. (XLVI.) évfolyam

3. szám
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Pálmann Judit megbízásáról az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
igazgatójának

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
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A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
6/2008.(II.26.) rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben
alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006.
(XII. 12) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
közoktatási intézmények térítési és tandíjáról szóló 2/2004. (II. 24.)
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55/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
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megváltoztatásáról
Az integrált gazdálkodási rendszer továbbfejlesztéséről a Pápa
környéki intézmények vonatkozásában
Létszámcsökkentés elrendelése a Veszprémi Petőfi Színháznál
Kezdeményezésről a pedagógiai szakmai szolgáltatás más formában
történő ellátásának megvizsgálására
Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzat hivatala,
valamint a megyei önkormányzat intézményei 2007. évi
közbeszerzéseiről
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi összefoglaló belső
ellenőrzési jelentéséről
A
Veszprém
Megyei
Európai
Információs
Pont
Kht.
végelszámolásával kapcsolatos döntésekről
Felterjesztésről
a
Magyar
Köztársaság
miniszterelnökéhez
kormányhatározat módosítása tárgyában
Döntés alapítványok támogatásáról
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről
(II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről
(III.)
IV. MELLÉKLETEK

10/2008. (IV. 28.) rendelet mellékletei
11/2008. (IV. 28.) rendelet mellékletei
12/2008. (IV. 28.) rendelet melléklete
14/2008. (IV. 28.) rendelet 1-3. sz. mellékletei
56/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1-2. sz. mellékletei
58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1-2. sz. mellékletei
65/2008. (IV. 24.) MÖK határozat mellékletei
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 74. § (1) bekezdése alapján
Polgárdy Imre 8500 Pápa, Huszár ltp. 14. szám alatti lakost
a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének 2008. április 24. napjától megválasztotta.
A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

51/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi Bizottság két tagját dr. Áldozó
Tamást és Polgárdy Imrét visszahívja, egyidejűleg a bizottság új tagjának Bikádi László és
Könnyid István képviselő urakat választja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

52/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Polgárdy Imrét, az Egészségügyi Bizottság
tagját visszahívja, egyidejűleg a bizottság új tagjának dr. Áldozó Tamás képviselő urat
választja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

53/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatával közösen működtetett Egyeztető Bizottságból Pálfy Sándort visszahívja,
egyidejűleg a bizottság új tagjának Polgárdy Imrét választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterét
értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

54/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pálmann Judit Veszprém, Lóczy L. u. 40/B
szám alatti lakost 2008. július 1-jei hatállyal megbízza az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás 2008. július 1-jétől 2013. június 30-ig szól.
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A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a megbízással
kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2008. június 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2008. (IV. 28.) rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradvány elszámolásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. és 82. §-a alapján a Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, a Veszprém Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra, a Megyei
Önkormányzat Hivatalára és a Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő
intézményekre terjed ki.
II. fejezet
A 2007. évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása
2. §
(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2007. évi
költségvetésének végrehajtását
30 252 968 ezer Ft bevétellel,
25 062 801 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.

(2)

A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal
való egybevetését az 1. számú melléklet részletezése szerint elfogadja, és tudomásul
veszi, hogy 2 151 ezer Ft felhalmozási célú hitel igénybevétele, és 5 000 000 ezer Ft
hosszúlejáratú kötvény kibocsátása történt.

(3)

A Közgyűlés a bevételeknek önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti
teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. számú melléklet
részletezése szerint elfogadja.
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(4)

A Közgyűlés a kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való
egybevetését a 3. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.

(5)

A Közgyűlés a kiadások önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti
teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 4. számú melléklet
szerint elfogadja.

(6)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Közgyűlés működésével összefüggésben az 5/a
számú melléklet részletezése szerint 196 897 ezer Ft került felhasználásra.

(7)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat központilag kezelt
működési és egyes felhalmozási kiadásaira az 5/b. számú mellékletben részletezett
feladatokkal összefüggésben 658 746 ezer Ft, a felhalmozási kiadásaira az 5/c. számú
mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 1 607 298 ezer Ft került
felhasználásra.

(8)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési
előirányzataiból az 5/e. számú melléklet részletezésében 602 844 ezer Ft került
felhasználásra.

(9)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2007. évi normatív állami támogatás
elszámolása – a tervezett és tényleges feladatmutatók egybevetésével – megtörtént. Az
elszámolás következtében a Megyei Önkormányzatnak a felhasználási kötöttség
nélkül járó normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedés
esetében pedig 43 623 ezer Ft központosított előirányzatok elszámolásából adódóan
1056 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(10)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék –
697 ezer Ft kivételével - felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról –
ezen belül a Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzatátcsoportosításairól - a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes
elszámolás.

(11)

A Közgyűlés tudomásul veszi a képviselői alap előirányzat-módosításairól szóló 12.
számú melléklet szerinti tájékoztatást.

(12)

A Közgyűlés a rendelet 5/d., 6/b., 6/e., 6/f., 7., 8/a., 8/b., 8/c., 9. és 13. számú
kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja, az
átlaglétszámok alakulását a 10. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
3. §

(1)

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének
helyesbített pénzmaradványát a 6/a. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja,
5 074 971 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal.

(2)

A Közgyűlés a Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 2007. évi vállalkozási
tevékenység pénzforgalmi eredményét a 6/b. számú melléklet részletezése szerint
74 157 ezer Ft-ban jóváhagyja.
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(3)

A Közgyűlés az intézmények 2007. évi költségvetési gazdálkodása során képződött
bevételi többletet a támogatásértékű intézményi bevételi többletek kivételével az
intézményi pénzmaradványban elismeri. Az intézményellátás díja és alkalmazottak
térítési bevételi többletek, valamint a munkaadókat terhelő járulékok kötelezettséggel
nem terhelt része az intézményektől zárolásra kerültek.

(4)

A Közgyűlés a 6/d. számú melléklet 6. oszlopában kimutatott 6474 ezer Ft megtérülést
engedélyez az érintett intézmények részére 2007. évről áthúzódó kötelezettségeinek
finanszírozására.

(5)

A Közgyűlés az intézmények 2007. évi költségvetésében képződött kiadási
előirányzat-maradványból a felhasználási kötöttségű állami támogatás, a
központosított támogatások és a célfeladatként biztosított feladatok maradványát a
tárgyévi helyesbített maradvány terhére zárolja.

(6)

A jóváhagyott pénzmaradvány a 6/a számú melléklet 12-18. oszlopában részletezett
kiemelt előirányzatok teljesítésére használható fel. A személyi juttatások előirányzata
egyszeres jellegű kifizetésekre fordítható.

(7)

A Közgyűlés a 6/c számú mellékletben kimutatott, a Megyei Önkormányzat 2007. évi
pénzmaradványát terhelő kötelezettségeket tudomásul veszi.
4. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget
11/a. számú melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
Eszközök
Források

22 743 994 ezer Ft,
22 743 994 ezer Ft.

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának
önkormányzati törvény szerinti bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a
11/b. számú melléklet részletezésében tudomásul veszi.
III. fejezet
Záró rendelkezések
5. §
(1)

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi. A
nyilvánosan közzéteendő egyszerűsített beszámolót az 1-4. sz. táblázatban foglaltak
szerint elfogadja.

(2)

A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal
ellátott 2007. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános
közzétételéről – a Belügyi és a Cégközlönyben -, valamint a könyvvizsgálatról
készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2008.
június 30-ig gondoskodjon.
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(3)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályát veszti 2009. április 30-án.

(4)

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Veszprém Megyei
Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.28.), valamint az azt
módosító 9/2007. (IV.26.), a 12/2007. (VI.15.), a 15/2007. (VII. 2.), 16/2007.(IX.18.),
17/2007. (X.12.), a 20/2007. (XII.19.), valamint az 5/2008. (II. 26.) rendeletek.

Veszprém, 2008. április 24.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2008. (IV. 28.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.26.)
rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki.
1. §
(1)

A rendelet 3. § (1-2) bekezdésében hivatkozott
a./ bevételi főösszeg
b./ kiadási főösszeg
c./ hiánya
módosul.

23 164 145 ezer Ft-ra
23 909 340 ezer Ft-ra
745 195 ezer Ft-ra

(2)

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

(3)

A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet
3. számú melléklete lép, az 5. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklete lép.
Létszám:
3.610,5 fő
ebből: megyei fenntartású intézményekben 3.044 fő
kórházakban
566,5 fő

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

A rendelet 4. § (7) bekezdésében hivatkozott 4/d számú melléklet helyébe jelen
rendelet 4/d számú melléklete lép.
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(8)

A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/e számú melléklet helyébe jelen
rendelet 4/e számú melléklete lép.

(9)

A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet
5. számú melléklete lép.

(10)

A rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe jelen
rendelet 7. számú melléklete lép.

(11)

A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet
6. számú melléklete lép.
3. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése
alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
4. §
(1) A 6/2008. (II. 26.) MÖK rendelet 14. §-a kiegészül a következő (7)-(8) bekezdésekkel.
„ (7) A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, valamint a Kabóca
Bábszínház saját hatáskörű előirányzat módosítása tekintetében az előirányzatátcsoportosítások az Intézmények által elkészített zárási adatok figyelembe vételével
valósulnak meg, a saját bevételek, támogatások alakulásának függvényében. Az intézmények
megszüntetését követő 60 napot követően kell zárómérleget és beszámolót készíteni a
megszűnt intézmény gazdálkodásáról, ekkor a mérlegben szereplő pénzkészlet, függő-, átfutó
bevételek-kiadások ismeretében állapíthatók meg a 2007. évi jóváhagyott pénzmaradványból
a gazdálkodás során felhasznált összegek. A két intézmény jóváhagyott helyesbített
pénzmaradványát az elszámolásokat követően a jogutódnak, illetve Veszprém Megyei Jogú
Városnak szükséges továbbadni.”
„ (8) A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Megyei Közgyűlés elnökét, hogy tegyen
intézkedést a céltartalék - I.25. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet gazdasági
társasággá alakulása miatt pénzmaradvány átadás, valamint I.26. Kabóca Bábszínház
fenntartó váltás miatti pénzmaradvány átadás – pontjaiból az érintettek részére történő
átcsoportosításról.”
5. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Veszprém, 2008. április 24.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2008. (IV. 28.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó napi
élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII. 12) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei
Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó napi élelmezési
nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 16/2006. (XII. 12.) rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. § A rendelet 2. §- ában hivatkozott 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz.
melléklete lép.
2. § Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba.
Veszprém, 2008. április 24.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2008. (IV. 28.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények
térítési és tandíjáról szóló 2/2004. (II. 24.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a 124. § (21) bekezdésben kapott
felhatalmazása alapján a fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési és tandíjáról
szóló 2/2004. (II.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
„e)

a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második szakképesítésre való
felkészüléskor a közoktatási törvény 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában
meghatározottak”
2. §

A Rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontjából törlésre kerül az „alapműveltségi vizsga” kifejezés.
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3. §
A Rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (2) d) pontja esetén a 18 éven aluli tanulóknál az (1) bekezdés alapján megállapítható
összeg]
„5 %-a a kizárólag csoportos oktatásban részt vevő tanulók esetében,
10 %-a az egyéni hangszeres főtárgyi képzésben részt vevő tanulók esetében”
4. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése hatályát veszti.
5. §
(1) A Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kérelemre a 4. § alapján megállapítható térítési díj és tandíj
a) legfeljebb 25 %-a engedhető el, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem
nem éri el a mindenkor kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét.
b) legfeljebb 50 %-a engedhető el, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem
nem éri el a mindenkor kötelező legkisebb munkabér összegét.
c) legfeljebb 75 %-a ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori
saját jogú öregségi nyugdíj összegének 150 %-át nem éri el.
(2) A Rendelet 6. §-a új, (6) bekezdéssel egészül ki:
„A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén jövedelmen a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltakat kell érteni.”
6. §
Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a 2008/2009. tanévtől kell
alkalmazni.
Veszprém, 2008. április 24.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2008. (IV. 28.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló rendelet megalkotásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat a megye lakosságának szociális biztonsága érdekében, –
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletre (továbbiakban: R-1.), valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.)
SZCSM rendeletre (továbbiakban: R-2.) tekintettel, – a szakosított szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
(1) E rendelet célja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat szabályozza a szakosított
szociális ellátások biztosításának és igénybevételének rendjét, továbbá, hogy elősegítse az
egyéneknek önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt
felelősség vállalását, a szociális szolgáltatások fejlesztését.
(2) Mindezekkel összhangban a Veszprém Megyei Önkormányzat feladata a szociális
szolgáltatás iránti igények folyamatos figyelemmel kísérése, az igényekről, a kielégítésüket
szolgáló intézményrendszerről, az ellátottságról szóló információkról a települési
önkormányzatok tájékoztatása, szociális szolgáltatástervezési koncepció készítése, a települési
és a kistérségi szolgáltatástervezési koncepciók véleményezése.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek
feladatait, összetételét, működésének a rendjét önálló rendeletben határozza meg.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
− a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított szociális
ellátást nyújtó intézményekre
− az ellátást igénylő személyekre (ellátási területen élő magyar állampolgárokra,
bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által
menekültként elismert személyekre, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában e törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a
három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén
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gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik);
− az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre;
− a szolgáltatást igénybe vevő tartására jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat
alapján köteles személyekre;
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított szociális ellátást nyújtó
intézmények ellátási területe Veszprém megye területe.
(3) Más megye lakosainak ellátására – ellátott csere kivételével – a megyei közgyűlés
elnökének átruházott hatáskörben hozott előzetes engedélyét követően kerülhet sor,
amennyiben az ellátott, vagy hozzátartozója, illetve törvényes képviselője vállalja a
mindenkori intézményi térítési díj megfizetését. Az engedély megadására csak az elhelyezést
igénylő közvetlen érdekét szolgáló, különösen indokolt esetben (pl. családegyesítés, a
megyében lévő rokoni kapcsolatok fennállása) kerülhet sor, a Veszprém megyei ellátottak
igényeinek veszélyeztetése nélkül.
II. FEJEZET
A szakosított ellátások formái, az intézmények típusai
3. §
(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat az alábbi szakosított szociális ellátási formákat
működteti:
Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
a) idősek otthona
b) fogyatékosok otthona
c) pszichiátriai betegek otthona
Lakóotthon
a) fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
b) fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona
(2) A megyei önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények az alábbiak:
– Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser
– Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye,
Külsővat
– Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi
– Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep
– Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc
– Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka
– Veszprém Megyei Önkormányzat „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek
Otthona, Kamond
– Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona,
Lesencetomaj
– Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta
– Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona,
Veszprém
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Az ellátás igénybevételének rendje
4. §
(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított szociális ellátást
nyújtó intézmények esetében az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető
intézkedése alapozza meg.
(2) Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes. A kérelmet az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője a R-2. 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be az
intézmény vezetőjénél.
(3) Tartós bentlakásos intézménybe nem vehető fel az a személy, akiről a lakóhelyén az
alapszolgáltatás keretében tudnak gondoskodni, illetve akinek életkora, egészségi állapota,
gondozási szükséglete, fogyatékossága nem felel meg a Sztv-ben előírt feltételeknek. Az
intézményi jogviszonyban állók egészségének védelme érdekében új felvételre csak a
kórokozó hordozásra irányuló negatív tüdőszűrő- és bakteriológiai vizsgálati eredmény
igazolásával kerülhet sor.
(4) Az intézményvezető az igénybevételi eljárást az R-2. előírásainak megfelelően köteles
végezni. Gondoskodik az előírt nyilvántartások vezetéséről, az előgondozás elvégzéséről,
dönt az ellátásra való jogosultságról.
5. §
Az idősek otthonának vezetője – az Sztv. 68. § (5) bekezdése szerinti kivételek figyelembe
vételével – a kérelem alapján kezdeményezi az ellátást igénylő gondozási szükségletének
vizsgálatát a szociális szakértői szervnél, majd dönt az ellátásra való jogosultságról. Az
intézményvezető a gondozási szükséglet megállapítását követően megkeresi az igénylő
lakóhelye szerint illetékes jegyzőt a jövedelemvizsgálat elvégzése céljából.
6. §
(1) Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást
igénylők elhelyezéséről, kivéve, ha az ellátást igénylő helyzete a soron kívüli elhelyezést
indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek esetében az igények
kielégítésének sorrendjéről határozó bizottságban a fenntartó képviseletében a szociális
intézmények érdekképviseleti fórumaiba megválasztott képviselő vesz részt.
(2) Amennyiben a megyei közgyűlés az intézményben létszám felvételi zárlatot rendel el, a
rendkívüli élethelyzetben lévő ellátást igénylők felvételéről – a soron kívüli elhelyezést
minősítő bizottság kezdeményezésére – a megyei közgyűlés elnöke 15 napon belül dönt. A
megyei közgyűlés elnöke a felvételt különösen akkor engedélyezi, ha a soron kívüli
elhelyezésnek az R-2. 15. § (1) bekezdésben foglalt feltételei fennállnak, s más, azonos
ellátási formában működő intézményben történő elhelyezés nem lehetséges.
(3) Az intézményvezető az elhelyezésre vonatkozó kérelem elutasításáról szóló értesítés egy
példányának megküldésével a fenntartót tájékoztatja.
7. §
(1) Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor megállapodást köt az
ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével, kivéve ha az ellátás biztosítása a bíróság
kötelező intézeti elhelyezést kimondó döntésén alapul. Az ápolást-gondozást nyújtó
intézményekre és az ápoló-gondozó célú lakóotthonokra vonatkozóan az 1. számú melléklet, a
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rehabilitációs célú lakóotthonra vonatkozóan a 2. számú melléklet tartalmazza a
megállapodás-mintát, melynek tartalmától az intézmény vezetője eltérhet a szerződő fél
adatai, az elhelyezés helyének, időtartamának pontos meghatározása, a házirendben
jóváhagyott szolgáltatási kör, valamint az intézménybe bevihető vagyon-, érték- és, személyes
tárgyak és behozandó iratok köre vonatkozásában továbbá valamennyi a megállapodás minta
által nem tartalmazott, az intézmény sajátosságaihoz kapcsolódó – jogszabállyal nem
ellentétes – kérdésekben. Az intézmény vezetője a megállapodás másolatát a megállapodás a
megkötésétől számított 15 napon belül megküldi a megyei közgyűlés elnökének.
(2) Az intézményvezetők az 3. számú melléklet szerinti jelentésben kötelesek minden hónap
10-éig tájékoztatást adni az előző havi gondozotti forgalomról, a férőhely kihasználtságáról, a
felvételt nyert személyekről, és a várakozókra vonatkozó fontosabb adatokról.
(3) Az intézményi jogviszony megszüntetésének eseteire és módjaira vonatkozóan az Sztv.
100-104. §-aiban és a 108-109. §-aiban foglaltak az irányadók.
(4) Ha az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője az intézményvezető 4. § (3) bekezdés, 5.
§ és 7. § (3) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó határozattal dönt a beutalás
kérdéséről.
III. FEJEZET
Az ellátottak érdekvédelme
8. §
Az intézményvezető köteles gondoskodni arról, hogy az intézmény által biztosított
szolgáltatást olyan módon nyújtsák, hogy figyelemmel legyenek az ellátást igénybevevőket
megillető alkotmányos jogok és az Sztv-ben meghatározott ellátotti jogok maradéktalan és
teljes körű tiszteletben tartására.
9. §
(1) Az érdekképviseleti fórum az intézményi jogviszonyban állók jogainak és érdekeinek
érvényesülését segíti elő az Sztv. 99. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott feladatokkal és
összetételben. Az érdekképviseleti fórum a házirend mellékletét képező működési
szabályzatban meghatározott feltételek és eljárás szerint működik.
(2) Az érdekképviseleti fórum tagjait, valamint a (4) bekezdésben szereplő tagság
megszűnése esetén az új tagot
a) az ellátást igénybevevők közül lakógyűlésen,
b) az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül a hozzátartozóigondnoki értekezleten,
c) az intézmény dolgozói közül munkaértekezleten kell megválasztani,
egyszerű szavazati többséggel.
(3) Az érdekképviseleti fórum tagjai maguk közül választják meg a fórum elnökét. Az elnök
gondoskodik az ülés összehívásáról, a tagok és az érintett személyek értesítéséről, a fórum
által hozott döntések alapján szükséges intézkedések megtételéről. A fórum üléseiről
jegyzőkönyv készül, a döntéseket határozatokba foglalják.
(4) Az érdekképviseleti fórumbeli tagság megszűnik:
a) a tag lemondásával, illetve halálával;
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b) a tag visszahívásával, ha az ellátottak panaszait nem megfelelően közvetíti, illetve ha a
fórum ülésein való megjelenési kötelezettségét tartósan nem teljesíti;
c) annak a hozzátartozónak (törvényes képviselőnek) a halálával, vagy annak az
ellátásban részesülőnek az intézményi jogviszonya megszűnésével, akire tekintettel az
illető tag az érdekképviseleti fórum tagja lehetett;
d) a fenntartót képviselő tag esetében továbbá a kijelölt megyei képviselő megyei
képviselői mandátumának lejártával, illetve az arról történő lemondással.
IV. FEJEZET
Térítési díj
10. §
A megyei önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító szociális
intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az
intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, továbbá a térítési díj
csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése külön rendeletben szabályozza.
V. FEJEZET
A megyei önkormányzat koordinációs feladatai a megyei szociális szolgáltatásokban
11. §
(1) A megyei önkormányzat az Sztv. 88. § (1) bekezdésében foglalt feladata, a szakosított
szociális szolgáltatások területi összehangolása keretében kapcsolatot tart a települési
önkormányzatokkal, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának Egészségügyi,
Szociális és Gyermekvédelmi Irodája révén a megyei szociális szolgáltatásokban
közreműködőkkel.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Irodája, a megyei önkormányzat fenntartásában működő Idősek Otthona és Módszertani
Intézménye közreműködésével szakmai véleményt, tanácsadást nyújt a megyei szociális
szolgáltatások megszervezéséhez és működtetéséhez.
(2) A megyei szociális szolgáltatások fejlesztésének elősegítésére a megyei önkormányzat
szociális szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepciót a megyei
önkormányzat kétévente felülvizsgálja, és az Sztv. 92. § (7)-(8) bekezdéseiben foglaltak,
valamint a szociális szolgáltatásokban közreműködők véleményének figyelembevételével
aktualizálja.
(3) A Veszprém megye területén megtalálható települési önkormányzatok és társulások által
készített szociális szolgáltatástervezési koncepciókat a megyei közgyűlés nevében, a
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Irodája, valamint a megyei önkormányzat fenntartásában lévő Idősek Otthona és Módszertani
Intézménye bevonásával a megyei közgyűlés elnöke véleményezi.
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VI. FEJEZET
Záró rendelkezések
12. §
(1) Jelen rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző
gondoskodik.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Veszprém Megyei
Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények által nyújtott szakosított
ellátásokról, azok igénybevételéről többször módosított 4/2000. (III. 16.) számú rendelet,
illetve az azt módosító 11/2003. (VI. 27.), a 4/2004. (IV. 29.) 6. §-a, a 16/2005. (X. 21.),
valamint az 1/2008. (II. 26.) rendelet 4. § (3) bekezdése.
(3) E rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltakat a rendelet hatályba lépését követően felvett
személyekre kell alkalmazni.
Veszprém, 2008. április 24.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
48/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. április 24-ei ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
1. A Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének megválasztása, változás
egyes bizottságok összetételében
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatójának megbízása (zárt ülés)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3 . A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtása,
pénzmaradvány elszámolása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. alaptőke emelése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5. Döntés a 2008. évi költségvetésben meghatározott „kommunikációs kapcsolatok”
előirányzat felhasználásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II. 26.)
rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
7. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII. 12.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
8. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények
térítési és tandíjáról szóló 2/2004. (II. 24.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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9. A Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló rendelet megalkotása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
10. Az intézménygazdálkodási rendszer további működtetésére vonatkozó javaslat
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
11. Létszámcsökkentés elrendelése a Veszprémi Petőfi Színháznál
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
12. Kezdeményezés a pedagógiai szakmai szolgáltatás más formában történő ellátásának
megvizsgálására
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
13. Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzat hivatala, valamint a
megyei önkormányzat intézményei 2007. évi közbeszerzéseiről
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
14. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
15. A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. végelszámolásával kapcsolatos
döntések
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
16. „sürgős” minősítésű előterjesztés
Felterjesztés a Magyar Köztársaság miniszterelnökéhez kormányhatározat módosítása
tárgyában
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
17. Döntés alapítványok támogatásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
19. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2008. február 1. – 2008. április 10.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Felelős:
50/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. §
(1) és (2) bekezdésében, valamint a 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 2008. április 24.
napjától Polgárdy Imre a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke
- havi tiszteletdíját 260.000 Ft összegben
- havi költségátalányát – tiszteletdíjának 20 %-ában – 52.000 forint összegben állapítja
meg.
A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

55/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
1. A. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
nevében a jogosultság elvesztése miatt lemond a Közép-Dunántúli Regionális
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Fejlesztési Tanács 49/2006. (V.26.) számú határozata I/A) pontja alapján, rangsorban
a 2. helyen a Veszprém Megyei Önkormányzat részére a „Működő Kórházak és
szakrendelők orvosi gép-műszer beszerzései” címen 2006. évre biztosított 53 200 000
Ft előirányzatnak a beruházás tervezett befejezését követő év végéig, azaz 2007.
december 31-ig fel nem használt 110 764 Ft maradványáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

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

2008. május 7.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

3. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy a
2008. évi költségvetés végrehajtása a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül
történjen. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a kincstári finanszírozási rendszerben
folyamatosan kísérje figyelemmel az intézmények kiemelt előirányzatokon belül
történő gazdálkodását.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

56/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi szakellátás feladatának
2008. április 1-jétől történő ellátására a Sümeg Városi Önkormányzattal közösen megalapított
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közgyűlése előtt a gazdasági társaság alaptőkéjének emelése érdekében az alábbi javaslatot
támogatja:
1. A megyei közgyűlés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) új részvények
forgalomba hozatalával 214.100.000.-Ft-tal, azaz Kettőszáztizennégymillió-egyszázezer
forinttal emeli. Az alaptőke emelés módja: zártkörű. A tőkeemelés
készpénzszolgáltatással történik, amelyet a 33/2008. (III. 27.) MÖK határozat 2.) pontja
alapján 91.900.000.-Ft számlapénz átadásával, valamint a 2008. évi költségvetése
terhére 122.200.000.-Ft hozzájárulással teljes egészében a Veszprém Megyei
Önkormányzat biztosít.
Az alaptőke emelés ellenében a Veszprém Megyei Önkormányzatot, mint részvényest
2141 db, 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű részvény illeti meg. Az alaptőke
emelés javasolt időpontja: 2008. április 30.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése
az alaptőke emelésére vonatkozó javaslatot elfogadja, a tőkeemelés alapján a Veszprém
Megyei Önkormányzat részvényest megillető 2141 db, 100.000 Ft névértékű
dematerizált részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást adja ki, valamint
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intézkedjék a Zrt alaptőke-emeléséhez még szükséges 122.200.000.-Ft
Egyszázhuszonkettőmillió-kétszázezer forint pénzbeli hozzájárulás befizetéséről.
Határidő:
Felelős:
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azaz

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

2. A megyei közgyűlés elfogadja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítására vonatkozó
javaslatot jelen határozat 1. számú melléklete szerint.
A megyei közgyűlés felkéri elnökét, képviselje az alapszabály módosításának javaslatát
a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság közgyűlésén, illetve annak elfogadása esetén felhatalmazza a
módosítás aláírására.
Határidő:
2008. április 30.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház–Rendelőintézet 2008. március 31-i mérlegében lévő további vagyoni eszközeit
2008. április 1. napjával – a tárgyi eszközök vagyonkezelésbe adására megkötött
vagyonkezelési szerződés mellékletének jelen határozat 2. számú mellékletével való
kiegészítésével – adja át a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

57/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szükségesnek tartja a megyei önkormányzat
és a megye településeit érintő információk, hírértékű anyagok és hirdetések a megye
lakossága körében történő minél szélesebb körű terjesztését.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a 2008. évben biztosított kommunikációs kapcsolatok
előirányzataként szereplő összeg felhasználására tegyen javaslatot a költségvetési rendelet
módosításával, a megyében ingyenesen terjesztendő sajtótermék vásárlására, illetve ezt
követően a közbeszerzési szabályzat alapján folytassa le a szükséges eljárást.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás eredményéről tájékoztassa a soron
következő közgyűlést.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve a soron következő közgyűlés
Lasztovicza Jenő, elnök

58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal „Veszprém
Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája” elnevezésű
költségvetési szervet alapít. Az intézmény alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerint
határozza meg.
A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Középdunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg.
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A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartójával és
az intézmény vezetésével folytasson tárgyalásokat a „Veszprém Megyei Önkormányzat
Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája” elhelyezésének feltételeiről.
2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának,
adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
3. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy azon intézmények esetében, amelyeknek
gazdálkodási feladatait a „Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki
intézményei gazdasági irodája” látja el, készítse elő az alapító okirat módosításokat, és
terjessze a Közgyűlés elé.
4. Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy az intézmény 2008. évi költségvetési javaslatát
terjessze a júniusi közgyűlés elé.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. számú mellékletben foglaltakkal
egyezően pályázatot ír ki az igazgatói állására. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a
pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.
6. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket érintő létszámleépítéseket, az érintett
dolgozók számára kedvező lehetőségeket is figyelembe véve készítse elő.
Határidő:

1. pont: 2008. május 12.
2. pont: 2008. június 15.
3, 4. 6. pont: 2008. június 12.
5. pont: azonnal

Felelős:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

59/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 1-jétől az alábbi önálló
gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények gazdálkodási jogkörét részben önállóan
gazdálkodó jogkörre változtatja. Gazdálkodási feladataik ellátására a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatal Gazdasági Iroda Intézménygazdálkodási Csoportját jelöli ki.
Az intézmények az alábbiak:
1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota,
2. Lóczy Lajos Gimnázium, Két tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium, Balatonfüred,
3. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred,
4. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi,
5. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota,
6. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Várpalota,
7. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola. és Alapfokú. Művészetoktatási
Intézmény, Zirc,
8. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc,
9. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő,
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10. Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc,
11. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton.
2. A Közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az érintett intézmények esetében készíttesse elő az
alapító okirat módosításokat, és terjessze a Közgyűlés elé.
3. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket érintő létszámleépítéseket, az érintett
dolgozók számára kedvező lehetőségeket is figyelembe véve készítse elő.
Határidő:

1. pont: 2008. július 1.
2. 3. pont: 2008. június 12.

Felelős:

Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

60/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az integrált gazdálkodási rendszer
továbbfejlesztését a pápa környéki intézmények vonatkozásában a 2008. szeptemberi
közgyűlésen tárgyalja meg. Felkéri a főjegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodási
feladatainak változásával kapcsolatos előterjesztést készítse elő.
Határidő:
Felelős:

2008. szeptember 18.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

61/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprémi Petőfi Színháznál 3 fős
létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett 108 fős létszámát
véglegesen 105 főre csökkenti.
Határidő:
Felelős:

munkáltatói intézkedések megtételére: 2008. augusztus 31.
az intézmény vezetője

62/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, vizsgálja meg a
pedagógiai szakmai szolgáltatás más formában történő ellátásának lehetőségeit és ehhez
szerezzen be tájékoztató adatokat elsősorban nem önkormányzati szakmai szolgáltatóktól.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. május 25.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a tájékoztató adatok
beérkezését követően tegyen javaslatot a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok
további ellátására.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. június 15.
63/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a
Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala és a
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Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei 2007. évi közbeszerzéseiről szóló
tájékoztatót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a költségvetési szervek
vezetőit, hogy 2008. évben gondoskodjanak a vezetésük alatt álló intézményben a
közbeszerzési törvény előírásainak megfelelő eljárások lefolytatásáról és azok
ellenőrzéséről.
Határidő:
2008. évben folyamatosan
Felelős:
a költségvetési szerv vezetője
64/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést
az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

65/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a
Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság „végelszámolás alatt”
(8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 2008. március 31. napján kelt korrigált végelszámolási
nyitó mérlegét.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Szamosfalviné Tóth Anita végelszámoló

66/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felterjesztéssel él a Magyar Köztársaság
miniszterelnökéhez a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek köréről szóló
kormányhatározat módosítását illetően.
Az 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontja alapján kifogásoljuk a megyei
önkormányzatok bekerülését a 3002/2004. számú kormányhatározatba.
Kezdeményezzük, hogy a megyei önkormányzatokat a kormányhatározatból töröljék.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az előterjesztést a határozattal együtt küldje meg a Magyar
Köztársaság miniszterelnökének, és a Megyei Önkormányzatok Szövetségének.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

67/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi költségvetésben tervezett kiadási
előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt:
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Képviselői Keret terhére 4/a. melléklet 15. pont
Képviselő neve

Támogatott címzettje
felhasználás célja

Dr. Áldozó Tamás

Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány,
Pápa
- A gyerekek környezettudatos gondolkodásának,
nevelésének erősítése, formálása, folytatva a
megkezdett programot

Gaálné
Vörösmarty Éva

Geipl Miklósné

Dr.
István

-

összeg
ezer Ft-ban

Bódi Mária Magdolna Alapítvány, Balatonfüzfő
Az Alapítvány célja Litér vértanúja, Bódi Mária
Magdolna boldoggá avatásának, majd szentté
avatásának
anyagi
támogatása,
ehhez
kapcsolódóan könyvek kiadása, rendezvények
szervezésének
támogatása,
emlékhelyeinek
megóvása

125

80

Pro Literatura Alapítvány, Budapest
- Eötvös Károly emléktáblája
költségeihez hozzájárulás

felállításának

30

Hermann Pro Literatura Alapítvány, Budapest
- Eötvös Károly emléktáblája
költségeihez hozzájárulás

felállításának

30

felállításának

50

Pétfürdő Sportjáért Alapítvány, Pétfürdő
- Szabadidő
Centrum
továbbfejlesztésének
támogatása

100

Tapolcai Média Közalapítvány, Tapolca
- A tapolcai városi TV stúdió-eszközeinek
fejlesztése

100

Ajkai „Zeneiskoláért” Alapítvány, Ajka
- A 45 éves Zeneiskola jubileumi kiadványának,
az évforduló rendezvényeinek támogatása

30

Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány, Adásztevel
- Tájegységek találkozása Kul-túrához kapcsolódó
2008. 04. 05-i hagyományőrző nap támogatása

30

Kuti Csaba

Leszkovszki Tibor

Lévai József

Stolár Mihály

Takács Szabolcs

Összesen:

Pro Literatura Alapítvány, Budapest
- Eötvös Károly emléktáblája
költségeihez hozzájárulás
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Civil szervezetek támogatása előirányzat terhére 4/b. melléklet V. 9. pont:
Kozmutza Flóra
Alapítvány –
Értelmileg Sérült
Gyermekekért

-

„Jótékony Mozgás” rendezvényének, valamint
a résztvevő gyermekek jutalmazásának
támogatása

100

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a
támogatásról szóló megállapodásokat írja alá.
Határidő:
Felelős:

2008. május 31.
Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke

68/2008. (IV. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 14/2007. (II. 22.), 176/2007. (XI. 8.) 1-2.
pontjai, 178/2007. (XI. 8.) 1., 3. pontjai, 184/2007. (XI. 8.) 4. pontja, 197/2007. (XII. 13.),
209/2007. (XII. 13.) 3. pontja, 2/2008. (II. 21.), 3/2008. (II. 21.), 5/2008. (II. 21.), 6/2008. (II.
21.), 8/2008. (II. 21.) 2. pontja, 10/2008. (II. 21.) 1-2. pontjai, 12/2008. (II. 21.), 14/2008. (II.
21.) 2. pontja, 15/2008. (II. 21.), 16/2008. (II. 21.), 17/2008. (II. 21.), 18/2008. (II. 21.),
19/2008. (II. 21.), 20/2008. (II. 21.), 23/2008. (II. 21.), 25/2008. (II. 21.), 32/2008. (III. 27.),
33/2008. (III. 27.) 1-2. pontjai, 34/2008. (III. 27.) 1-3. pontjai, 35/2008. (III. 27.) 4. pontja,
36/2008. (III. 27.) 4. pontja, 37/2008. (III. 27.) 7. pontja, 39/2008. (III. 27.), 41/2008. (III.
27.), 46/2008. (III. 27.), 47/2008. (III. 27.) határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés
elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
A közgyűlés a 28/2008. (II. 21.) MÖK határozat végrehajtási határidejét 2008. szeptember 1jére módosítja.
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
IV. MELLÉKLETEK
10/2008. (IV. 28.) rendelet mellékletei
11/2008. (IV. 28.) rendelet mellékletei
12/2008. (IV. 28.) rendelet melléklete
14/2008. (IV. 28.) rendelet 1-3. sz. mellékletei
56/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1-2. sz. mellékletei
58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1-2. sz. mellékletei
65/2008. (IV. 24.) MÖK határozat mellékletei
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