lesz.
A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg.
A Társulás részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei
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Önkormányzat Hivatala Gazdasági Irodájának intézménygazdálkodási csoportja (8200
Veszprém, Megyeház tér 1.) látja el.
7. A Társulás szervezete :

Társulási Tanács
Társulás titkára
Társulás munkaszervezete
A társulás vezető tisztségviselői:
• a Társulási Tanács elnöke,
• elnökhelyettese

A Társulás titkára, munkaszervezete feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatala látja el.
8. A társulási megállapodás határozatlan időre szól.
9. A Társulás döntéshozó szerve: a 6 tagú Társulási Tanács, amely a társult
önkormányzatok 3-3 fő képviselőjéből áll. A társulás tagja az általa választott képviselőt
visszahívhatja.
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazni személyesen, vagy
a Társulás tagjának képviseletére jogosult megyei közgyűlés elnöke, illetve polgármestere
által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet.
A Társulási Tanács ülésén állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz a tagok
Hivatalai által delegált 1-1 fő oktatási vagy pénzügyi szakterületen dolgozó
köztisztviselője, akit a Hivatal vezetője jelöl ki.
10. A Társulás Tanács a Társulás tagjai által átruházott feladat- és hatáskörben:
• a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza
a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható
osztályok számát az RFKB döntésének megfelelően,
• a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet,
• a Társulás által ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet készít,
• a szakmai program tekintetében az RFKB döntésének megfelelően egyetértési
jogot gyakorol a tagok által fenntartott szakképző intézmények az iskola
pedagógiai programjának jóváhagyásánál,
• pályázatot nyújt be a szakképzésre fordított állami források megszerzésére,
• előzetesen elfogadja a társulás költségvetését,
• véleményezi
a
megállapodás
módosítására,
megszüntetésére
tett
kezdeményezéseket;
• véleményezi a társuláshoz történő csatlakozásra tett kezdeményezéseket,
• jóváhagyja a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatát.
11. A Társulás tagjai alapító jogkörükben jelen megállapodás határozattal történő
jóváhagyásával egyidejűleg meghatározzák, hogy a Társulás felügyeleti szerve:
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mely a megállapodásban foglalt
tartalommal a Társulás alapító okiratát kiadja, és a Magyar Államkincstár Középdunántúli Regionális Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében intézkedik. A társulás költségvetése a Veszprém Megyei Önkormányzat
rendeletének részét képezi.
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12. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok:
A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását, és állapítja meg
működésének részletes szabályait a megállapodásban meghatározott keretek között.
A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.
A Társulási Tanács a Társulási megállapodás és a Társulás szervezeti és működési
szabályzata módosítása, valamint a Társulás költségvetésének tárgyalásakor akkor
határozatképes, ha az ülésén valamennyi tagja jelen van. Egyéb esetekben a Társulási
Tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges.
A Társulási Tanács döntéseit a Tagok közül legalább négy tag igenlő szavazatával
hozza meg.
A Társulási Tanács üléseit az elnök, távollétében az elnökhelyettes, mindkettőjük
akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által felhatalmazott tag hívja össze és vezeti.
Az ülést össze kell hívni:
• szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
• a Társulási Tanács által meghatározott időpontban,
• a Társulás tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
• a
Társulás
székhelye
szerinti
Közigazgatási
Hivatal
vezetőjének
kezdeményezésére.
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök
és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon
belül meg kell küldeni a Társulás székhelye szerinti illetékes Közigazgatási Hivatal
vezetőjének.
13. A Társulás vagyona, költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei: A
Társulás tagjai az alapítói vagyont és a Társulás (költségvetési szerv) folyamatos
működéséhez szükséges költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) az általuk
fenntartott, a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák tanulói létszáma mértékének
megfelelő arányban biztosítják a Társulás számára.
A Társulás tagjai alakuláskor a 2007/2008. évi közoktatási statisztikai adatgyűjtésben
szereplő létszámokat tekintik a pénzügyi támogatás számítási alapjának. Az alakulást
követően a mindenkori költségvetési évet megelőző év októberi statisztikájában
szereplő létszámok az irányadók.
A Társulás megalakulásakor 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint alapítói vagyon
kerül biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a Társulási Tanács
rendelkezésére bocsátanak. A költségvetési szerv folyamatos (éves) működéséhez
szükséges költségvetési hozzájárulás mértékéről a Társulás tagjai minden év február
15-ig döntenek. A Társulás folyamatos működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat
a Társulás tagjai minden év április 30-ig kötelesek a Társulás számlájára befizetni.
A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás, továbbá fejlesztés, beruházás
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a székhely
önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás –
inkasszó – benyújtására jogosult. Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz
eleget fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat
kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely
önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást –inkasszót – nyújtson be.
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14. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának
részletes szabályai:
A Társuláshoz más, a szakképzés feladataiban részt vevő iskolát fenntartó
önkormányzat is csatlakozhat. A csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat
elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri jelen megállapodás tartalmát,
valamint az RFKB által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával
összefüggésében hozott döntéseket.
A csatlakozás elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétől
számított legkésőbb 60 napon belül döntenek.
A Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történő
beérkezését követő tanítási év kezdetén lehet.
A Társulásból való kilépésről a tanítási év végére szóló szándéknyilatkozatot legalább
egy tanítási évvel korábban kell a Társulási Tanácsnak bejelenteni.
15. A társulás ellenőrzésének rendje:
A Társulási Tanács tagjai működésükről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, valamint a
társulási cél megvalósulásáról évente - a gazdasági évről szóló beszámolóval
egyidejűleg - tájékoztatják a megyei közgyűlést, illetve a képviselő-testületüket.
A Társulás szakmai, jogi és pénzügyi-gazdasági ellenőrzését éves ellenőrzési ütemterv
alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala végzi.
16. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjainak vagyoni jogai és
kötelezettségei:
A Társulás megszűnik, ha
• a társulási megállapodást valamelyik tag felmondja
• a társulás megszűnését a tagok közösen elhatározzák
• a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről.
A Társulás megszűnése esetén a Társulási Tanács köteles elszámolni a Társulás tagjai
felé, akiket a fel nem használt pénzeszközök, valamint a fennálló kötelezettségek a
megszűnéskor megállapított tanulói létszám mértékének megfelelő arányban, a
pályázati forrásból származó vagyon tulajdoni aránya, valamint a fennálló
kötelezettség a pályázatban való részvétel arányában illetnek meg és terhelnek.
A Társulás tagja a neki felróható okból keletkezett kötelezettségért kizárólagos
felelősséggel tartozik helytállni.
17. A Társulás tagjai a Társulás működése során felmerülő vitás kérdések rendezésére a
Veszprém Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
18. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.
törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló többször
módosított 1997. évi CXXXV. törvény, a PTK , valamint a Magyar Köztársaság éves
költségvetéséről szóló törvények és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
19. Jelen megállapodás a Társulás tagjai képviselőinek aláírását követően 2008. július 1jével lép hatályba, és határozatlan időre szól. A költségvetési szervként működő
Társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok közgyűlésének, illetve képviselő-
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testületének a Társulás alapító okiratát elfogadó, minősített többséggel hozott
határozatával 2008. július 1. napjával jön létre. A Társulás tagjai közgyűlésének,
illetve képviselő-testületének határozatai a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét
képezik.
20. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az
arányos teherviselés alapján rögzítették.
Veszprém, 2008………………….
.......................................................
Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése

Várpalota, 2008……………………..
........................................................
Várpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

36/2008. (III. 27.) MÖK határozat 4. sz. melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
(tervezet)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában foglaltak, valamint a
36/2008. (III.27.) MÖK határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és
……/2008. ….. számú határozat alapján Várpalota Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát 2008. július 1-jétől a
következő szerint határozza meg:
1. Költségvetési szerv megnevezése:
Rövid név:
Székhelye:
2. Alapítás ideje:

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás
Bakonyi SZASZET
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
2008. július 1.

Alapítója:

Várpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39.)
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Felügyeleti szerve:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

3. Jogállása:

önálló jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati költségvetési szerv

4. Működési területe:

Veszprém megye közigazgatási területe

5. Alapvető szakágazat:

841211 oktatás igazgatása (fő tevékenység)
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6. Tevékenységi köre alaptevékenységként:
751153

Önkormányzatok és
többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

7. Kiegészítő tevékenységként:
751922
751958
701015
930932

önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
költségvetési szerv által végzett
egyéb kiegészítő tevékenység
saját
vagy
bérelt
ingatlan
hasznosítása
máshova nem sorolható egyéb
szolgáltatás

8. Feladata a szakképzés tevékenységi körében:
-

az RFKB által megadott szakképzési irányok és arányok alapján a társulás által
fenntartott szakképző intézményekben a beiskolázás megszervezése, a döntések
végrehajtásának ellenőrzése,
az egyes intézmények fő képzési profiljának meghatározása,
a szakképzési fejlesztési támogatások felhasználásának tervezése, pályázatokon való
részvétel,
„Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek
javítása” című pályázat intézkedéseinek megvalósítása;
pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer megteremtése;
a munkaerő piaci igényeknek megfelelő szakképzés szervezése;
modularizált oktatás, szakképzés, átképzés és továbbképzés szervezése, feltételeinek
megteremtése;
korszerű gyakorlati képzés megteremtése a központi képzőhelyen kialakított
csúcstechnológiai beruházással;
a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára speciális oktatási-képzési
módszerek biztosítása;
felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése;
speciális és távoktatási továbbképzési rendszer beindítása;
vizsgáztatási tevékenység koordinálása;
környezettudatos magatartás kialakítása;
tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés megindítása a fenti feladatok szakszerű
megvalósítása érdekében.

9. Gazdálkodása:
A gazdálkodás megszervezésének módja szerint részben önállóan gazdálkodó – az
önkormányzat költségvetési számlájához kapcsolódó alszámlával rendelkező - jogi
személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. Gazdálkodási feladatait megállapodás alapján Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala Gazdasági Irodájának intézménygazdálkodási csoportja (8200
Veszprém, Megyeház tér 1.) látja el.
Előirányzat feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörrel rendelkező jogi személy.
Gazdálkodás belső ellenőrzése: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala végzi
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10. Képviselete:

a Társulási Tanács elnöke képviseli

11. Kinevezésének rendje:

a társulási megállapodás alapján a Társulási Tanács
tagjai közül elnököt választ

12. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
-

A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló pályázatok önrészének egyegy társult tag települési önkormányzatra eső részének befizetései;
Központi költségvetésből közvetve vagy közvetlenül származó bevételek;
Működési, fenntartási költségeihez a társult önkormányzatok tanuló létszám
arányos befizetései;
Pályázatok útján nyert bevételek;
Alapítványi támogatások;
Egyéb bevételek.

A költségvetési szerv működése során keletkező vagyonnövekmény a Bakonyi
Szakképzés-szervezési Társulás tulajdona.
A vagyon felett rendelkező szerv: Társulási Tanács
Záradék:
A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 36/2008.(III.27.) MÖK határozattal, Várpalota Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a ……./2008. ( ) sz. határozattal hagyta jóvá.
Veszprém, 2008
Lasztovicza Jenő
a közgyűlés elnöke
36/2008. (III. 27.) MÖK határozat 6. sz. melléklete
MEGÁLLAPODÁS

TERVEZET!

a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
Ezen megállapodás létrejött az önállóan gazdálkodó Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatal Gazdasági Iroda Intézménygazdálkodási Csoportja (8200 Veszprém, Megyeház
tér 1.), (képviseletében: …………), valamint a részben önállóan gazdálkodó Bakonyi
Szakképzés-szervezési Társulás (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) (képviseletében:
………………) között.
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A megállapodás a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésének tervezésével,
gazdálkodásával, számvitelével és beszámolásával kapcsolatos feladatok szabályait rögzíti az
alábbiak szerint.
I. Részben önálló költségvetési szerv feladatai
1. A részben önállóan gazdálkodó Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás önálló
költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv segítségével készíti el elemi költségvetésének, féléves és éves beszámolójának
szöveges értékelését. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás költségvetési előirányzatai
felett teljes jogkörrel rendelkezik, elvégzi a költségvetési előirányzatokhoz – bevételek és
kiadások – kapcsolódó változások regisztrálását, szükség esetén intézkedik a
pótelőirányzatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kezdeményezéséről.
2. A részben önállóan gazdálkodó intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatokkal
kapcsolatosan a jóváhagyott költségvetés erejéig a gazdálkodási jogkörök figyelembevétele
mellett kötelezettségeket vállal, illetve felhasználásaikat utalványozza az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője ellenjegyzése mellett. A Bakonyi
Szakképzés-szervezési Társulás önállóan végzi a létszám- és bérgazdálkodással összefüggő
feladatokat, az ezzel kapcsolatos bizonylatokat feldolgozza és továbbítja a MÁK felé.
Folyamatosan információt szolgáltat a létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
intézkedéseiről az önállóan gazdálkodó intézmény felé. A Bakonyi Szakképzés-szervezési
Társulás elnöke önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előkészíti és a bankszámla kivonat
megérkezését
követő
munkanapon
átadja
a
bankszámláján
bonyolódó
számlapénzforgalommal kapcsolatos gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatokat.
4. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezeti, elszámolja, illetve elszámoltatja
a munkahelyi, személyi használatban lévő készleteket (használatban lévő berendezés,
felszerelés, tárgyi eszközök, munka- és védőruha).
5. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás közreműködik a mérleget alátámasztó leltár
elkészítésében.
6. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv házipénztárán keresztül történik a Bakonyi
Szakképzés-szervezési Társulás készpénzforgalmának lebonyolítása, a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervnél kihelyezett házipénztár mellett.
II. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv feladatai
1. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti a részben önálló költségvetési szerv
elemi költségvetésének, féléves és éves beszámolójának számszaki részét.
2. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti a tárgyhónapot követő minden hónap
8-ig a részben önálló költségvetési szerv pénzforgalmi jelentését, a tárgynegyedévet követő
12-ig összeállítja a részben önálló költségvetési szerv időközi mérlegjelentését a könyvelés
alapján a felügyeleti szerv részére. A jelentéseket tájékoztatás céljából a Bakonyi
Szakképzés-szervezési Társulás részére is megküldi.
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3. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv végzi a Bakonyi Szakképzés-szervezési
Társulás bankszámla- és készpénzforgalmával kapcsolatos pénzkezelési tevékenységet.
Vezeti a számvitel részét képező vagyonnyilvántartást és egyéb analitikus nyilvántartásokat.
A részben önálló intézmény gazdasági eseményeit rögzítő főkönyvi könyvelést naprakészen
ellátja. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás készpénzforgalma az önálló
költségvetési szerv házipénztárán keresztül bonyolódik a kihelyezett házipénztáron
keresztül. A részben önálló intézmény kötelezettségvállalásának és utalványozásának
ellenjegyzése és érvényesítése az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági
vezetőjének feladata.
4. Az adóigazgatással kapcsolatos feladatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
végzi el. Jelenleg a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem alanya az áfa
törvénynek.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Gazdasági Iroda Intézménygazdálkodási
Csoportja a felügyeleti szerv részére elkészíti az összevont és intézményenkénti
jelentéseket:
1. Havi pénzforgalmi jelentést
2. Időközi mérlegjelentést
3. Önkormányzati intézményi költségvetést
4. Önkormányzati intézményi (féléves, éves) költségvetési beszámolót.
A munkamenet és részhatáridők megállapítását egyeztetés útján közösen végzik, biztosítva a
különböző jelentések határidőben történő leadását a felügyeleti szerv részére.
6. Az önállóan gazdálkodó intézmény számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a
részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodására is.
7. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás folyamatba épített belső ellenőrzésének
működéséért a felelősség elsődlegesen a társulási tanács elnökét terheli. A társulást ellátó
pénzügyi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó belső ellenőrzés működéséért az
önállóan gazdálkodó szerv vezetője felel.
8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Gazdasági Iroda Intézménygazdálkodási
Csoport vezetője és a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás elnöke megállapodnak
abban, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott, vagy a mindkét szervezetet érintő
kérdésekben egyeztetés útján járnak el.
Veszprém, 2008.

önállóan gazdálkodó

részben önállóan gazdálkodó

……………………….
……………..

………………………
társulási tanács elnöke
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37/2008. (III. 27.) MÖK határozat 16. sz. melléklete
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.; képviseletében: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke) és Tapolca
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8100 Tapolca, Hősök tere 15.;
képviseletében: Ács János polgármester), között az alábbiak szerint:
Felek megállapodnak abban, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5)
bekezdés a) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89./B § (2)
bekezdésében foglaltak szerint a törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggő
önkormányzati feladatok végrehajtására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
41.§ (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a külön
jóváhagyandó alapító okirattal közösen létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő szakképzés-szervezési társulást hoznak
létre 2008. július 1. napjától kezdődő hatállyal.
A társulási szándékukat kifejező önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatosan a
következő tényeket és alapvető rendelkezéseket rögzítik:
1. A társulás neve, székhelye:
Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás (Társulás)
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
2. A társulás tagjainak neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8100 Tapolca, Hősök tere
15.; továbbiakban: képviselő-testület)
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;
továbbiakban: megyei közgyűlés )
- továbbiakban: Társulás tagjai 3. A Társulás tagjai által fenntartott a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák és
a számba vehető tanulók száma:
a) Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8100 Tapolca,
Hősök tere 15.)
Széchenyi István Szakképző Iskola (tanulólétszám: 548 fő)
b) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház
tér 1. )
- Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka (tanulólétszám 690 fő)
- Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka
(tanulólétszám: 800 fő)
- Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred
(tanulólétszám: 480 fő)
- Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca
(tanulólétszám: 81 fő)
Összesen:
2599 fő
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4. A Társulás célja:
• A szakképzésről szóló LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdés a) pontja szerinti térségi
integrált szakképző központ létrehozása,
• A szakképzés fejlesztésének összehangolása a Regionális Fejlesztési és Képzési
•
•

Bizottság – továbbiakban: RFKB – döntései alapján,
A szakképzés a jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése,
A szakképzési profil munkaerő-piaci igények szerinti alakítása.

A Társulás tagjai kijelentik, hogy magukra nézve kötelezően elfogadják az RFKB által a
szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket.
5. A Társulásban részt vevő megyei közgyűlés és a képviselő-testület mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges:
• a megállapodás jóváhagyásához;
• a megállapodás módosításához;
• a megállapodás megszüntetéséhez;
• a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
• a társulási megállapodás év közbeni felmondásához, figyelembe véve a 14.
pontban foglaltakat is.
6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői:
A Társulás jogi személy, amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott és a
társulási megállapodáshoz csatolt alapító okirattal jön létre.
A Társulás működési területe: Veszprém megye közigazgatási területe.
A Társulás szerződéseit tevékenységi körén belül önállóan kötheti a megállapodásban
rögzített célok megvalósítása érdekében, szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a
Társulás lesz.
A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg.
A Társulás részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala Gazdasági Irodájának intézménygazdálkodási csoportja (8200
Veszprém, Megyeház tér 1.) látja el.
7. A Társulás szervezete :

Társulási Tanács
Társulás titkára
Társulás munkaszervezete
A társulás vezető tisztségviselői:
• a Társulási Tanács elnöke,
• elnökhelyettese
A Társulás titkára, munkaszervezete feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatala látja el.
8. A társulási megállapodás határozatlan időre szól.

9. A Társulás döntéshozó szerve: a 6 tagú Társulási Tanács, amely a társult
önkormányzatok 3-3 fő képviselőjéből áll. A társulás tagja az általa választott képviselőt
visszahívhatja.
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A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazni személyesen, vagy
a Társulás tagjának képviseletére jogosult megyei közgyűlés elnöke, illetve polgármestere
által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet.
A Társulási Tanács ülésén állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz a tagok
Hivatalai által delegált 1-1 fő oktatási vagy pénzügyi szakterületen dolgozó
köztisztviselője, akit a Hivatal vezetője jelöl ki.
10. A Társulás Tanács a Társulás tagjai által átruházott feladat- és hatáskörben:
• a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza
a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható
osztályok számát az RFKB döntésének megfelelően,
• a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet,
• a Társulás által ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet készít,
• a szakmai program tekintetében az RFKB döntésének megfelelően egyetértési
jogot gyakorol a tagok által fenntartott szakképző intézmények pedagógiai
programjának jóváhagyásánál,
• pályázatot nyújt be a szakképzésre fordított állami források megszerzésére,
• előzetesen elfogadja a társulás költségvetését,
• véleményezi
a
megállapodás
módosítására,
megszüntetésére
tett
kezdeményezéseket;
• véleményezi a társuláshoz történő csatlakozásra tett kezdeményezéseket,
• jóváhagyja a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatát.
11. A Társulás tagjai alapító jogkörükben jelen megállapodás határozattal történő
jóváhagyásával egyidejűleg meghatározzák, hogy a Társulás felügyeleti szerve:
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mely a megállapodásban foglalt
tartalommal a Társulás alapító okiratát kiadja, és a Magyar Államkincstár Középdunántúli Regionális Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében
intézkedik. A társulás költségvetése a Veszprém Megyei Önkormányzat rendeletének
részét képezi.
12. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok:
A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását, és állapítja meg
működésének részletes szabályait a megállapodásban meghatározott keretek között.
A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.
A Társulási Tanács a Társulási megállapodás és a Társulás szervezeti és működési
szabályzata módosítása, valamint a Társulás költségvetésének tárgyalásakor akkor
határozatképes, ha az ülésén valamennyi tagja jelen van. Egyéb esetekben a Társulási
Tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges.
A Társulási Tanács döntéseit a Tagok közül legalább öt tag igenlő szavazatával hozza
meg.
A Társulási Tanács üléseit az elnök, távollétében az elnökhelyettes, mindkettőjük
akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által felhatalmazott tag hívja össze és vezeti.
Az ülést össze kell hívni:
• szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
• a Társulási Tanács által meghatározott időpontban,
• a Társulás tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
• a
Társulás
székhelye
szerinti
Közigazgatási
Hivatal
vezetőjének
kezdeményezésére.
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A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a
Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül
meg kell küldeni a Társulás székhelye szerinti illetékes Közigazgatási Hivatal
vezetőjének.
13. A Társulás vagyona, költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei: A
Társulás tagjai az alapítói vagyont és a Társulás (költségvetési szerv) folyamatos
működéséhez szükséges költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) az általuk
fenntartott, a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák tanulói létszáma mértékének
megfelelő arányban biztosítják a Társulás számára.
A Társulás tagjai alakuláskor a 2007/2008. évi közoktatási statisztikai adatgyűjtésben
szereplő létszámokat tekintik a pénzügyi támogatás számítási alapjának. A alakulást
követően a mindenkori költségvetési évet megelőző év októberi statisztikájában szereplő
létszámok az irányadók.
A Társulás megalakulásakor 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint alapítói vagyon kerül
biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a Társulási Tanács rendelkezésére
bocsátanak. A költségvetési szerv folyamatos (éves) működéséhez szükséges
költségvetési hozzájárulás mértékéről a Társulás tagjai minden év február 15-ig döntenek.
A Társulás folyamatos működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a Társulás tagjai
minden év április 30-ig kötelesek a Társulás számlájára befizetni.
A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás, továbbá fejlesztés, beruházás
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a székhely
önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás –
inkasszó – benyújtására jogosult. Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget
fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről
dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen
azonnali beszedési megbízást –inkasszót – nyújtson be.
14. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának
részletes szabályai:
A Társuláshoz más, a szakképzés feladataiban részt vevő iskolát fenntartó önkormányzat
is csatlakozhat. A csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat elfogadja és magára
nézve kötelezőnek elismeri jelen megállapodás tartalmát, valamint az RFKB által a
szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésében hozott döntéseket.
A csatlakozás elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétől
számított legkésőbb 60 napon belül döntenek.
A Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történő beérkezését
követő tanítási év kezdetén lehet.
A Társulásból való kilépésről a tanítási év végére szóló szándéknyilatkozatot legalább egy
tanítási évvel korábban kell a Társulási Tanácsnak bejelenteni.
15. A társulás ellenőrzésének rendje:
A Társulási Tanács tagjai működésükről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, valamint a
társulási cél megvalósulásáról évente - a gazdasági évről szóló beszámolóval egyidejűleg tájékoztatják a megyei közgyűlést, illetve a képviselő-testületüket.
A Társulás szakmai, jogi és pénzügyi-gazdasági ellenőrzését éves ellenőrzési ütemterv
alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala végzi.
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16. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjainak vagyoni jogai és
kötelezettségei:
A Társulás megszűnik, ha
• a társulási megállapodást valamelyik tag felmondja
• a társulás megszűnését a tagok közösen elhatározzák
• a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről.
A Társulás megszűnése esetén a Társulási Tanács köteles elszámolni a Társulás tagjai
felé, akiket a fel nem használt pénzeszközök, valamint a fennálló kötelezettségek a
megszűnéskor megállapított tanulói létszám mértékének megfelelő arányban, a pályázati
forrásból származó vagyon tulajdoni aránya, valamint a fennálló kötelezettségek a
pályázatban való részvétel arányában illetnek meg és terhelnek.
A Társulás tagja a neki felróható okból keletkezett kötelezettségért kizárólagos
felelősséggel tartozik helytállni.
17. A Társulás tagjai a Társulás működése során felmerülő vitás kérdések rendezésére a
Veszprém Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
18. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.
törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló többször
módosított 1997. évi CXXXV. törvény, a PTK , valamint a Magyar Köztársaság éves
költségvetéséről szóló törvények és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
19. Jelen megállapodás a Társulás tagjai képviselőinek aláírását követően 2008. július 1jével lép hatályba. A költségvetési szervként működő Társulás a megállapodást aláíró
önkormányzatok közgyűlésének, illetve képviselő-testületének a Társulás alapító okiratát
elfogadó, minősített többséggel hozott határozatával 2008. július 1. napjával jön létre. A
Társulás tagjai közgyűlésének, illetve képviselő-testületének határozatai a jelen
megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
20. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az
arányos teherviselés alapján rögzítették.
Veszprém, 2008………………….

.......................................................
Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése

Tapolca, 2008. ……………………..

........................................................
Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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37/2008. (III. 27.) MÖK határozat 17. sz. melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
(tervezet)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában foglaltak, valamint a
37/2008. (III.27.) MÖK határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és
……/2008. ….. számú határozat alapján Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát 2008.
július 1-jétől a következő szerint határozza meg:
1. Költségvetési szerv megnevezése:
Rövid név:

Balaton-felvidék - Somló Szakképzésszervezési Társulás
Balaton-felvidék - Somló SZASZET

Székhelye:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

2. Alapítás ideje:

2008. július 1.

Alapítója:

Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(8100 Tapolca, Hősök tere 15.)
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Felügyeleti szerve:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

3. Jogállása:

önálló jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati költségvetési szerv

4. Működési területe:

Veszprém megye közigazgatási területe

5. Alapvető szakágazat:

841211 oktatás igazgatása (fő tevékenység)

6. Tevékenységi köre alaptevékenységként:
751153

Önkormányzatok és
többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

751922

önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
költségvetési szerv által végzett
egyéb kiegészítő tevékenység
saját
vagy
bérelt
ingatlan
hasznosítása
máshova nem sorolható egyéb
szolgáltatás

7. Kiegészítő tevékenységként:

751958
701015
930932
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8. Feladata a szakképzés tevékenységi körében:
-

az RFKB által megadott szakképzési irányok és arányok alapján a társulás által
fenntartott szakképző intézményekben a beiskolázás megszervezése, a döntések
végrehajtásának ellenőrzése,
az egyes intézmények fő képzési profiljának meghatározása,
a szakképzési fejlesztési támogatások felhasználásának tervezése, pályázatokon való
részvétel,
„Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek
javítása” című pályázat intézkedéseinek megvalósítása;
pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer megteremtése;
a munkaerő piaci igényeknek megfelelő szakképzés szervezése;
modularizált oktatás, szakképzés, átképzés és továbbképzés szervezése, feltételeinek
megteremtése;
korszerű gyakorlati képzés megteremtése a központi képzőhelyen kialakított
csúcstechnológiai beruházással;
a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára speciális oktatási-képzési
módszerek biztosítása;
felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése;
speciális és távoktatási továbbképzési rendszer beindítása;
vizsgáztatási tevékenység koordinálása;
környezettudatos magatartás kialakítása;
tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés megindítása a fenti feladatok szakszerű
megvalósítása érdekében.

9. Gazdálkodása:
A gazdálkodás megszervezésének módja szerint részben önállóan gazdálkodó – az
önkormányzat költségvetési számlájához kapcsolódó alszámlával rendelkező - jogi
személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. Gazdálkodási feladatait megállapodás alapján Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala Gazdasági Irodájának intézménygazdálkodási csoportja (8200
Veszprém, Megyeház tér 1.) látja el.
Előirányzat feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörrel rendelkező jogi személy.
Gazdálkodás belső ellenőrzése: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala végzi
10. Képviselete:
11. Kinevezésének rendje:

a Társulási Tanács elnöke képviseli
a társulási megállapodás alapján a Társulási Tanács
közül elnököt választ

tagjai

12. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
-

A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló pályázatok önrészének egyegy társult tag települési önkormányzatra eső részének befizetései;
Központi költségvetésből közvetve vagy közvetlenül származó bevételek;
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Működési, fenntartási költségeihez a társult önkormányzatok tanuló létszám
arányos befizetései;
Pályázatok útján nyert bevételek;
Alapítványi támogatások;
Egyéb bevételek.

A költségvetési szerv működése során keletkező vagyonnövekmény a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás tulajdona.
A vagyon felett rendelkező szerv: Társulási Tanács
Záradék:
A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 37/2008.(III.27.) MÖK határozattal, Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a ……./2008. ( ) sz. határozattal hagyta jóvá.
Veszprém, 2008
Lasztovicza Jenő
a közgyűlés elnöke
37/2008. (III. 27.) MÖK határozat 18. sz. melléklete
MEGÁLLAPODÁS

TERVEZET!

a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
Ezen megállapodás létrejött az önállóan gazdálkodó Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatal Gazdasági Iroda Intézménygazdálkodási Csoportja (8200 Veszprém, Megyeház
tér 1.), (képviseletében: …………), valamint a részben önállóan gazdálkodó Balatonfelvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
(képviseletében: ………………) között.
A megállapodás a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésének
tervezésével, gazdálkodásával, számvitelével és beszámolásával kapcsolatos feladatok
szabályait rögzíti az alábbiak szerint.
I. Részben önálló költségvetési szerv feladatai
1. A részben önállóan gazdálkodó Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás
önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv segítségével készíti el elemi költségvetésének, féléves és éves
beszámolójának szöveges értékelését. A Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési
Társulás költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, elvégzi a
költségvetési előirányzatokhoz – bevételek és kiadások – kapcsolódó változások

2008. április 02.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

regisztrálását, szükség esetén intézkedik a pótelőirányzatok, kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítás kezdeményezéséről.
2. A részben önállóan gazdálkodó intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatokkal
kapcsolatosan a jóváhagyott költségvetés erejéig a gazdálkodási jogkörök figyelembevétele
mellett kötelezettségeket vállal, illetve felhasználásaikat utalványozza az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője ellenjegyzése mellett. A Balatonfelvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás önállóan végzi a létszám- és
bérgazdálkodással összefüggő feladatokat, az ezzel kapcsolatos bizonylatokat feldolgozza
és továbbítja a MÁK felé. Folyamatosan információt szolgáltat a létszám- és
bérgazdálkodással kapcsolatos intézkedéseiről az önállóan gazdálkodó intézmény felé. A
Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás elnöke önállóan gyakorolja a
munkáltatói jogokat.
3. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előkészíti és a bankszámla kivonat
megérkezését
követő
munkanapon
átadja
a
bankszámláján
bonyolódó
számlapénzforgalommal kapcsolatos gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatokat.
4. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezeti, elszámolja, illetve elszámoltatja
a munkahelyi, személyi használatban lévő készleteket (használatban lévő berendezés,
felszerelés, tárgyi eszközök, munka- és védőruha).
5. A Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás közreműködik a mérleget
alátámasztó leltár elkészítésében.
6. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv házipénztárán keresztül történik a Balatonfelvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás készpénzforgalmának lebonyolítása, a
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél kihelyezett házipénztár mellett.
II. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv feladatai
1. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti a részben önálló költségvetési szerv
elemi költségvetésének, féléves és éves beszámolójának számszaki részét.
2. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti a tárgyhónapot követő minden hónap
8-ig a részben önálló költségvetési szerv pénzforgalmi jelentését, a tárgynegyedévet követő
12-ig összeállítja a részben önálló költségvetési szerv időközi mérlegjelentését a könyvelés
alapján a felügyeleti szerv részére. A jelentéseket tájékoztatás céljából a Balaton-felvidékSomló Szakképzés-szervezési Társulás részére is megküldi.
3. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv végzi a Balaton-felvidék-Somló Szakképzésszervezési Társulás bankszámla- és készpénzforgalmával kapcsolatos pénzkezelési
tevékenységet. Vezeti a számvitel részét képező vagyonnyilvántartást és egyéb analitikus
nyilvántartásokat. A részben önálló intézmény gazdasági eseményeit rögzítő főkönyvi
könyvelést naprakészen ellátja. A Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás
készpénzforgalma az önálló költségvetési szerv házipénztárán keresztül bonyolódik a
kihelyezett házipénztáron keresztül. A részben önálló intézmény kötelezettségvállalásának
és utalványozásának ellenjegyzése és érvényesítése az önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv gazdasági vezetőjének feladata.
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4. Az adóigazgatással kapcsolatos feladatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
végzi el. Jelenleg a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem alanya az áfa
törvénynek.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Gazdasági Iroda Intézménygazdálkodási
Csoportja a felügyeleti szerv részére elkészíti az összevont és intézményenkénti
jelentéseket:
1. Havi pénzforgalmi jelentést
2. Időközi mérlegjelentést
3. Önkormányzati intézményi költségvetést
4. Önkormányzati intézményi (féléves, éves) költségvetési beszámolót.
A munkamenet és részhatáridők megállapítását egyeztetés útján közösen végzik, biztosítva a
különböző jelentések határidőben történő leadását a felügyeleti szerv részére.
6. Az önállóan gazdálkodó intézmény számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a
részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodására is.
7. A Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás folyamatba épített belső
ellenőrzésének működéséért a felelősség elsődlegesen a társulási tanács elnökét terheli. A
társulást ellátó pénzügyi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó belső ellenőrzés
működéséért az önállóan gazdálkodó szerv vezetője felel.
8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Gazdasági Iroda Intézménygazdálkodási
Csoport vezetője és a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás elnöke
megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott, vagy a mindkét
szervezetet érintő kérdésekben egyeztetés útján járnak el.
Veszprém, 2008.
önállóan gazdálkodó

részben önállóan gazdálkodó

……………………….
……………..

………………………
társulási tanács elnöke
40/2008. (III. 27.) MÖK határozat 4. sz. melléklete

Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE
amelyet a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.)
rendelkezései alapján a társaság tagjai az alábbiak szerint fogadtak el és kötöttek meg azzal a
céllal, hogy Veszprém Megye Önkormányzata egyes intézmény-fenntartási feladatait
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magasabb színvonalon ellássa, az Önkormányzat intézményeinek energetikai-, fűtés-,
melegvízellátás korszerűsítését megvalósítsa, abból a célból, hogy ezzel ellensúlyozzuk a
rendszeres energia áremelések hatásait.
Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat. Gazdálkodása során
elért nyereségét nem osztja fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
I. A TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA
1. A társaság cégneve:

Veszprém Megyei Fűtés-, és
Melegvíz
Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Rövidített cégneve:

Veszprém Megyei Non-profit Kft.

2. A társaság székhelye:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

3. A társaság tagjai:

Veszprém Megyei Önkormányzat tag
Székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Képviseli: Lasztovicza Jenő elnök
RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft.
székhely: 1118 Budapest, Számadó u. 19.
Képviseli: Soós Csaba ügyvezető
Rövidített név: RFV ESCO Kft.

4. A társaság jogi személy.
5. A társaság tevékenységi körei a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
(TEÁOR ’08) alapján:
35.30 ’08 Gőzellátás, légkondicionálás ( főtevékenység)
43.22 ’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
71.11 ’08 Építészmérnöki tevékenység
71.12 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
74.90 ’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
72.19 ’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
71.20 ’08 Műszaki vizsgálat, elemzés
68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ha a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a társaság az adott
tevékenységet csak ennek birtokában folytathatja. Képesítéshez kötött tevékenységet a
Társaság csak akkor folytathat, ha tagjai vagy alkalmazottjai között olyan személy van, aki a
jogszabályokban meghatározott képesítési követelménynek eleget tesz.
6. A társaság időtartama: határozatlan
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7. A társaság törzstőkéje: 510.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, amely teljes egészében
készpénz betétből áll.
8. A tagok egyes törzsbetétei:
Tag neve:

Veszprém Megye

Törzsbetét:
260.000,- Ft

Önkormányzata
Ebből készpénz:

260.000,- Ft

RFV ESCO Kft.
Ebből készpénz:

250.000,- Ft
250.000,- Ft

9. A felek megállapodnak abban, hogy a törzsbetétben rögzített összeget, a
szerződés aláírásától számított 30 napon belül fizetik be a társaság betétszámlájára.

társasági

II. A TÁRSASÁG ÉS A TAGJAI KÖZÖTTI JOGVISZONY
1.

A tagok kötelesek a pénzbetéteket befizetni az I. fejezetben foglaltak szerint. A tagok
nem mentesíthetők a befizetés alól, és a társasággal szemben beszámításnak sincs helye.

2.

A társaság tagját a bíróság a társaságnak a tag ellen indított keresete alapján kizárja a
társaságból, ha a tagnak a társaságban maradása a társaság céljának elérését
nagymértékben veszélyeztetné. A tag nem zárható ki a társaságból, ha a társaságnak
csak két tagja van. Nem zárható ki az a tag, aki legalább a szavazatok háromnegyedével
rendelkezik.

3.

A perindításról a taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz. A határozatot írásba
kell foglalni. Az érintett tag a perindítás kérdésében nem szavazhat. A keresetet a
határozat meghozatalától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül lehet
előterjeszteni a társaság székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróságnál.

4.

A taggyűlés - legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozata alapján pótbefizetési kötelezettséget írhat elő, ha az a veszteségek fedezésére szükséges. A
pótbefizetési kötelezettség évente egy alkalommal határozható el és legfeljebb a
törzsbetétek 20 %-a erejéig terjedhet.

5.

A befizetést a határozat meghozatalától számított 60 napon belül kell teljesíteni. A
pótbefizetés csak pénzzel teljesíthető a társaság bankszámlájára, beszámításnak nincs
helye. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A veszteség pótlásához
nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak
a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor.

6.

Az üzletrész értékesítése esetén a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt
személyt - ebben a sorrendben – elővásárlási jog illeti meg az értékesíteni kívánt
üzletrészre. A társaság adózott eredményét a törzsbetétek arányában kell a tagok között
felosztani.
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Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság
vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított harminc nap.

III. A TAGGYŰLÉS
1.

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

2.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a
törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal:
a./
b./
c./
d./
e./
f./
g./
h./
i./
j./
k./
l./
m./
n./
o./
p./
q./
r./
s./
t./
u./
v./

3.

a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
elővásárlásra jogosult személy kijelölése
az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b.) pont) illetve
élettársával köt;
a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni
követelések érvényesítése;
a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által
történő megvizsgálásának elrendelése;
az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződések
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének
jóváhagyása;
a társasági jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
a társasági szerződés módosítása;
a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapítása;
törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;

Továbbá a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések,
amelyeket a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal:
a./
b./
c./
d./
e./

a társaság éves gazdasági tervének jóváhagyása;
cégvezető kijelölése és képviseleti joggal történő felruházása;
hitel felvétele;
tagi hitel nyújtásának és elszámolásának szabályai;
az egyes kezelt intézmények energetikai üzemeltetéséhez és korszerűsítéséhez
szükséges műszaki és üzleti tervek elfogadása.
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A taggyűlés a határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, amikor
a Gt., ill. jelen társasági szerződés 3/4-es többséggel meghozott vagy egyhangú
határozatot ír elő.
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható
szavazatok többsége képviselve van.
A taggyűlés egyhangú határozata szükséges a III.2. pont k., p., pontok, valamint a III.3.
pont c., e., pontok esetében, 3/4-es többséggel meghozott határozat szükséges a III.2.
pont i., valamint a III.3. pont b., pontjai esetében.
A szavazati jog terjedelme a következő:
RFV ESCO Kft.
Veszprém Megye
Önkormányzata

50 szavazat
50 szavazat

Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
5.

A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Gt-ben meghatározott eseteken
felül a taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként
szükséges. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések
megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a
saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, illetve ötszázezer forint alá csökkent,
valamint, ha a társaság fizetéseit beszűntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

6.

A szavazatok legalább 5 %-át képviselő tagok a taggyűlés összehívását - az ok és cél
megjelölésével - bármikor kérhetik. Ha az ügyvezető ennek harminc napon belül nem
tesz eleget, a taggyűlést az indítványtevő tagok kérelmére a cégbíróság hívja össze, az
erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított harminc napon belül. A kérelemnek
helyt adó cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

7.

A cégbíróság a taggyűlés összehívására csak akkor köteles, ha az indítványtevő tagok a
szükséges költségeket megelőlegezik, és biztosítják a taggyűlés megtartásának egyéb
feltételeit is. A taggyűlés dönt arról, hogy a társaság taggyűlésének összehívásával felmerült költségeket a társaság vagy az ülést összehívók viselik-e.
A tagokat a taggyűlésről meghívóval kell értesíteni úgy, hogy azok elküldése és a
taggyűlés határnapja között legalább tizenöt napos időköz legyen. Az értesítést a
napirendi pontok közlésével, ajánlott levélben kell megtenni. Az ajánlott levéllel történő
értesítéssel esik egy tekintet alá a telex vagy telefax útján történő értesítés is.

8.

A taggyűlés oly módon történő megtartására is lehetőség van, hogy a tagok a
taggyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a társasági szerződésben
foglaltak szerint, erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás
nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. A
taggyűlés ily módon történő megtartása esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus
hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a taggyűlésen részt vevők személyének
megállapítását.
Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a
hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető
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legyen. Ha a taggyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel
alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető hitelesít.
9.

A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény
felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is
határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetet nyolcnapos határidő
kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg.
A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni.
A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon
belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell
hívni a határozattervezet megtárgyalására.

10.

A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a
taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét,
továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a
határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a
szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az
ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá.

11.

Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet
(Határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell
vezetnie a Határozatok könyvébe. A jegyzőkönyvbe és a Határozatok könyvébe
bármelyik tag betekinthet, és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített
másolatot kérhet.

IV. AZ ÜGYVEZETŐ
A társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét
az ügyvezető látja el. Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a
társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat.
Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti
könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
Az ügyvezető feladatai különösen:
a) a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt;
b) a munkáltatói jogok gyakorlása;
c) a tagjegyzék vezetése;
d) a gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe
bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt
más adatoknak a cégbírósági bejelentése.
e) a társaság üzleti könyveinek vezetéséről való gondoskodás;
f) a társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és a taggyűlés síé terjesztése;
g) a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítás adása;
h) a tagok részére betekintés lehetővé tétele a társaság üzleti könyveibe és irataiba;
i) gondoskodás a taggyűlés összehívásáról.
A társaság első ügyvezetőjének megbízatása jelen társasági szerződés aláírásától 2013. március 31.-ig
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anyja neve: Kincses Katalin
lakcím: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 34.

megbízással látja el.
Az ügyvezető kijelenti, hogy az 2006. évi IV. tv. 23. és 25. §-aiban meghatározott ügyvezetői tisztség
betöltésének akadályát képező okok nem áll fenn vele szemben, Az ügyvezető visszahívásához a
taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője a taggyűlést bármelyik tag összehívhatja. Ha erre a
változás bekövetkezésétől számított harminc napon belül nem kerül sor, vagy az nem
lehetséges, akkor a taggyűlést bármelyik tag vagy hitelező kérelmére a cégbíróság hívja össze.
V. CÉGJEGYZÉS ÉS KÉPVISELET
1.

A társaság képviseletére az ügyvezető egyszemélyben jogosult.

2.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott
vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) fölé az ügyvezető aláírja a hiteles cégaláírási
címpéldány szerint.

VI. A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE, LESZÁLLÍTÁSA
A törzstőke felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint
a törzstőkén felüli vagyon terhére.
A törzstőke felemeléséhez a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozata elégséges.
A tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre
milyen nagyságú pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor.
Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke emelés esetén a tagoknak a
tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a
tőkeemelésben részt vegyenek.
A taggyűlés a törzstőkét leszállíthatja, a Gt-ben meghatározott esetekben pedig köteles
leszállítani. A törzstőke nem szállítható le ötszázezer forintnál alacsonyabb összegre. Ha a
leszállítás a törzsbetétek hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetétek
legkisebb összege nem lehet kevesebb százezer forintnál.
Ha a törzstőke e törvény által előírt leszállítására azért nincs lehetőség, mert ezzel a társaság
törzstőkéje az e törvényben meghatározott legkisebb összeg alá csökkenne, a taggyűlés
köteles a társaságnak más társasági formában történő átalakulásáról vagy a társaság jogutód
nélküli megszűnéséről határozni.
VII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE
1.

A társaság megszűnik, ha
a)
a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési
feltétel megvalósult;
b)
elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
c)
elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
d)
a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
e)
a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
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Ha a társaság tagjainak száma 1 főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem
egyszemélyes társaságként az arra vonatkozó szabályok alkalmazásával tovább
működik. Amennyiben a társaság legkésőbb egy éven belül nem jelent be új tagot,
akkor a korábbi társasági szerződést alapító okiratra kell módosítani.
2.

A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlés legalább háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

3.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

VIII. A TÁRSASÁG HATÁROZATAINAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA
1.

A társaság bármely tagja kérheti a társaság szervei által hozott határozatok bírósági
felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat a Gt-be vagy más jogszabály
rendelkezéseibe, avagy a társasági szerződésbe ütközik. A taggyűlés által hozott
határozat bírósági felülvizsgálatát - a IX. fejezet 2. pontja szerinti jogsértésre
hivatkozással - az ügyvezető, illetve a felügyelő bizottság bármely tagja is
kezdeményezheti.

2.

A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való
tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a társaság ellen kell megindítani. A
határozat meghozatalától számított 90 napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot
akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról
addig nem szerzett tudomást.

3.

A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, de nem illeti meg azt a személyt, aki a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve - a határozat
meghozatalához szavazatával hozzájárult. A keresetindításnak a határozat
végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat végrehajtását
felfüggesztheti. E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

4.

Ha a felülvizsgálatot az ügyvezető kezdeményezi, és a társaságnak nincs olyan
ügyvezetője, aki a társaságot képviselhetné, a perben a bíróság a társaság képviseletére
ügygondnokot rendel ki. Ha a felügyelő bizottság valamennyi tagja felperesként perben
áll, a bíróság a társaság képviseletére ügygondnokot rendel ki.

5.

A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi. A jogsértő társasági határozat
felülvizsgálata során hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra is kiterjed, akik
nem álltak perben.

IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
1. A Felügyelő Bizottság (FB) a gazdasági társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a
Társaság ügyvezetését. E körben a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a
Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja.
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2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének
napirendjén szereplő valamennyi lényeges jelentést, és minden olyan előterjesztést, amely
a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény
szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a
Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
3. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba,
Társasági szerződésbe, taggyűlési határozatba ütközik, vagy sérti a Társaság vagy a
részvényesek érdekeit, összehívja a Társaság taggyűlését, és javaslatot tesz annak
napirendjére.
4. A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés
létrejöttéhez, melyet a Társaság tagjával köt.
5. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését minden területen.
A társaság taggyűlése egyszerű szótöbbséggel öt tagú Felügyelő Bizottságot választ.
6. Az első felügyelő bizottságot az alapítók a társasági szerződésben nevezték ki öt évre,
ezt követően a felügyelő bizottságot a taggyűlés választja határozott időre.
A Felügyelő Bizottság tagját a taggyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.
A Felügyelő Bizottság működésére, feladat- és hatáskörére a társasági törvény
rendelkezései az irányadók.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Név:
Anyja
Lakik:.

Fülöp Zoltán
Szabó Valéria
8400 Ajka, Határ u. 22.

Név:
Anyja
Lakik:.

Boros Dénes
Csízi Ilona
8420 Zirc, Kálvária út 3.

Név:
Anyja
Lakik:.

Istók Ede
Pócsi Magdolna
1015 Budapest, Batthyány u. 61.

Név:
Anyja
Lakik:.

Felföldi Zoltán
Tóth Gabriella
6032 Nyárlőrinc, III. ker. 52/a.

Név:
Anyja
Lakik:.

Szedlák Attila
Kekk Ilona Erika
8196 Litér, Árpád u. 7.

7. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik
- a megbízás időtartamának lejártával;
- visszahívással;
- lemondással;
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- elhalálozással;
- valamely törvényi ok bekövetkeztével.
A Felügyelő Bizottság bármely tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a
gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől
számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új Felügyelő Bizottsági tag
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a
Felügyelő Bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen
intézkedések megtételében köteles részt venni.
X. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1.

A társaság a bejegyzéséig előtársaságként működik. Ezt követően a társaság üzleti éve
azonos a naptári évvel.

2.

A társasági jogviták eldöntésére a tagok és a társaság alávetik magukat a Magyar
Gazdasági Kamara mellett működő Állandó Választott Bíróság illetékességének.
Társasági jogvitának minősül a társaság és tagjai - ideértve a korábbi tagot is - közötti,
valamint a tagok egymás közötti jogviszonyában a társasági szerződéssel kapcsolatban,
avagy a társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvita.

3.

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

4.

Szerződő Felek jelen Társasági szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes
Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtti, valamint valamennyi a jelen
Társasági szerződés kapcsán hatáskörrel rendelkező hatóság előtti szervek és hatóságok
előtti képviseletükkel meghatalmazzák dr. Papcsák Ferenc (2083 Solymár, Panoráma u.
67.) ügyvédet.

A társaság tagjai a fenti társasági szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2008
……………………………………..
RFV ESCO Kft. tag képviseletében
Soós Csaba ügyvezető

……………………………………..
Veszprém Megye Önkormányzata
tag képviseletében
Lasztovicza Jenő elnök

Alulírott dr. Papcsák Ferenc, mint az okiratot szerkesztő ügyvéd a társasági szerződést a Gt.
11. § (3) bekezdése alapján ellenjegyzem.
Budapest, 2008. ………….
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IV. KÖZLEMÉNY
Helyreigazítás:
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító
szociális intézmények térítési díjairól szóló 1/2008. (II. 26.) rendelet mellékletében a
peremartongyártelepi Idősek Otthona térítési díjai felsorolásánál tévesen kétszer szerepel a
demens ellátottak által fizetendő térítési díj. A 3. francia bekezdésben szereplő demens
ellátottak térítési díjai szövegrész helyesen: „az emelt szintű férőhelyek térítési díjai”.
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