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I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2009. (III. 27.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2009 évi
költségvetéséről rendelkező 2008. évi CII. törvény alapján a Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet

A rendelet hatálya
1. §

(1)

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

(2)

E rendelet rendelkezéseit a Területi Kisebbségi Önkormányzatok
vonatkozásában a 2009. évi költségvetésükről szóló határozataikban
foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

II. fejezet

Címrend
2. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat
költségvetésének Címrendjét a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.

2009.

III. fejezet

A 2009. évi költségvetés bevételei és kiadásai
3. §

(1)

A Megyei Önkormányzat a 2009. évi költségvetés
a./ bevételi főösszegét

17.336.404 ezer Ft-ban,

b./ kiadási főösszegét

18.311.795 ezer Ft-ban,

c./ hiányát
állapítja meg.

975.391 ezer Ft-ban

évi

2009.március 27.

4. §

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy
a 3. § (1) bekezdés c./ pontjában szereplő 975.391 ezer Ft hiányt az év közben
realizált bevételi többlettel és működési célú hitelfelvétellel finanszírozza.

(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3. § (1) bekezdés a./ pontjában
megállapított bevételi főösszeget főbb jogcím-csoportonként és bevételi
fajtánként az 1. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.

(2)

A 3. § (1) bekezdés b./ pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kiadásokat előirányzat-csoportonként és
kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet részletezésében a következő
összegekkel állapítja meg:
Működési kiadások

12.483.599 ezer Ft

ebből:
- személyi juttatások

6.619.747 ezer Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

2.112.754 ezer Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

3.239.125 ezer Ft

- támogatásértékű működési kiadás

29.231 ezer Ft

- működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

141.256 ezer Ft

- társadalom- szociálpolitikai és egyéb
juttatás, támogatás

3.212 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

338.274 ezer Ft

Felhalmozások

247.513 ezer Ft

ebből:
- beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

81.578 ezer Ft

- felújítások

23.300 ezer Ft

- támogatásértékű felhalmozási kiadások

113.505 ezer Ft

- felhalmozási célú pénzeszköz-átadás
államháztartáson kívülre
Tartalékok

29.130 ezer Ft
5.580.683 ezer Ft

ebből:
Általános tartalék
Céltartalékok

15.000 ezer Ft
5.565.683 ezer Ft

Állományi létszám

3.089,25 fő

Engedélyezett éves átlaglétszám

3.089,25 fő
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(3)

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

(4)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kiadási előirányzatait a 4/a. sz.
melléklet szerinti részletezésben 193.728 ezer Ft, ebből 19.800 ezer Ft
pénzeszköz átadás.

(5)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének központilag kezelt működési, és egyes
felhalmozási célú kiadásai előirányzatait célonként a 4/b sz. melléklet részletezi,
mely 764.127 ezer Ft, ebből 92.130 ezer Ft felhalmozási kiadás, felhalmozási
célú pénzeszköz átadás.

(6)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/c sz. melléklet szerint 5.565.683 ezer
Ft céltartalékot képez, melyből 426.083 ezer Ft működési célú, 5.139.600 ezer
Ft pedig felhalmozási célú tartalék.

(7)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általános tartalék előirányzatát 15.000
ezer Ft-ban határozza meg.

(8)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat Hivatala
költségvetését a 4/d sz. melléklet szerint 612.705 ezer Ft-ban határozza meg.

(9)

A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségek Önkormányzata 2009. évi
költségvetését a 3/2009.(II.9.) MCKÖ határozatának, valamint a Veszprém
Megyei Német Önkormányzat 2009. évi költségvetését, a 3/2009. (II.9.) MNÖ
határozatának megfelelően a 4/e sz. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat
célonként:
a 4/a sz. mellékletben

5.000 ezer Ft-ban,

a 4/b sz. mellékletben

92.130 ezer Ft-ban,

az 5. sz. mellékletben

150.383 ezer Ft-ban,

a 2. sz. melléklet Felhalmozások összesen sorával egyezően 247.513 ezer Ftban határozza meg.
5. §

(1)

A Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények célfeladatait és
felhasználási kötöttséggel járó előirányzatait – intézményenként és célonként
részletezve – a 6. sz. melléklet szerint 760.890 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. és 2011. évi költségvetés bevételi
és kiadási prognózisát a 15/a és a 15/b sz. melléklet szerint
- 2010. évre

18.475.700 ezer Ft,

- 2011. évre

17.785.400 ezer Ft,

bevétellel és kiadással tudomásul veszi.
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(3)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. sz. melléklet szerint
a 2009. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.

(4)

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

(1)

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

(2)

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

(3)

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

7. §

(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét,
amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható
pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is
végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a közgyűlés
elnöke jogosult dönteni. A változást a legközelebbi költségvetési rendelet
módosításában át kell vezetni.

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a
Megyei
Önkormányzat
központi
költségvetésében
engedélyezett
pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal
szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – a címzettek részére
engedélyezzen átcsoportosítani.

(3)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
az általános tartalék terhére 300 ezer Ft egyedi értékhatárig – pótelőirányzat
címén – előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen.

(4)

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

(5)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a képviselői munka hatékonyságának az
elősegítése érdekében – a 2009. évi költségvetésben (4/a sz. melléklet 15. pont) a
közgyűlés tagjai részére – az elnök és alelnökök kivételével - személyenként 400
ezer Ft, összesen 14.800 ezer forint költségvetési előirányzatot biztosít. Az
előirányzat felhasználása a 7. § (2) bekezdése szerint történik

(6)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
az (2)-(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztassa és
javaslatot tegyen a soron következő közgyűlésen, de legkésőbb az Ámr. 53. § (6)
bekezdésében foglalt határidőig a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal
történő módosítására.
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(1)

A költségvetési szervek – saját bevételi többleteik terhére költségvetésük
módosítását kezdeményezhetik a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak szerint, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(2)

Az intézményi működési bevételek közül az intézményi ellátási díjak és az
alkalmazottak térítése, valamint az áfa-visszatérülések a költségvetési
előirányzatnak megfelelően, az egyéb működési bevételek és többleteikből a
kitermelésükkel összefüggő kiadások után fennmaradó összeg 30%-áig illetik
meg az intézményeket. A fennmaradó rész a költségvetés hiányát csökkenti.

(3)

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

(4)

Valamennyi előirányzat módosítás kezdeményezése esetén a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala köteles megvizsgálni a többletbevétel elérésével
kapcsolatos kiadási előirányzatok növelésének jogosságát.

(5)

Az (1)-(3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási
igénnyel sem az idei, sem a következő években nem járhat, az intézmény ezt az
előirányzat növekedést tartós bér növelésére nem fordíthatja.

(6)

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

(7)

A saját kezdeményezésű előirányzat-módosítási szándékot a tárgyévi
költségvetési rendelet módosítását tárgyaló közgyűlési időpontot megelőző 15
munkanapig, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 15-ig kell eljuttatni az
intézményvezetőknek a megyei főjegyzőhöz. A saját-hatáskörű előirányzat
változtatásról a közgyűlés elnöke a Közgyűlést tájékoztatja, és javaslatot tesz a
soron következő közgyűlésen, de legkésőbb az Ámr. 53. § (6) bekezdésében
foglalt határidőig a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal történő
módosítására.

(1)

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek
kiemelt előirányzataikon belül gazdálkodni, melyért az intézményvezető vállal
felelősséget.

(2)

A jóváhagyott előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti
átcsoportosításra – a kötött előirányzatok kivételével – a költségvetési szerv
vezetője saját hatáskörben jogosult. Kötött előirányzatok a rendszeres személyi
juttatás és járulékai, közüzemi kötelezettségek (vásárolt élelmezés, élelmiszer
beszerzés, gáz, víz, csatorna, villamos energia, távhő, melegvíz- díjak)
előirányzatai.

(3)

Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi forrásaik
növelésére pályázatokat nyújthatnak be. A pályázatok benyújtása előtt az
intézmény vezetőnek nyilatkoznia kell a saját erő forrásáról, mértékéről és arról,
hogy a pályázat többlet önkormányzati támogatás igénnyel jár-e. A pályázat
benyújtásához a közgyűlés elnöke hozzájárulása szükséges.
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(4)

Valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézménynek a
költségvetési szervnél valamennyi foglalkoztatási jogviszony esetében illetve a
megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatalát tájékoztatni kell, a megszűnés érvénybe lépésével
egyidejűleg.

(5)

A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt
határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatóak meg. A Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét,
amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala ellenjegyzése mellett a személyi juttatás felhasználható.

(6)

A betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatás előirányzata év közben nem
használható fel, az a pénzmaradvány részét képezi.

10. § (1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/c sz. mellékletben pályázati keretet
képez az alábbi feladatokkal összefüggésben:
- Egységes Pályázati Keret
(működési célú pályázatokhoz) (I. 10. pont)
- Közintézmények akadálymentesítésére (II. 3. pont)

10.000 ezer Ft,
20.000 ezer Ft,

- Egységes Pályázati Keret
(felhalmozási célú pályázatokhoz) (II. 5. pont)
Az előirányzatból
finanszírozható.

sikeres

pályázatot

előkészítő

25.000 ezer Ft.
szervezet

díjazása

is

A pályázati keret felhasználása az alábbi feltételek szerint történik:
a./ A fenti pályázati keretekből elnyerhető összeg nem lehet több mint a
megvalósítás összegének 20%-a a működési célú pályázatok, és 30%-a a
felhalmozási célú pályázatok esetében.
b./ A Megyei Közgyűlés a 0-500 ezer Ft saját erőt igénylő pályázatok ügyében
az önerő biztosítását elnöki hatáskörbe utalja.
c./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza az ágazatilag illetékes – Gazdasági és
Területrendezési-, Oktatási, Ifjúsági és Sport-, Kulturális, Kisebbségi és
Vallásügyi, Szociális és Gyermekvédelmi-, Egészségügyi-, Nemzetközi
Kapcsolatok és Turizmus – bizottságait, hogy az 501-4.000 ezer Ft saját erőt
igénylő pályázatok esetében az önerő odaítélése ügyében döntsenek.
d./ A 4.001 ezer Ft, vagy annál magasabb saját erőt igénylő pályázatok ügyében
az önerő biztosításáról a Megyei Közgyűlés dönt.
e./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pályázatok
benyújtása tárgyában – a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi Gazdasági
Programjára és az ágazati koncepciókra tekintettel – a szakmai bizottságok
döntés-előkészítését koordinálja és gondoskodjon az ágazati arányok
betartásáról.
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A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az (1)
bekezdésben meghatározott döntésekről a Közgyűlést tájékoztassa, és javaslatot
tegyen a soron következő közgyűlésen, de legkésőbb az Ámr. 53. § (6)
bekezdésében foglalt határidőig a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal
történő módosítására.

11. §

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

12. § (1)

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

(2)

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

(3)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési
támogatás előirányzatának 4%-a erejéig időben előre hozott pénzellátást
engedélyezzen, amelyet az intézmény legkésőbb 2009. október 31-ig köteles
visszapótolni.

(4)

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

13. §

(5)

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

(6)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (1)
bekezdésében előírt közzétételi kötelezettség alól kivételt képeznek a Megyei
Önkormányzat által nyújtott – az adott költségvetési évben egybe számított –
200.000 forint alatti támogatások.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetértését adja, hogy a személyi és
tárgyi feltételek megteremtése mellett a Megyei Önkormányzat Hivatala és az
intézmények nagyobb volumenű beszerzéseit, vásárolt szolgáltatásait illetően – a
közbeszerzési eljárás előnyeit kihasználva – közös beszerzést kezdeményezzen.
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A Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megyei
Önkormányzat Hivatalában és intézményeinél amennyiben a tulajdon védelme
megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az Államháztartás szervezete az
eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan
részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást
elegendő két évenként végrehajtani. A két évenkénti leltár végrehajtásáért a
Megyei Önkormányzat Hivatala és az intézmények vezetőit fegyelmi felelősség
terheli.
Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatalára, a
megyei fenntartású intézményekre és a Veszprém Megyei Önkormányzat
Tüdőgyógyintézetére vonatkozóan – a feltételek megléte esetén – az engedélyt
megadja.

15. § (1)

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

(2)

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

(3)

Pénzmaradvány
szabályai:

megállapításának,

elszámolásának

és

felhasználásának

A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból költségvetési szervet
nem illeti meg
a/ a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
b/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó
pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
c/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal
összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem
használtak fel.
d/ a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással
fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem
kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles
maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési
elmaradása van;
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e/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
f/ a támogatás értékű bevételi többlet;
g/ a bevételi többletből a 8. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott rész;
h/ a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatás előirányzat maradványa, az
Áht. 95. § (4) bekezdése esetén.
(4)

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

(5)

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

(6)

A pénzmaradvány jóváhagyását követően a (3) bekezdésben meghatározott
elvonások zárolását követően a személyi juttatások előirányzatából származó
megtakarítások felhasználhatók, de a pénzmaradvány terhére nem vállalható
olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

(7)

A Megyei Önkormányzat Hivatala a költségvetésről, a beszámolóról és a
jóváhagyott pénzmaradványról valamennyi önálló és részben önálló intézményét
értesíti.

(8)

Amennyiben a költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározottak szerint
vállalkozási tevékenységet folytat, akkor érvényesülni kell annak, hogy a folyó
évi ebből származó bevétele és az előző évek vállalkozási tartaléka fedezze a
folyó évi kiadásokat. Amennyiben ez nem érvényesül, a felügyeleti szerv köteles
a tárgyévet követő év május 31-ig intézkedni a veszteséges tevékenység
felszámolására, a felelősség megállapítására.

16. § (1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a Közgyűlés
Elnöke a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szerveknek,
alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek odaítélt támogatások
átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni
kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának tényét, a
támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás
annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a
szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.

(2)

A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles
hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre
elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni
a támogatott cél megvalósításáról.

(3)

A támogatásról szóló elszámolást a Megyei Főjegyző az Önkormányzat
Hivatalának ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai
szempontból, a Gazdasági Irodával pedig pénzügyi szempontból
felülvizsgáltatja.
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(4)

Indokolt esetben a Megyei Főjegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja
meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának
jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.

(5)

A Közgyűlés Elnöke a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és
a további támogatást megtagadhatja.

(6)

A saját alapítású, illetve a Megyei Önkormányzat részvétellel alapított
alapítványok, Civil Ház, a nyugdíjas szervezetek, valamint a 4/c számú melléklet
I. 17. pontjában meghatározott 5.000 ezer Ft „Roma munkahely teremtő
program” támogatásáról szóló támogatási szerződésekben a finanszírozásra
vonatkozó rendelkezés eltérhet a 16. § (1) bekezdésben foglaltaktól.

(7)

A saját alapítású, illetve a Megyei Önkormányzat részvételével alapított
alapítványok - kivéve a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványt - 2009.
évi támogatására a 4/b sz. melléklet pontjában meghatározott 10.000 ezer Ft
szolgál. Felosztása az alapítványok 2008. évi saját bevételeinek Megyei
Önkormányzat támogatása nélküli teljesülésének arányában történik, a Pénzügyi
és Ellenőrzési Bizottság jóváhagyásával.

17. § (1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

A „Kötvény” felhasználására vonatkozó előterjesztés a Gazdasági és
Területrendezési Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság egyetértése
esetén terjeszthető a Közgyűlés elé.
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(8)

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

(9)

A „Kötvény” bevételeire vállalt kötelezettségekről és a kifizetésekről a Megyei
Önkormányzat Hivatala elkülönített nyilvántartást vezet, s a változásokról a
Közgyűlést folyamatosan tájékoztatni köteles.

(10) A „Kötvény” bevételének a felhasználását a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
valamint az önkormányzat könyvvizsgálója ellenőrzi.
18. § (1)

Amennyiben a Közgyűlés december 31-ig nem fogadja el a következő év
költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni:
A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek
folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak
időarányos teljesítésére az önkormányzat és intézményei működőképességének
biztosítása érdekében.

(2)

Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell
számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési
rendeletbe be kell illeszteni.

(3)

Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet
elfogadásáig érvényes.
V. fejezet
Záró rendelkezések

19. § (1)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2009.(II.25.) rendelete a
Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról.
A rendelet rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)

A köztisztviselői törvény módosításáról szóló 2003. évi XLV. tv. (6)
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az érvényesnek tekintendő
önkormányzati illetményalap 40.000 Ft.

Veszprém, 2009. március 26.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

2009.március 27.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
26/2009. (III. 26.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. március 26-ai ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
1. Az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi Miklós
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összevonásáról szóló döntés MÁK
bejegyzésének elutasítása miatt szükséges intézkedések
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének hozzáigazítása a
Bercsényi Miklós Szakközépiskola önállóvá válása miatt meghozott intézkedésekhez
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. Döntés a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény bevételének felhasználásáról
izotópdiagnosztikai eszközök beszerzésére
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2009. évre vonatkozó üzleti tervének módosítása
Előadó: Dr. Rácz Jenő, főigazgató
5. Egyes közalapítványok alapító okiratának módosítása
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6 . Céltámogatási pályázat benyújtása egészségügyi gép-műszerek beszerzésére
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

27/2009. (III. 26.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 111/2008. (VII.15.) MÖK határozat
1., 2. és 5. pontját azonnali hatállyal hatályon kívül helyezi.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságot, hogy a megváltozott körülményekre tekintettel a Bánki Donát Szakképző
Iskola és Kollégium igazgatói állására kiírt pályázatot vonja vissza és az igazgatói állásra
írjon ki új pályázatot.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a bizottság elnöke

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vezetésével kapcsolatos
tárgyalások lefolytatására, mely alapján a soron következő ülésre terjesszen javaslatot a
szükséges döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve a soron következő közgyűlés ülése
a megyei közgyűlés elnöke

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a két érintett intézményt, hogy az
intézmények összevonásáról döntő közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséből
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következő
intézkedéseket
a
adatszolgáltatással tegyék meg.

közoktatási

információs

2009.március 27.

rendszerbe

történő

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Bánki Donát Szakképző Iskola
és Kollégium és a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratai és
intézményi alapdokumentumai a 2008. augusztus 14-ei állapot szerint hatályosak. Amennyiben
szükséges, gondoskodni kell az intézményi alapdokumentumok aktualizálásáról, és azokat
jóváhagyásra terjesszék az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elé.

Határidő:
Felelős:

a KIR részére: azonnal, de legkésőbb 2009. április 20.
az iskolai dokumentumok módosítására: 2009. augusztus 25.
az intézmények mindenkori vezetői

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által meghozott 111/2008. (VII.15.)
MÖK határozat 1. pontban meghatározott pontjainak hatályon kívül helyezése nem érinti
azon intézkedések jogszerűségét, amelyeket az összevont intézmény igazgatója 2008.
augusztus 15. napjától kezdődően a 111/2008. (VII.15.) MÖK határozat alapján a jelen
határozat meghozatalának időpontjáig hozott.
28/2009. (III. 26.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosa 103 millió forint
tulajdonosi hitelt (tagi kölcsönt) nyújt a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény bevétele
terhére a társaságnak izotópdiagnosztikai eszközbeszerzés céljából. A tagi kölcsön törlesztését
5 év alatt, évente két alkalommal, egyenlő részletben 6 havi LIBOR + 2,8% kamatfelár
mértékű kamattal köteles teljesíteni. A törlesztés kezdő időpontja 2010. február 28.
Amennyiben a pénzpiaci feltételek változnak a Veszprém Megyei Önkormányzat
kezdeményezi a Zrt. felé a tagi kölcsön visszafizetési feltételeinek a módosítását.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét a tagi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2009. április 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

29/2009. (III. 26.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a megváltozott gazdasági körülményekre tekintettel a megyei közgyűlés
által 196/2008. (XII. 4.) MÖK határozattal elfogadott, 2009. évi üzleti tervét felülvizsgálta. A
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a módosított üzleti tervet megtárgyalta. Az
üzleti terv eredményterve 8.371.324.-eFt nettó árbevétellel, és 0 Ft mérlegszerinti
eredménnyel számol, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogad,
egyben felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
ZRt. közgyűlésén ezt képviselje.
Határidő:
Felelős:

2009. március 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

30/2009. (III. 26.) MÖK határozat
1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 211/2008. (XII. 4.) MÖK határozat 1.
pontját az alábbiakkal egészíti ki:
„1.a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Kövécs Lajos és
Wéber Jánosné kuratóriumi tagok, valamint Dr. Hárs Józsefné felügyelő bizottsági tag
nem tett eleget a 2007. évi CLII. 3. § (3) bekezdés e.) pontjában foglalt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, így a „Veszprém megye közoktatásáért”
Közalapítványban fennálló jogviszonyuk a törvény erejénél fogva megszűnt.”
Egyben a határozat 1. pontjának számozása 1.b) pontra változik, egyéb rendelkezései
változatlanul érvényben maradnak.
2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a „Veszprém megye
közoktatásáért” Közalapítvány Felügyelő Bizottságába Szentai Györgyné elnök helyett
Dr. Szabó Sándor jelenlegi tag elnökké választásával, míg Dr. Szabó Sándor tag helyére
Szentai Györgynét választja taggá.
Fentiekre tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém megye
közoktatásáért” Közalapítvány alapító okirata 13. pontjának második bekezdését az
alábbiak szerint módosítja:
„A felügyelő bizottság elnöke:
Tagjai:

Dr. Szabó Sándor
8200 Veszprém, Egry u. 6/G.
Szentai Györgyné
8200 Veszprém, Lóczy L. 33/3.
Koncz Annamária
8100 Várpalota, Puskin u. 18.”

3.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadta Geipl Miklósnénak, a
„Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondását,
egyúttal helyére Bőle Károlyné 8100 Várpalota, Bán Aladár u. 18. szám alatti lakost
határozatlan időtartamra a kuratórium tagjává választja.
Fentiekre tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém megye
közoktatásáért” Közalapítvány alapító okirata mellékletében a kuratórium összetételét a
fentiek szerint módosítja.
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. április 24.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

31/2009. (III. 26.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Győri Ítélőtábla 2009. január 28. napján
kelt Pkf.III.26.001/2008/5. számú végzése alapján a 17/2008. (II. 21.) MÖK határozatot
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visszavonja és megállapítja, hogy a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
hatályos Alapító Okirata a 2007. március 27. napján kelt Alapító Okirat.
A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2009. április 24.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

32/2009. (III. 26.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Bíróság
Pk.60.361/1991/30. számú végzése alapján a 177/2008. (XI. 13.) MÖK határozat 1. pontját az
alábbiakkal egészíti ki:
„1.a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Dr. Varga László
kuratóriumi tag nem tett eleget a 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e.) pontjában
foglalt vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, így a „Veszprém Megyei Önkormányzatok
a Közbiztonságért” Közalapítványban fennálló jogviszonya a törvény erejénél fogva
megszűnt.”
Egyben a határozat 1. pontjának számozása 1.b) pontra változik, 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. április 24.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

33/2009. (III. 26.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatok címzett és
céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény alapján 2009. évben
céltámogatási pályázatot nyújt be működő kórházak és szakrendelők gépműszer beszerzésére
a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz.
A megyei önkormányzat a pályázatot összesen 4.400 eFt értékű aneszteziológiai és intenzív
terápiás eszközöknek a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-hez
telepítéssel történő beszerzésére pályázik, melynek érdekében 3.300 eFt céltámogatást igényel
meg a céltámogatás maximum 75%-os mértékének megfelelő 1.100 eFt önrész biztosításával.
A megyei önkormányzat az 1.100 eFt önrészt az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 3/2009. (II. 25.) rendelet 4. § (10) bekezdésében meghivatkozott, és a felhalmozási
kiadásokról szóló 5. számú melléklete I/3. pontjában elkülönített 25 millió Ft terhére
biztosítja.
A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei önkormányzat céltámogatási
igénybejelentését fenti tartalommal a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóságához határidőben nyújtsa be.
Határidő: 2009. április 1.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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III. MELLÉKLETEK
6/2009. (III. 27.) rendelet mellékletei

IV. KÖZLEMÉNY
Tájékoztató
a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjairól
és a Veszprém Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéről
Területi Választási Bizottság
Székhelye:
Elérhetősége:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
telefon: 88/545-021, fax: 88/545-012

Elnöke:
Elnökhelyettese:
Tagja:

Dr. László Zoltánné
Dr. Pichner Katalin
Dr. Czeidli István
Területi Választási Iroda

Székhelye:
Vezetője:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Dr. Zsédenyi Imre (tel.: 88/545-021, fax: 88/545-012)

Veszprém, 2009. március 27.
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