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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ
188/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
189/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
190/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:

Boros Dénes megválasztásáról a gazdasági kapcsolatok tanácsnokának
Lévai József megválasztásáról a Gazdasági és Területrendezési
Bizottság új tagjának
Barthos Gábor megválasztásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság új külső tagjának

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
6/2008.(II.26.) rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló
10/2005. (IX. 16.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben
alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006.
(XII.12.) rendelet módosításáról
A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló
14/2008. (IV. 28.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII.
15.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) rendelet módosításáról

20/2008. (XII. 10.) rendelet:
21/2008. (XII. 10.) rendelet:
22/2008. (XII. 10.) rendelet:
23/2008. (XII. 10.) rendelet:
24/2008. (XII. 10.) rendelet:
25/2008. (XII. 10.) rendelet:

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
187/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
191/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
192/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
193/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
194/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei
ülésének napirendjeiről
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési
koncepciójáról
A TIOP 1.2.2./08/01. kódszámú „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és
oktatási- és képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című
pályázat benyújtásáról
Kötelezettségvállalásról a TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat által
támogatott szolgáltatások fenntartásáért a Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóságnál
A TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat szakértői költségeinek
biztosításáról
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195/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
196/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
197/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
198/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
199/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
200/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
201/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
202/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
203/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
204/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
205/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
206/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
207/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
208/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:

209/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:

210/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
211/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
212/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
213/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
214/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
215/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
216/2008. (XII. 4.) MÖK határozat:
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának 2009-2010. évekre vonatkozó Operatív Programjáról
Beszámoló az egészségügyi ellátórendszer megyei integrációjának
helyzetéről, valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzleti tervéről
Vélemény Várpalota Város Önkormányzata által benyújtandó TIOP
2.1.3/08/1 pályázat szakmai programjáról
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) benyújtásának jóváhagyásáról
Hozzájárulásról az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által benyújtandó
TÁMOP pályázathoz
Kötelezettségvállalásról a TÁMOP 3.2.4./08/01 kódszámú pályázat
által támogatott szolgáltatások fenntartására az Eötvös Károly Megyei
Könyvtárban
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár pályázati költségeinek
biztosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat részvételéről az Európai Unió
„Kulturális Örökség Hálózat” Interreg IV/C 2007-2013 projectjében
Beszámoló a mosodakorszerűsítések helyzetéről, a feladatra
rendelkezésre álló hitel felhasználásáról
Feladatellátási szerződésről az Alkohol - Drogsegély Ambulancia
Egyesülettel
Beszámoló a megyei intézmények „kincstári” típusú gazdálkodásának
tapasztalatairól
Felterjesztésről a 8-as számú főközlekedési út márkói elkerülő
szakaszának ügyében
Beszámoló a 2007-2008. évi akciótervek keretében benyújtott MÖK
pályázatok helyzetéről
A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft.
által végzett fűtéskorszerűsítési beruházások műszaki kivitelezése
során felmerült változások miatt a vagyonkezelési, valamint
hőszolgáltatási szerződések módosításáról
A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft.
által végzett fűtéskorszerűsítési beruházások műszaki kivitelezése
során felmerült változások miatt a szindikátusi megállapodás
módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat részvételéről a „Pannon”
Tudományok Közhasznú Egyesületben
A „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. évi
munkatervének megállapításáról
A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi
célok meghatározásáról
Döntés alapítvány támogatásáról
A „Dáka Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona rekonstrukciója és
egyéb építési munkái” címzett támogatással megvalósult beruházás
támogatási összegének egy részéről történő lemondásról
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről
(II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről
(III.)
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IV. MELLÉKLETEK
20/2008. (XII. 10.) rendelet mellékletei
21/2008. (XII. 10.) rendelet mellékletei.
A határozat mellékletei megtekinthetők a www.veszpremmegye.hu honlapon az
Önkormányzat/Közgyűlés/Előterjesztések menüben.
22/2008. (XII. 10.) rendelet melléklete
23/2008. (XII. 10.) rendelet 1 – 3. sz. mellékletei
195/2008. (XII. 4.) MÖK határozat. melléklete.
A határozat melléklete megtekinthető a www.veszpremmegye.hu honlapon az
Önkormányzat/Közgyűlés/Koncepciók menüben.
204/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete
206/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete
208/2008. (XII. 4.) MÖK határozat 1-2. sz. mellékletei
209/2008. (XII. 4.) MÖK határozat 3. sz. melléklete
210/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete
212/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
188/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kovács Zoltán Jánosnak, a gazdasági
kapcsolatok tanácsnokának 2008. december 31-i hatállyal történő lemondását tudomásul
veszi. A gazdasági kapcsolatok tanácsnokának 2009. január 1. napjától Boros Dénes
képviselőt választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

189/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Gazdasági és Területrendezési
Bizottságból Boros Dénes képviselőt 2008. december 31-i hatállyal visszahívja. A Gazdasági
és Területrendezési Bizottság új tagjának 2009. január 1. napjától Lévai József képviselőt
választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

190/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gyeginszky Andornak, az Oktatási, Ifjúsági
és Sport Bizottság külső tagjának 2008. november 30-ai hatállyal történő lemondását
tudomásul veszi. Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság új külső tagjának 2008. december 4től Barthos Gábor pápai lakost választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
RENDELETEI
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2008. (XII. 10.) 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.

22.626.573 ezer Ft-ra
23.172.577 ezer Ft-ra
546.004 ezer Ft-ra

(2)

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

(3)

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

(4)

A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám:
3.577,5 fő.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyébe jelen
rendelet 5. számú melléklete lép.

(12)

A rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe jelen
rendelet 7. számú melléklete lép.
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A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet
6. számú melléklete, 11. számú melléklet helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete
lép.
2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése
alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
21/2008. (XII. 10.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes
mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 10/2005. (IX. 16.) rendelet
módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
költségvetési és zárszámadási rendeletei mellékletei tartalmáról szóló 10/2005. (IX.16.)
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat éves költségvetésének előterjesztésekor, a Közgyűlés részére be
kell mutatni legalább e rendelet 1-11-ig számú mellékletei szerinti adattartalommal
az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének
változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések
számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.”

2. §

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
„Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról
szóló rendelet-tervezet előterjesztésekor a Közgyűlés részére be kell mutatni legalább
e rendelet 12-25. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes
bevételét, kiadását, vagyonkimutatását finanszírozását és pénzeszközének változását,
a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését
évenkénti bontásban, összesítve és a közvetett támogatásokat.
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3. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jével lép hatályba.
(2)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a bevezető rendelkezésben
szereplő „hivatkozott törvény 116. §-ának 4., 6., 8., 9., 10. pontjaiban
meghatározott”, valamint a „9., 10. pontokban meghatározott” szövegrész.
Veszprém, 2008. december 4.
Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
22/2008. (XII. 10.) 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 (továbbiakban:
rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §

A rendelet 2. §-ában hivatkozott 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz.
melléklete lép.

2. §

A rendelet 2. § utolsó mondata az alábbiakkal egészül ki:
„. . .étkezések közötti megosztását – az oktatási intézmények kivételével – az
intézmény vezetője határozza meg.”

3. §

Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Veszprém, 2008. december 4.
Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző
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Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
23/2008. (XII. 10.) rendelete
a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 14/2008. (IV. 28.) rendelet
módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat 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 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 14/2008. (IV. 28.) rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 3.§ (2) bekezdésében a „Veszprém Megyei Csecsemő és Fogyatékos Személyek
Otthona” megnevezés „Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó
Otthona” megnevezésre módosul.
2. §
A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(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
intézmények közül az idősek ellátásáról gondoskodókra vonatkozóan az 1. számú melléklet, a
fogyatékos személyekről, és a pszichiátriai betegekről gondoskodókra, valamint az ápológondozó célú lakóotthonokra vonatkozóan a 2. számú melléklet, a rehabilitációs célú
lakóotthonra vonatkozóan pedig a 3. számú melléklet tartalmazza a megállapodás-mintát. A
megállapodás-minták tartalmától az intézmény vezetője eltérhet a szerződő fél adatai, az
elhelyezés helyének, időtartamának pontos meghatározása 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.”
3. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdésében meghivatkozott melléklet számozása 3-ról 4-re módosul.
4. §
(1)
Jelen rendelet 2009. január 1-jével lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző
gondoskodik.
(2)
A Rendelet, módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
Veszprém, 2008. december 4.
Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző
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Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
24/2008. (XII. 10.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII. 15.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 3.§ (1), a 34. § (1)
valamint az 54. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
(továbbiakban: rendelet) alkotja.
1. §.
A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A lakbér mértéke 2009. január 1. napjától a lakás komfortfokozata alapján:
a.) összkomfortos lakás esetén:
187,- Ft/m2/hó
b.) komfortos lakás esetén:
167,- Ft/m2/hó
c.) félkomfortos lakás esetén:
95,- Ft/m2/hó
d.) komfort nélküli lakás esetén:
61,- Ft/m2/hó
A lakbérnek az a.)-d.) pontban meghatározott mértékét városban elhelyezkedő lakások
esetében 50 %-kal emelni, az intézmények területén lévő lakások esetében 10 %-kal
csökkenteni kell.
A bérbeadó további legfeljebb 10 %-kal csökkentheti a lakbér mértékét a lakás műszaki
állapotára tekintettel. A kedvezmények mértékét és indokát a bérleti szerződésben rögzíteni
kell.
A lakbér nem tartalmazza a lakás közüzemi díjait.”
2. §
Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a rendelet melléklete hatályát
veszíti. A rendelet kihirdetésről a főjegyző gondoskodik.
Veszprém, 2008. december 4.
Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző
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Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
25/2008. (XII. 10.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az SZMSZ hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklete I. fejezetének általános
rendelkezés részben a részben önálló költségvetési szervekre vonatkozó részben a Veszprém
Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat neve Veszprém Megyei
Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra, a Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és
Fogyatékos Személyek Otthona neve Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő
Ápoló-Gondozó Otthona elnevezésre, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola neve Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményre módosul, egyidejűleg a következő
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel egészül ki:
-

„Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa
Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye,
Külsővat
„Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka
„Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond”
2. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, és 2009. január 31-én hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az SZMSZ 6. számú melléklete.
Veszprém, 2008. december 4.
Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
187/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. december 4-ei ülésének napirendjét
a következők szerint állapította meg:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése gazdasági kapcsolatok
tanácsnokának, valamint a Gazdasági és Területrendezési Bizottság új tagjának
megválasztása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottsága összetételének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. Pályázat benyújtása múzeumi fejlesztésre
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II. 26.)
rendeletének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes
mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 10/2005. (IX. 16.) rendelet
módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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 megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 14/2008. (IV. 28.) rendelet
módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
9. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII. 15.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
11. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának
2009-2010. évekre vonatkozó Operatív Programja
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előadó:
12. Beszámoló az egészségügyi ellátórendszer megyei integrációjának helyzetéről,
valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság üzleti tervéről
Előadó:
Dr. Rácz Jenő, főigazgató
13. Vélemény Várpalota Városi Önkormányzata által benyújtandó TIOP 2.1.3/08/1
pályázat szakmai programjáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
14. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett pályázat
(TÁMOP-3.1.4/08/2) benyújtásának jóváhagyása
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előadó:
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15. Hozzájárulás az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által benyújtandó TÁMOP
pályázathoz
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
16. A Veszprém Megyei Önkormányzat részvétele az Európai Unió „Kulturális Örökség
Hálózat” Interreg IV/C 2007-2013 projectjében
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
17. Beszámoló a mosodakorszerűsítések helyzetéről, a feladatra rendelkezésre álló hitel
felhasználásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
18. Feladatellátási szerződés az Alkohol – Drogsegély Ambulancia Egyesülettel
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
19. Beszámoló a megyei intézmények „kincstári” típusú gazdálkodásának tapasztalatairól
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
20. Felterjesztés a 8-as számú főközlekedési út márkói elkerülő szakaszának ügyében
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előadó:
21. „A megye mint középszint” – állásfoglalás a megyei intézményrendszer
szükségessége tárgyában
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
22. Beszámoló a 2007-2008. évi akciótervek keretében benyújtott MÖK pályázatok
helyzetéről
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
23. A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. által végzett fűtés
korszerűsítési beruházások műszaki kivitelezése során felmerült változások miatt a
vonatkozó szerződések módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
24. A Veszprém Megyei Önkormányzat részvétele a „Pannon” Tudományok Közhasznú
Egyesületben
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
25. A „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
26. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. évi munkatervének
megállapítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
27. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi célok
meghatározása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
28. Döntés alapítvány támogatásáról
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előadó:
29. 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
30. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2008. október 25. – 2008. november 23.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
31. Közmeghallgatás
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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191/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
• A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2009. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta
és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
• A tervezési munka legfontosabb feladatának az önkormányzati feladatok biztonságos
ellátása érdekében a hiány csökkentését tartja, a költségvetési koncepcióban elfogadott
elvek figyelembe vételével.
• Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelettervezetben jelenjenek meg
a koncepcióban elfogadott takarékossági elvek. Az intézményi költségvetések
kialakításánál a legszigorúbb takarékossági szempontok érvényesüljenek, valamint az
oktatási intézmények esetében a költségvetés meghatározása az elfogadott
normatívákon alapuló költségvetési tervezés rendszerén alapuljon.
• A 2009. évi költségvetési rendelettervezetnek az intézményeket érintő fejezetét –
egyeztető tárgyaláson – kell ismertetni az intézmények vezetőivel. Ezt megelőzően a
megyei szakmai érdekképviseletekkel ismertetni kell a dolgozók élet- és
munkakörülményeit érintő tervezett intézkedéseket, és megállapodásra kell jutni az
érintett előirányzatok mértékéről.
• A pénzügyi nehézségek ismeretében a 2009. évi költségvetés elkészítéséig kerüljön
felülvizsgálatra a Pályázati Önerő Kiegészítő Keret és az egyéb támogatási rendszer
további biztosításának lehetősége.
• A vagyonhasznosítás során a saját bevételek növelése legyen a legfontosabb feladat a
likviditás biztosítása érdekében.
• A Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez be kell nyújtani a költségvetési javaslatot
megalapozó rendelet-tervezeteket.
Határidő: 2009. január 20. illetve folyamatos
2009. február 1. – az oktatást illetően
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke,
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző
•

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezetet a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény
kihirdetését követően, 2009. február 15-ig, a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi
és Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez kell beterjeszteni.

Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
192/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a TIOP 1.2.2./08/01.
kódszámú „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási- és képzési szerepének
infrastrukturális erősítése” című pályázatra, amely a Megyei Múzeumi Igazgatóságot érinti. A
pályázatban vállalt tevékenységeket elviekben támogatjuk.
Határidő:
Felelős:

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

193/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóság fenntartója, kötelezettséget vállal arra, hogy a TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú
pályázat által támogatott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a
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projekt befejezését követő 5. év végéig, legkésőbb 2015. december 31-ig fenntartja és
üzemelteti.
Határidő:
Felelős:

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

194/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése éves költségvetése terhére biztosítja a TIOP
1.2.2./08/01 kódszámú pályázatának bruttó 3.456 eFt pályázat előkészítése szakértői
költségeit.
Határidő:
Felelős:

2008. december 04.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

195/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletében
foglaltaknak megfelelően elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2009-2010. évekre vonatkozó Operatív Programját.
A megyei közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális
szakellátó intézményhálózatot a 2009-2010. évek vonatkozásában az operatív
programban meghatározottaknak megfelelően fejleszti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei szociális szolgáltatástervezési
koncepció 2009-2010. évekre vonatkozó Operatív Programjának megvalósítása érdekében
szükséges forrásokat az önkormányzat 2009. és 2010. évi költségvetési rendeleteiben
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

A 2009. és a 2010. évi költségvetés beterjesztése
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. január 1-jétől felfüggeszti a
megyei önkormányzat fenntartásában működő kamondi „Dr. Magyar Károly”
Pszichiátriai Betegek Otthonában az új intézményi ellátotti jogviszony létesítésére
irányuló kérelmek befogadását.
Határidő:
Felelős:

2009. január 1.
Szabó József igazgató

4. A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a hivatal illetékes munkatársainak
segítségével, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően készítse elő a kamondi
„Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthonának a dákai „Batthyány Ilona”
Fogyatékosok Otthona intézménybe történő beolvasztásának folyamatát, és a megyei
közgyűlés elnöke nevében készítse el az intézményi integrációra vonatkozó közgyűlési
előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

2009. április 15.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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5. A megyei közgyűlés szükségesnek tartja a fenntartásában működő személyes
gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények közötti együttműködést a szociális
szakellátási alapfeladaton felüli kiegészítő és kiszolgáló tevékenységek területén.
Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a hivatal illetékes munkatársainak a segítségével, a
szociális intézmények vezetőinek a bevonásával, a rendelkezésre álló tanulmányok
tartalmának figyelembevételével készítse elő a megyei önkormányzati fenntartásban
működő szociális intézmények kiadáscsökkentő együttműködésének lehetőségét az
intézmények működéséhez szükséges élelmiszerek, tisztítószerek és egyéb alapanyagok
közös közbeszerzése, valamint a műszaki ellátó, karbantartó tevékenységek ellátása
területén.
Határidő:
Felelős:

2009. január 31.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

196/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja az
egészségügyi szakellátás megyei integrációjáról szóló beszámolót. A megyei közgyűlés a
további integrációs lépések érdekében a következőről rendelkezik:
A megyei közgyűlés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által
végzett
pulmonológiai
szakellátást
a
Veszprém
Megyei
Önkormányzat
Tüdőgyógyintézetéhez kívánja integrálni, ezért felkéri az intézmény megbízott
főigazgatóját, hogy az integráció részletes szakmai programját dolgozza ki, majd
terjessze közgyűlés elé.
Határidő:
a szakmai program elkészítésére: 2008. december 31.
a közgyűlés elé terjesztésre: a közgyűlés 2009. évi soron következő ülése
Felelős:
Dr. Medgyasszay Balázs mb. főigazgató
2. A megyei közgyűlés a elfogadja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2009. évre vonatkozó üzleti tervét, egyben
felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit ZRt.
közgyűlésén ezt képviselje. A megyei közgyűlés felkéri a Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórház Nonprofit ZRt. főigazgatóját, hogy a társaság pénzügyi egyensúlyának
biztosítására az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint készítsen részletes
intézkedési tervet és azt terjessze a Zrt. Közgyűlése elé, beleértve a Kollektív Szerződés
módosítására vonatkozó javaslatot is.
2008. december 10.
Határidő:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Felelős:
Dr. Rácz Jenő főigazgató
3. A megyei közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Kollektív Szerződés módosítására
vonatkozó egyezség esetén a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
alkalmazottai részére a 13. havi bért kiváltó kompenzációs juttatás kerüljön bevezetésre,
amely 2008-ban a kiadások között a 110 millió forintot nem haladhatja meg.
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A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az ehhez szükséges tulajdonosi
hozzájárulást a Zrt. közgyűlésén képviselje.
Határidő:
2008. december 31.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Rácz Jenő főigazgató
197/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért Várpalota Város
Önkormányzatának az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó törekvésével, egyben támogatja a város és térsége egészségügyi szakellátásának
fejlesztése érdekében a TIOP-2.1.3/08/1. kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt
pályázatát azzal, hogy az egynapos ellátás fejlesztési igénye többletkapacitásként kerüljön
befogadásra és ne a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság teljesítményvolumen-korlátjának terhére kerüljön biztosításra.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

198/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „ A Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében meghirdetett pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) benyújtásának
jóváhagyása” című előterjesztést és a megváltozott pályázati feltételek miatt felhatalmazza
elnökét, hogy vizsgálja meg a pályázatban résztvevő intézmények körének további bővítését.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy pályázatot
nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Kompetencia
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című, TÁMOP-3.1.4/08/2
kódszámú pályázatra. A közgyűlés a pályázattal járó kötelezettségeket tudomásul veszi és
vállalja.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat külső szakértővel történő
előkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

199/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár mint főpályázó, konzorciumvezető, a megye 6 másik könyvtárával (Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda, Zirc; Pannónia Kulturális Központ és
Könyvtár, Balatonalmádi, Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, Balatonfüred,
Városi Könyvtár, Devecser; Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, Wass Albert Városi Könyvtár
és Múzeum, Tapolca) konzorciumot alkotva, benyújtsa pályázatát a TÁMOP 3.2.4/08/01.
kódszámú, utófinanszírozású pályázatra. A fenntartó a pályázatban vállalt tevékenységeket
elviekben támogatja.
Határidő:
Felelős:

2008. január 12.
Pálmann Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója

2008. december 10.
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200/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
fenntartója, kötelezettséget vállal arra, hogy a TÁMOP 3.2.4./08/01 kódszámú pályázat által
támogatott kapacitások, szolgáltatások Eötvös Károly Megyei Könyvtárra eső arányos részét
az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig, legkésőbb 2015.
december 31-ig fenntartja és üzemelteti.
Határidő:
Felelős:

2008. január 12.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

201/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. évi költségvetésében biztosítja az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint konzorciumvezető, a TÁMOP 3.2.4./08/01 kódszámú
pályázatának költségeit. Tudomásul veszi továbbá a pályázat utófinanszírozású és ütemezett
elszámolású voltát, a projekt megvalósításához a szükséges anyagiakat éves költségvetéseiben
- az Eötvös Károly Megyei Könyvtár elszámolás utáni visszatörlesztési kötelezettségével biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2008. december 04.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

202/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat részvételét határozta el az Európai Unió „Kulturális
Örökség Hálózat” Interreg IV/C 2007-2013 projectjében.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről az érintett partnereket értesítse és a hároméves
programban a szükséges 5 százalék saját forrást (várhatóan 1 millió Ft-ot) az éves
költségvetésében biztosítsa.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve folyamatos
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

203/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a beszámoló a
mosodakorszerűsítések helyzetéről, a feladatra rendelkezésre álló hitel felhasználásáról
tárgykörben készült előterjesztést, az ismertetett adatok alapján elfogadja azt.
A Veszprém Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a használatbavételi és
üzembe helyezési okmányok beszerzéséről, illetve az aktivált vagyon intézményeknek történő
átadásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2008. december 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

204/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyéves időtartamra feladatellátási
szerződést köt a az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesülettel (8200 Veszprém, Egyetem
u. 19.) az addiktológiai betegek számára járóbeteg rendszerben történő ellátás biztosítása,
illetve a betegek igényeihez igazodva rövid- és hosszú távú gyógyszeres, illetve
pszichoterápiás kezelés biztosítása, valamint az Egyesület által működtetett Rehabilitációs
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Otthonban éves szinten legalább öt Veszprém megyei vagy a megyében élő regisztrált
hajléktalan befogadása érdekében.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét az előterjesztés 2. számú mellékletét képező
Feladatellátási Szerződés aláírására, illetve felkéri, hogy a megyei önkormányzat 2009. évi
költségvetésében biztosítsa a támogatás összegének, 2.000.000.-Ft-nak, azaz Kettőmillió
forintnak az előirányzatát.
Határidő:
Felelős:

2008. december 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

205/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei intézmények „kincstári” típusú
gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
2. Felkéri a Megyei Közgyűlés Elnökét, hogy a 2009. évi zárszámadási rendelethez
kapcsolódóan számoljon be a gazdálkodási rendszer teljes körű kialakításának
tapasztalatairól.
Határidő:
Felelős:

2010. április
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

206/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 101. § (1) bekezdésében biztosított felterjesztési jogával élve kéri a Magyar
Köztársaság Miniszterelnökét a 8. számú főközlekedési út márkói elkerülő szakaszának
befejezési határideje féléves csuszása továbbá a Bánd környéki zajvédőfalak megépítése
elmaradása okainak kivizsgálására, valamint az elkerülő szakasz megépítésének a
gyorsítására.
A megyei közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a határozat 1. számú mellékletében
foglalt felterjesztés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

207/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a 2007-2008-évi akciótervek
kereteiben
benyújtott
MÖK
pályázatok
helyzetéről
szóló
beszámolót.
2. A Megyei Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a már támogatott pályázatok
esetében az előírt feltételeket és határidők betartásával megvalósítja azokat.
3. A Megyei Közgyűlés a 2009-10-es akciótervre vonatkozóan megbízza Elnökét, hogy azon
jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatokat készítse elő és nyújtsa be, amelyek a
fejlesztési elképzésekkel és az elfogadott stratégia dokumentumokkal összhangban
vannak.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2008. december 10.
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208/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz
Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2008. szeptember 19. napján
létrejött vagyonkezelési, valamint hőszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 1. sz.
és 2. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a szerződés-módosítások aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

209/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat és az RFV ESCO
Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között 2008. szeptember 19. napján
létrejött szindikátusi megállapodás módosítását az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltak
szerint elfogadja.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás módosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

210/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Veszprém Megyei
Önkormányzat részt vegyen a „Pannon” Tudományok Közhasznú Egyesülete alakuló ülésén
és ott tagként belépjen a mellékletben szereplő alapító okiratban írtak alapján.
Felhatalmazza elnökét, hogy a belépéssel kapcsolatos okiratokat aláírja.
2./ A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy egyszeri belépésként 20 eFt belépési díj, ezt követően
2 eFt/hó tagdíj megfizetésére, kötelezettségvállalásra kerüljön sor 2008-ban az általános
tartalék terhére, ezt követően pedig az éves költségvetésben biztosítja azt.
3./ A közgyűlés kinyilvánítja azon elvárását, hogy a tudományos, társadalmi célok mellett a
megyei önkormányzat és intézményei, valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zrt. az együttműködésből eredően anyagi haszonhoz jusson fejlesztési
pénzeszközök, adományok és támogatások formájában.
4./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a „Pannon”
Tudományok Közhasznú Egyesülete részére a balatonalmádi Kolostor Hotel bérbeadás útján
hasznosításra kerüljön. A vagyonról és a vagyongazdálkodásról szóló 8/2002. (IX. 20.)
rendelet 13. § (1) bek. alapján a közgyűlés 2009. évben ingyenes használatot biztosít az
egyesületnek feladatellátás átadásának jogcímén, ezt követően a bérleti díjat évente kell
meghatározni. A bérbeadás 5 éves időtartamra jöhet létre.
5./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy évente egy alkalommal számoljon be az egyesület
működéséről, különös tekintettel a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrtben végzett együttműködésről, valamint a balatonalmádi bérlemény hasznosulásáról, az
alapító okiratban írt célkitűzések megvalósításáról.
Határidő:
Felelős:

2008. december 31., illetve évente
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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211/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni Kövécs Lajos és Wéber
Jánosné kuratóriumi tagoknak, valamint Dr. Hárs Józsefné felügyelő bizottsági tagnak a
„Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítványban végzett munkájukat, egyben Dr.
Hárs Józsefné felügyelő bizottsági tag helyett Koncz Annamária 8100 Várpalota, Puskin
u. 18. szám alatti lakost határozatlan időre felügyelő bizottsági taggá választja.
2. a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Wachtler Edina helyett Szentai Györgyné 8200
Veszprém, Lóczy L. u.33/3. szám alatti lakost választotta meg a „Veszprém megye
közoktatásáért” Közalapítvány felügyelő bizottságának elnökévé.
b) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért, illetve tudomásul veszi a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által, Wéber Jánosné helyett a „Veszprém
megye közoktatásáért” Közalapítványba választandó kuratóriumi tag személyével.
c) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nem kíván a „Veszprém megye közoktatásáért”
Közalapítványba kuratóriumi tagot delegálni.
3. Fentiekre tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém megye
közoktatásáért” Közalapítvány alapító okirata 13. pontjának a felügyelő bizottsági tagokra
és az alapító okirat mellékletének a kuratóriumi tagok létszámára és összetételére
vonatkozó rendelkezését a határozat 1. és 2. pontjaiban foglaltak szerint módosítja,
továbbá tudomásul veszi, hogy az alapító okirat e pontjai, valamint 9. pontjának a
közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre vonatkozó szövegrésze a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata határozataiban foglaltak szerint módosulnak.
Egyben az alapító okirat 7. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítja:
„A közalapítvány kezelője a 8 tagú kuratórium.”
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:

2009. január 4.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

212/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2009. évi munkatervét a
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos, illetve 2009. december 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

213/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
alapját képező 2009. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. évi munkatervében foglalt a
testületi ülések előkészítése.

2008. december 10.
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A megyei önkormányzat ciklus időszakára szóló Gazdasági Programjának 2009. évre
vonatkozó feladatainak végrehajtása.
Pályázati lehetőségek folyamatos és körültekintő figyelése, kihasználása, megfelelve a
régió operatív tervében meghatározott prioritásoknak, különös tekintettel az
önkormányzat kötelező feladatainak ellátása területén működő intézmények komplex,
energiatakarékos fejlesztésére.
A 2009. évi költségvetés, a 2008. évi zárszámadás elkészítése.
A megyei fenntartású közoktatási intézmények feladatarányos finanszírozása
naprakész és megbízható működtetésének biztosítása; a fegyelmezett intézményi
költségvetési gazdálkodás erősítéséhez való hozzájárulás.
A karbantartási, felújítási feladatok folyamatos szervezése a takarékos működtetést
szem előtt tartva.
Az intézmények energiatakarékosságának érdekében részvétel a különböző
energiahatékonyságot eredményező programokban.
Az intézmények gazdasági ügyvitele kincstári rendszerben való működtetése, a
tapasztalatok alapján szükséges módosítások megfogalmazása.
Az intézmények működőképességét biztosító pénzellátási rendszer működtetése. A
beruházások, felújítások finanszírozása, a pályázati pénzeszközök, támogatások
lehívásának lebonyolítása.
A megyei önkormányzat által meghirdetett pályázatok előkészítése és lebonyolítása. A
pályázatok és egyedi támogatások útján nyújtott pénzeszközökről a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény előírásainak megfelelő
adatszolgáltatás biztosítása.
A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények ellenőrzési tervének ütemezett
végrehajtása, a szakmai és pénzügyi tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése,
segítése. Az ellenőrzések összegzett tapasztalatai alapján a szükséges változásokra
vonatkozó javaslatok megfogalmazása, intézkedések végrehajtása.
Informatikai fejlesztések időarányos végrehajtása. Az elektronikus kapcsolattartás
erősítése a megyei fenntartású intézményekkel, a Honlapnak az elektronikus
információszabadságról szóló törény rendelkezéséinek megfelelő működtetése.
A megyei önkormányzat vagyona értékesítési lehetőségeinek felülvizsgálata, javaslat
készítése, az azzal kapcsolatos döntések végrehajtása, értékesítés lebonyolítása. A
meglévő önkormányzati vagyon hasznosítása.
Az időközi önkormányzati választásokkal, népszavazásokkal, az Európa Parlamenti
választásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása.
A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott, átalakított gyermekvédelmi
szakellátó rendszer működtetése, folyamatosan az ellátási igényekhez és a
szükségletekhez igazodó átalakítása.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
2009-2010. évekre vonatkozó operatív programjának időarányos végrehajtása.
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szakellátó
intézmény szakmai, fenntartói felügyeletének ellátása.
A Veszprém Megyei Önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervében foglaltak
időarányos végrehajtása.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában
meghatározott intézményi ellenőrzések és értékelések időarányos és más
szakirodákkal összehangolt teljesítése.
A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás és a Balaton-felvidék – Somló
Szakképzés-szervezési Társulás működésével összefüggő gesztori feladatok ellátása.
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„Ezeréves megye” – négy megyét érintő - rendezvénysorozat előkészítése és
lebonyolítása.
Az intézményfenntartói feladatokban való aktív közreműködés, élő kapcsolattartás az
intézményekkel; ütemezett és összehangolt szakmai, törvényességi, pénzügyi
ellenőrzésük.
Az önkormányzat gazdálkodását érintő közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a
központosított közbeszerzés lehetőségeinek kihasználása. Felkészülés a helyben
központosított közbeszerzési eljárások kialakítására a költségek csökkentése
érdekében.
A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények műszaki állapotának
figyelemmel kísérése, közreműködés az intézmények felújításainak, karbantartásainak
megvalósításában.
A megyei önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok földkönyvi állapotának és a
tényleges állapotnak összehangolása, folyamatos naprakész állapotban tartása.
A humánus, szolgáltató típusú ügyintézés, törvényes és szakszerű hivatali működés
követelményeinek megtartása. A Ket által megkövetelt ügyfélbarát közigazgatás
bővítése, a elektronikus ügyintézés megteremtése.
Együttműködés erősítése a szakirodák között; az ügymenet szabványos
eljárásrendjének átláthatóvá tétele.
Takarékosság a munkavégzés során.
A köztisztviselők szakmai felkészülésének további javítása.

A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy az egyéni
teljesítménykövetelményeket - a meghatározott célok alapján - állapítsa meg, és annak
teljesítését a köztisztviselői törvényben előírt módon értékelje.
Határidő:
Felelős:

2009. január 31. (az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására)
2009. december 31.(az értékelésre)
a megyei főjegyző egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és
értékelése vonatkozásában:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és
értékelése vonatkozásában:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

214/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi költségvetésben tervezett kiadási
előirányzat terhére az alábbi alapítvány támogatásáról dönt:
Képviselői Keret terhére (4/a melléklet 15. pont)
Képviselő neve

Támogatott címzettje
felhasználás célja

Gaálné Vörösmarty Éva Balatoncsicsó Fennmaradásáért Közalapítvány, Balatoncsicsó:
- Balatoncsicsói játszótér felújítása és biztonságossá tétele

összeg Ft-ban
70 ezer Ft
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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Szülőföld Program támogatása terhére (4/a melléklet 16. pont)
Támogatás címzettje, támogatás célja:
Teleki László Alapítvány, Budapest:
- A Moldvában, Bákóban megrendezésre
kerülő
„Veszélyeztetett
örökség, veszélyeztetett kultúrák
- A moldvai csángók” című konferencia
rendezési
költségeihez
hozzájárulás
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összeg Ft-ban
200 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a
támogatásról szóló megállapodást írja alá.
Határidő:
Felelős:

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

215/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Dáka Batthyány Ilona Fogyatékosok
Otthona rekonstrukciója és egyéb építési munkái” címzett támogatással megvalósult
beruházás beszámolója elfogadásáról szóló 136/2008. (IX. 18.) MÖK határozat 2. pontja
alapján lemond összesen 240.000 Ft címzett támogatásról.
A beruházás címzett támogatásként elismerhető költségei – a tervezett 676.480.000 Ft
előirányzattal szemben – összesen 676.240.000 Ft-tal teljesültek.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a Magyar Államkincstárt 8 munkanapon belül
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2008. december 12.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

216/2008. (XII. 4.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 90/2008. (VI. 12.), 126/2008. (IX. 18.),
127/2008. (IX. 18.), 135/2008. (IX. 18.), 136/2008. (IX. 18.), 138/2008. (IX. 18.), 171/2008.
(XI. 13.), 172/2008. (XI. 13.) 1. pontja, 173/2008. (XI. 13.), 175/2008. (XI. 13.), 181/2008.
(XI. 13.), 182/2008. (XI. 13.) 1-2. pontjai, 183/2008. (XI. 13.), 184/2008. (XI. 13.)
határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott
döntését elfogadta.
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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IV. MELLÉKLETEK
20/2008. (XII. 10.) rendelet mellékletei
21/2008. (XII. 10.) rendelet mellékletei.
22/2008. (XII. 10.) rendelet melléklete
23/2008. (XII. 10.) rendelet 1 – 3. sz. mellékletei
195/2008. (XII. 4.) MÖK határozat. melléklete.
204/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete
206/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete
208/2008. (XII. 4.) MÖK határozat 1-2. sz. mellékletei
209/2008. (XII. 4.) MÖK határozat 3. sz. melléklete
210/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete
212/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete
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