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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

35/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
36/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
37/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
38/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
35/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:

Dr. Limbacher Gábor megbízásáról a Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóság igazgatójának
A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság jelenlegi igazgatójának
felmentéséről
A Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi
Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának felmentéséről
Egyetértésről a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet
igazgatóhelyettese megbízásával
Dr. Limbacher Gábor megbízásáról a Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóság igazgatójának
II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
6/2009. (III. 27.) rendeletének módosításáról
A beruházások rendjéről szóló 19/2005. (XI. 15.) rendelet
módosításáról

7/2009. (IV. 28.) rendelet:
8/2009. (IV. 28.) rendelet:
9/2009. (IV. 28.) rendelet:

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

34/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
39/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
40/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
41/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
42/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 23-ai
ülésének napirendjeiről
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentéséről
Döntés alapítványok támogatásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat sportfejlesztési koncepciójáról
2009-2014.
A közoktatási feladatok átvételéről szóló megállapodások
módosításáról
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43/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:

A költségvetési szervek közfeladat ellátása módjának felülvizsgálatáról

44/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kamondi
„Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthonának a dákai
„Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona intézménybe történő
beolvasztásáról
A Veszprém Vár u. 12. szám alatti ingatlan értékesítéséről
Beszámoló a Külsővat Idősek Otthona komplex akadálymentesítése
uniós támogatással megvalósult beruházásról
A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázatához szükséges
Szemünk
Fénye
program
II.
ütem
világításkorszerűsítés
tapasztalatairól, a továbblépés lehetőségeiről
Pályázat beadásáról a Várpalota, Thuri György Gimnázium,
Szakközépiskola
és
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Beszámoló a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás
tevékenységéről
Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balatonfelvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai
Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzat hivatala,
valamint a megyei önkormányzat intézményei 2008. évi
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
módosításáról a módosított közbeszerzési törvénynek megfelelően
A „Sikeres Magyarországért” Program keretében megkötött beruházási
hitelszerződések átárazási javaslatáról
Döntés a Pusztai István által a 2009. február 19-ei közgyűlésre beadott
„Pártkampány közpénzen?” interpellációra adott válaszról
A 16/2009. (II. 19.) MÖK határozat 1. pontjának módosításáról
A 94/2008. (VI. 12.), valamint a 131/2008. (IX. 18.) MÖK
határozatokban foglalt létszámcsökkentést elrendelő döntések
A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
igazgatói állására pályázat kiírására vonatkozó felhatalmazásról
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről
(II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről

45/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
46/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
47/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
48/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
49/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
50/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
51/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
52/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
54/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
55/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
56/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
57/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
58/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:
59/2009. (IV. 23.) MÖK határozat:

IV. MELLÉKLETEK
7/2009. (IV. 28.) rendelet mellékletei.
8/2009. (IV. 28.) rendelet mellékletei
9/2009. (IV. 28.) rendelet 1 – 5. sz. mellékletei
41/2009. (IV. 23.) MÖK határozat mellékletei. A határozat mellékletei megtekinthetők a
www.veszpremmegye.hu honlapon az Önkormányzat/Közgyűlés/Koncepciók menüben.
42/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1 – 16. sz. mellékletei
43/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 17. sz. melléklete
44/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1 – 2. sz. mellékletei
49/2009. (IV. 23.) MÖK határozat melléklete
53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat melléklete
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
35/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Limbacher Gábor 2660 Balassagyarmat,
Széchényi u. 6. szám alatti lakost 2009. július 1-jei hatállyal – határozatlan időre – kinevezi a
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság állományába, főmúzeológus munkakörbe.
Ezzel egyidejűleg 2009. július 1-jei hatállyal megbízza az intézmény igazgatói feladatainak
ellátásával.
A megbízás 2009. július 1-jétől 2014. június 30-ig szól.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a
kinevezéssel és a megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

2009. június 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

36/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Vidáné dr. Fodor Zsuzsa, a Veszprém
Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát – kérésére – 2009.
december 25-ei hatállyal felmentéssel megszünteti a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján, mivel a közalkalmazott
nyugdíjasnak minősül a Kjt. 37/B §-a szerint.
Felmentési ideje: 60 nap + 6 hónap.
Felmentési idejének kezdő időpontja: 2009. április 27.
A munkavégzési kötelezettség alól 2009. június 25-től 2009. december 25-ig mentesül.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatban
a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

37/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Mahlerné Csángó Mária, a Lóczy Lajos
Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazgatója
közalkalmazotti jogviszonyát – kérésére – 2009. december 22-ei hatállyal felmentéssel
megszünteti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 30. § (1)
bekezdés d) pontja alapján, mivel a közalkalmazott nyugdíjasnak minősül a Kjt. 37/B §-a
szerint.
Felmentési ideje: 60 nap + 6 hónap.
Felmentési idejének kezdő időpontja: 2009. április 24.
A munkavégzési kötelezettség alól 2009. augusztus 23-tól 2009. december 22-ig mentesül.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatban
a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

38/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei
Közművelődési Intézet igazgatója Sipos Teklát bízza meg az intézmény szakmai
igazgatóhelyettesi feladatának ellátásával 2009. május hó 1. napjától 2014. április 30. napjáig.
Felkéri a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatóját - mint munkáltatót -, hogy a
megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2009. május 1.
Horváth Viola, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatója

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2009. (IV. 28.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradvány elszámolásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. és 82. §-a alapján a Megyei Önkormányzat
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, a Veszprém Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra, a Megyei
Önkormányzat Hivatalára és a Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő
intézményekre terjed ki.
II. fejezet
A 2008. évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása
2. §
(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2008. évi
költségvetésének végrehajtását
22.825.848 ezer Ft bevétellel,
19.951.981 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
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(2)

A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal
való egybevetését az 1. számú melléklet részletezése szerint elfogadja, és tudomásul
veszi, hogy 131.341 ezer Ft felhalmozási célú hitel igénybevétele történt.

(3)

A Közgyűlés a kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való
egybevetését a 2. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.

(4)

A Közgyűlés a kiadások önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti
teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 3. számú melléklet
szerint elfogadja.

(5)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Közgyűlés működésével összefüggésben az 4/a
számú melléklet részletezése szerint 205.993 ezer Ft került felhasználásra.

(6)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat központilag kezelt
működési és egyes felhalmozási kiadásaira az 4/b számú mellékletben részletezett
feladatokkal összefüggésben 1.237.245 ezer Ft, a felhalmozási kiadásaira az 4/c számú
mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 1.115.234 ezer Ft került
felhasználásra.

(7)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési
előirányzataiból az 4/d számú melléklet részletezésében 650.409 ezer Ft került
felhasználásra.

(8)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2008. évi normatív állami támogatás
elszámolása – a tervezett és tényleges feladatmutatók egybevetésével – megtörtént. Az
elszámolás következtében a Megyei Önkormányzatnak a felhasználási kötöttség
nélkül járó normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedés
esetében 5.771 ezer Ft, a kötött felhasználású normatív támogatás és a központosított
előirányzatok elszámolásából adódóan 85.070 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége
keletkezett.

(9)

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

(10)

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

(11)

A Közgyűlés a rendelet 4/e, 5, 6/d, 6/e, 7, 8/a, 8/b, 8/c, 9. és 13. számú kiegészítő
mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja, az átlaglétszámok
alakulását a 10. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
3. §

(1)

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének
helyesbített pénzmaradványát a 6/a számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja,
2.903.495 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal.

337

338

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2009.április 28.

(2)

A Közgyűlés az intézmények 2008. évi költségvetési gazdálkodása során képződött
bevételi többletet a támogatásértékű intézményi bevételi többletek kivételével az
intézményi pénzmaradványban elismeri. Az intézményellátás díja és alkalmazottak
térítési bevételi többletek, a munkaadókat terhelő járulékok kötelezettséggel nem
terhelt része, valamint az ellátottak pénzbeli jutatásai előirányzat maradványa az
intézményektől zárolásra kerültek.

(3)

A Közgyűlés a 6/c számú melléklet 6. oszlopában kimutatott 66.001 ezer Ft
megtérülést engedélyez az érintett intézmények részére 2008. évről áthúzódó
kötelezettségeinek finanszírozására.
A Közgyűlés az intézmények 2008. évi költségvetésében képződött kiadási
előirányzat-maradványból a felhasználási kötöttségű állami támogatás, a
központosított támogatások és a célfeladatként biztosított feladatok maradványát a
tárgyévi helyesbített maradvány terhére zárolja.

(4)

(5)

A jóváhagyott pénzmaradvány a 6/a számú melléklet 11-21. oszlopában részletezett
kiemelt előirányzatok teljesítésére használható fel. A személyi juttatások előirányzata
egyszeres jellegű kifizetésekre fordítható.

(6)

A Közgyűlés a 6/b számú mellékletben kimutatott, a Megyei Önkormányzat 2008. évi
pénzmaradványát terhelő kötelezettségeket tudomásul veszi.
4. §

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

22.407.099 ezer Ft,
22.407.099 ezer Ft.

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának
önkormányzati törvény szerinti bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a
11/b számú melléklet részletezésében tudomásul veszi.

III. fejezet
Záró rendelkezések
5. §
(1)

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

(2)

A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal
ellátott 2008. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános
közzétételéről – a Belügyi és a Cégközlönyben -, valamint a könyvvizsgálatról
készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2009.
június 30-ig gondoskodjon.
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(3)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályát veszti 2010. április 30-án.

(4)

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Veszprém Megyei
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.26.), valamint az azt
módosító 11/2008. (IV.28.), a 15/2008. (VI.13.), a 17/2008. (IX.24.), a 18/2008.
(XI.18.), a 20/2008. (XII.10.), valamint a 2/2009. (II. 25.) rendeletek.

Veszprém, 2009. április 23.
Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2009. (IV. 28.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 27.)
rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2009. 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.

19.110.308 ezer Ft-ra
20.553.528 ezer Ft-ra
1.443.220 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.
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(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. § (4) bekezdésében hivatkozott 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet
6. számú melléklete lép.

(13)

A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe jelen
rendelet 7. számú melléklete lép.
2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése
alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
3.§
A rendelet 9.§ (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki.
„Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet 18. §-a
alapján a 2009. július 1-től a kötelezettségvállalás ellenjegyzését, az utalvány ellenjegyzését a
Veszprém Megyei Önkormányzathoz kapcsolódó intézmények esetén a Veszprém Megyei
Önkormányzat Gazdasági Iroda vezetője által megjelölt személyek végzik.”
4.§
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése által fenntartott szociális, nevelési és oktatási intézményekben
2009. évben alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII.12.)
rendelet 1. számú melléklete kiegészül az alábbi sorral:
Napi nyersanyagköltség
forint/fő/nap
2009.évi
2009.évi
nettó
bruttó
2
3

Intézményi ellátástípus megnevezése

1
Gyermekvédelmi gondoskodás alatt állók tízórai kiegészítése:

95

115

Veszprém, 2009. április 23.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke
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Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2009. (IV. 28.) rendelete
a beruházások rendjéről szóló 19/2005. (XI. 15.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a beruházások rendjéről
szóló19/2005. (XI. 15.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A rendelet hatálya:
A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat (továbbiakban:
önkormányzat), a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: hivatal),
valamint a megyei önkormányzat intézményei (továbbiakban: intézmény) általános forgalmi
adó nélkül számított, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete
szerinti, az általános egyszerű közbeszerzési eljárás mindenkori értékhatárának felét
meghaladó beruházásaira, felújításaira (továbbiakban együtt: beruházás).”
2. §
A rendelet 3. § (2) bekezdés c.) pontja az alábbiakkal egészül ki:
„c.) A beruházás teljes költségelőirányzatának biztosítása (saját forrás, pályázati támogatások,
hitelfelvétel, egyéb)”
3. §
A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Műszaki lebonyolítás
A beruházó a beruházás műszaki előkészítését külső lebonyolító szervezet útján vagy saját
apparátusával végeztetheti. Pályázati projekt esetén a műszaki lebonyolító a projekt
menedzsmenttel szorosan együttműködik.
(2) A műszaki lebonyolító feladatai:
A lebonyolító feladatait – a beruházó egyedi döntésével – a lebonyolítóval kötött
szerződésben határozza meg, amelyek különösen: közreműködés a tervdokumentációk
végleges kialakításában, tervfelülvizsgálatok elvégzése, közreműködés az engedélyek
beszerzésében, esetlegesen közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közreműködés a
kivitelezők, beszállítók kiválasztásában, műszaki ellenőrzés ellátása, szavatossági igények
érvényesítésében való közreműködés, a beruházás folyamatos figyelemmel kísérése, műszaki
elemzése (idő és pénzügyi ütemek)”
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4. §
A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A több évre áthúzódó beruházások – pályázati támogatást igénylő infrastruktúrafejlesztési projektek – előkészítése a közgyűlés által elfogadott gazdasági program és ágazati
fejlesztési koncepciók alapján indul.
(2) A beruházások – pályázati támogatást igénylő infrastruktúra-fejlesztési projektek – éves
ütemeit a pályázati támogatási szerződések, valamint a megyei közgyűlés éves költségvetései
tartalmazzák a beruházási javaslatban, illetve a támogató által jóváhagyott pályázati
költségvetésnek megfelelően.”
5. §
A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Építési beruházások előkészítése
(1) Az általános egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárának felét meg nem haladó
beruházások megvalósítása a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés és – a feladat
összetettségétől függően – szakmai program alapján történik.
(2) Az általános egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárának felét meghaladó beruházások
indítása – a fedezet rendelkezésre állásától kezdődően – engedélyokirat alapján történik.
(3) Nem pályázati támogatással megvalósuló építési beruházások előkészítése – a feladat
bonyolultságától függően – szakmai cél, megvalósíthatósági tanulmány alapján történik.
(4) Pályázati támogatással megvalósuló, infrastrukturális fejlesztést tartalmazó projekt
esetében a pályázati szabályzat és kiírás szerint kell eljárni.”
6. §
A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az általános egyszerű közbeszerzési értékhatár feletti nem építési beruházások előkészítése
szakmai program megfogalmazásával indul.”
7. §
A rendelet 9. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (4) bekezdés (5)
bekezdésre módosul:
„(4) Pályázati támogatással megvalósuló fejlesztés esetén a pályázati felhívás alapján kell a
döntéshez szükséges dokumentumokat előkészíteni.”
8. §
A rendelet 10. §-a hatályát veszti.
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9. §
(1) A rendelet 12. §-a (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
„e) Pályázati támogatással megvalósult fejlesztés esetén a zárójelentést a támogató elfogadta.”
(2) A rendelet 12. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„A beruházás időközi értékelése, végleges lezárása, értékelése
a.) Pályázati támogatással megvalósult fejlesztés esetében a pályázati kiírás szerint, ha az nem
rendelkezik erről, a közgyűlés,
b.) 30 millió nettó beruházási értéket meghaladó egyéb beruházás esetén a közgyűlés,
c.) 30 millió nettó érték alatt a közgyűlés elnöke,
d.) intézményi beruházás esetén az intézményvezető jogosult.”
10. §
A rendelet 1-5. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. számú mellékletei lépnek.
Záró rendelkezések
11. §
Jelen rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a rendelet szövegében a „nemzeti”
és „egyszerű közbeszerzési eljárás” megfogalmazás helyébe az általános egyszerű
közbeszerzési eljárás szövegrész lép.
Veszprém, 2009. április 23.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 23-ai ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg.
1. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatójának megbízása, a jelenlegi
igazgató felmentése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium igazgatójának felmentése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. Egyetértés a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatóhelyettese
megbízásával
Előadó:
dr. Hermann István,
a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5 . A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása,
pénzmaradvány elszámolása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6. Döntés alapítványok támogatásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
7. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 27.)
rendeletének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
8. A beruházások rendjéről szóló 19/2005. (XI. 15.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
9. A Veszprém Megyei Önkormányzat sportfejlesztési koncepciója 2009-2014.
Előadó:
Stolár Mihály,
az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
10. A közoktatási feladatok átvételéről szóló megállapodások módosítása, valamint a
költségvetési szervek közfeladat ellátása módjának felülvizsgálata
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
11. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kamondi „Dr. Magyar
Károly” Pszichiátriai Betegek Otthonának a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok
Otthona intézménybe történő beolvasztása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
12. A Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan értékesítése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
13. Beszámoló a Külsővat Idősek Otthona komplex akadálymentesítése uniós
támogatással megvalósult beruházásról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
14. A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok Program pályázatához szükséges fenntartói vállalások
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
15. Szemünk Fénye program II. ütem világításkorszerűsítés tapasztalatai, a továbblépés
lehetőségei
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
16. Pályázat beadása a Várpalota, Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és
Alapfokú Művészetoktatási intézmény tornatermének felújítására
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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17. Beszámoló a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás tevékenységéről
Előadó:
Ottó Péter, Zirc Város polgármestere
18. Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló
Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás
megalakulása óta végzett munkájáról
Előadók:
Galambos Szilvia tanácsnok, a Bakonyi Szakképzés-szervezési
Társulás elnöke,
Stolár Mihály tanácsnok, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzésszervezési Társulás elnöke,
Dr. Áldozó Tamás, a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás elnöke
19. Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzat hivatala, valamint a
megyei önkormányzat intézményei 2008. évi közbeszerzéseiről
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
20. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása a
módosított közbeszerzési törvénynek megfelelően
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
21. A „Sikeres Magyarországért” Program keretében megkötött beruházási
hitelszerződések átárazási javaslata
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
22. Döntés a Pusztai István által a 2009. február 19-ei közgyűlésre beadott „Pártkampány
közpénzen?” interpellációra adott válaszról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
23. 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
24. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2009. február 1 – március 31.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

39/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést
az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

40/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi költségvetésben tervezett kiadási
előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt:
Képviselői Keret terhére (4/a melléklet 15. pont):
Képviselő neve
Pál Béla

Támogatott címzettje
felhasználás célja
Kövirózsa Alapítvány, Veszprém-Gyulafirátót:
- Bakonyerdő Pávakör 35 éves évfordulójának
megrendezése Népzenei találkozó keretein
belül

összeg Ft-ban
50 ezer Ft
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Szülőföld Program támogatása előirányzat terhére (4/a melléklet 16. pont):
Papp Ferenc Alapítvány,
Veszprém

A XI. Pszicholingvisztikai Nyári
Egyetem rendezvényen előadó határon
túli szakemberek részvételi költségeihez
hozzájárulás

200 ezer Ft

„Ezeréves megye” rendezvénysorozat előirányzat terhére (4/c melléklet I./12. pont)
Gyulaffy László Hagyományőrző
Lovasbandérium Csobánc Váráért
Alapítvány, Gyulakeszi
Döbröntei Várünnepség
Hagyományőrzése
Közalapítvány, Döbrönte

„Ezeréves megye” programsorozat
„Várról várra…” csobánci
rendezvényének támogatása
„Ezeréves megye” programsorozat
„Várról várra…” döbröntei
rendezvényének támogatása

Összesen:

400 ezer Ft

250 ezer Ft

650 ezer Ft

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

2009. június 30.
Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke

41/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta 2004-2008 közötti
időszakról szóló értékelést, (1. számú melléklet) és a megfogalmazott célkitűzésekkel,
szakmai fejlesztési irányokkal elfogadja Veszprém Megye Önkormányzat 2009-2014
évekre szóló sportfejlesztési koncepcióját.
Határidő: azonnal
Felelős: megyei közgyűlés elnöke
2. A feladatok ellátásához a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal számára
biztosítja a személyi, tárgyi és anyagi feltételeket, javítja az elhelyezés körülményeit,
ezzel is segítve a Veszprém Megyei Sporttanács munkáját.
Határidő: folyamatos
Felelős: megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságot, hogy évenként tekintse át a sportkeret felosztásakor a sport Veszprém megyei
helyzetének alakulását, illetve egy-egy témakört – diáksport, szabadidő sport,
versenysport, létesítmény helyzet, olimpiai résztvevők – átfogó jelentés alapján
részletesen elemezzen.
Határidő: évenként
Felelős: bizottság elnöke
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4. A sportolás feltételeinek megteremtését a költségvetésben meghatározott mértékben
támogatja és együttműködik a települési önkormányzatokkal. A támogatásban a megyei
sportszervezetek, sportegyesületek, a körzetközpontok intézményei és saját
intézményeink részesülnek.
Határidő: évenként
Felelős: bizottság elnöke
5. Biztosítja a sportaktívák erkölcsi elismerését, a megyei önkormányzat által létrehozott
kitüntetések adományozásával.
Határidő: folyamatosan
Felelős: megyei közgyűlés elnöke
6. A megye hagyományainak megfelelően kiemelten támogatja a minőségi és mennyiségi
mutatók alapján meghatározó sportágak, ill. szakszövetségeik tevékenységét.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
7. A Veszprém Megyei Sporttanács versenyeinek megrendezéséhez szükséges szakmai
segítséget a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatalon keresztül folyamatosan
biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: megyei közgyűlés elnöke
8. A képzés területén együttműködünk a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi kar, a Pannon Egyetem Testnevelés Tanszékével. A Veszprém Megyei
Testnevelési és Sporthivatal épületében biztosítjuk ezek megvalósulását.
Határidő: folyamatos
Felelős: megyei Testnevelés és Sporthivatal igazgatója
9. Folyamatosan támogatja Veszprém megye sporttörténetét feldolgozó kiadványok,
könyvek kiadását. Előkészíti sport emlékhelyek létrehozását. (kiállítóhely, emléktábla,
emlékpark)
Határidő: folyamatos
Felelős: megyei közgyűlés elnöke
10. A sportkoncepcióban meghatározott feladatok végrehajtását a Veszprém Megyei
Önkormányzat, a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatallal és a Veszprém
Megyei Sporttanáccsal közösen valósítja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: megyei közgyűlés elnöke
megyei főjegyző
42/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az ajkai Bánki
Donát Szakképző Iskola és Kollégium, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium, a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű
Gimnázium és Kollégium, a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű
Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző
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Iskola és Kollégium, a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, a Balla
Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, a Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, a Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, a Türr István Gimnázium és
Kollégium, a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a tapolcai Batsányi János Gimnázium és
Kollégium, a Járdányi Pál Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Szász
Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, a várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, a Thuri
György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Bartos
Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elnevezésű költségvetési szervekre vonatkozó – az
1-15. számú mellékletben foglaltak szerinti – közoktatási feladatok átvételéről szóló
megállapodások módosítását.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás módosítások aláírására.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (8) bekezdése alapján a tapolcai
Széchenyi István Szakképző Iskola vonatkozásában jóváhagyja a 16. számú mellékletben
foglaltak szerinti megállapodást.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
43/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése indokoltnak tartja a kamondi „Dr.
Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthonának a dákai „Batthyányi Ilona”
Fogyatékosok Otthonába történő beolvasztását 2009. július 1-i hatállyal. A szervezeti
változásról a közgyűlés a megfelelő dokumentumok elfogadásával a jelen ülésén külön
előterjesztés alapján dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a fenntartásában működtetett,
intézmények alapítói jogait gyakorló szervezet kinyilvánítja, hogy a 17. számú
mellékletben felsorolt költségvetési szerveket a jelenlegi szervezeti formában tartja fenn.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a mellékletben felsorolt költségvetési szervekre
vonatkozó – a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú - új alapító okiratokat
készíttesse el és terjessze jóváhagyásra a közgyűlés elé.
Határidő: 2009. májusi közgyűlés időpontja
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a többségi
tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket a jelenlegi formában kívánja továbbra is
működtetni.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Múzeumi Igazgatóság által
működtetett Bakonyi Házat 2009. május 1-jétől visszaadja működtetésre a Megyei Jogú
Város Önkormányzata részére. A közgyűlés felkéri a Megyei Múzeumi Igazgatóság
igazgatóját, hogy a műtárgykölcsönzési megállapodás megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős. a Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatója
44/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai
Betegek Otthona (Kamond, Kossuth L. u. 27/II.) megnevezésű költségvetési szervet
2009. július 1. napjától önálló telephelyként a Veszprém Megyei Önkormányzat
„Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona (Dáka, Dózsa György út 80.) megnevezésű
költségvetési szervbe beolvasztja.
Az átalakítást követően a kamondi intézmény vonatkozásában, a pszichiátriai betegek
bentlakásos ellátása feladat tekintetében jogutód költségvetési szervnek a megyei
közgyűlés a Dáka, Dózsa György út 80. székhelyű intézményt jelöli ki. A jogutód dákai
költségvetési szerv elnevezését a megyei közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat
„Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált
Intézménye névre módosítja.
Határidő: 2009. július 1.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakításnak megfelelően a „Dr.
Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona megnevezésű intézmény átalakító okiratát
2009. június 30-ai hatállyal az 1. számú melléklet tartalmának megfelelően fogadja el.
A megyei közgyűlés 2009. július 1-jei hatállyal, a 2. számú melléklet tartalmának
megfelelően módosítja, és elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány
Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
megnevezésű intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
A Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona intézmény valamennyi joga és
kötelezettsége tekintetében jogutód – ideértve vagyoni jogokat és kötelezettségeket,
valamint az előirányzatok feletti rendelkezési jogokat is – a Veszprém Megyei
Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye. Az intézmény elismert és nem vitatott pénzvagy pénzben kifejezett tartozásainak megfizetése a jogutód intézményt terheli.
A „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona intézmény 2009. május 1-jét
követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala és az intézmény között létrejött
megállapodásban foglaltak szerint vállalhat kötelezettséget. 2009. június 30. napja után
kötelezettséget nem vállalhat.
A megyei közgyűlés felkéri a Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona”
Fogyatékosok Otthona igazgatóját, hogy az intézmény módosított alapító okiratának
megfelelően gondoskodjon az intézmény dokumentumainak módosításáról, illetve a
Szervezeti és Működési Szabályzatát a változásoknak megfelelően dolgozza át, és
jóváhagyásra terjessze be a közgyűlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága elé.
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A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okirat,
valamint az átalakító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2009. június 30., illetve 2009. július 1.
az alapító és az átalakító okirat megküldésére 2009. május 1.
az SZMSZ benyújtására: 2009. május 15.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Hanich Ferenc igazgató
3.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakítás következtében a jogutód
Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek,
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka, Dózsa György u. 80.
székhelyű intézmény 139 fős engedélyezett létszámát 2009. július 1-jétől 48,5 fővel,
187,5 főre növeli meg.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
„Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált
Intézménye Kamond, Kossuth u. 27/II. szám alatt megtalálható telephelyén a konyha
üzemeltetését megszűnteti.
A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézményi szolgáltatások közül
az étkeztetés kiszervezésével egyidejűleg vizsgálja meg, hogy indokolt-e a feladatellátást
kiszolgáló, feleslegessé váló álláshelyeknek a szakmai feladatellátásra történő biztosítása.
Határidő: 2009. július 1., illetve 2009. november 1.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

4.

A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy kezdeményezze a dákai és a kamondi
intézmények egyesítésével létrehozott, Dáka, Dózsa György u. 80. székhelyű, Veszprém
Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye ismételt működési engedélyének a kiadását.
Határidő: 2009. július 1.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

5.

A megyei önkormányzat a dákai intézmény kamondi telephelyén, a 100 pszichiátriai
beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhelyet
kíván folyamatosan kialakítani.
A megyei közgyűlés az 50 férőhelyes szenvedélybetegek rehabilitációs otthona
létrehozásának első lépéseként 20 férőhely kialakításának a céljára, a jelenleg irodai,
valamint konyha-étkező funkciókat betöltő épületrészek átalakítása érdekében 7,2 millió
Ft-ot biztosít a dákai intézmény számára.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetése
következő módosítása részeként a javaslatot terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2009. június 11.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

6.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kamond 97/3, 97/5, 97/6 és 98
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok használati jogát a Veszprém Megyei
Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye használatába adja át.
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A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményi integrációból eredő
változásokat a vagyonkataszterben és a vagyonrendelet függelékén vezesse át.
Határidő: 2009. július 1.
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
45/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a tulajdonában álló
Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonában álló Veszprém, Vár u. 10. szám alatti ingatlannal,
valamint - amennyiben pályázó által megvalósított funkció szükségessé teszi – a
Veszprém Úrkút és Deák Ferenc utcai (304, 305, 308 és 309 hrsz-ú) ingatlanokkal
közösen kerüljön értékesítésre, egyidejűleg megbízza a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt-t a pályázati eljárás lebonyolításával.
2.

A két önkormányzat vagyonrendeletének eltérő szabályozása miatt a Közgyűlés egyetért
azzal, hogy az értékesítés nyilvános pályázattal induljon, majd az azonosnak értékelt
pályázatok között versenytárgyalásra (licittárgyalásra) kerüljön sor a nyertes pályázat
megállapítása érdekében, a licitlépcső mértéke nettó 1 millió forintban kerüljön
megállapításra.

3.

A Közgyűlés a Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan értékesítése során
meghatározott legalacsonyabb eladási árat 345.600.000,-Ft-ban határozza meg.
A pályázatok érvényességének feltétele a meghatározott minimális ár megajánlása.

4.

Két vagy több pályázat esetén a pályázatok értékelése, a pályázók közötti sorrend
megállapítása - figyelemmel a városi rendezési terv és a műemlékvédelmi hatóság
előírásaira is – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásával a következő
szempontok figyelembe vételével történjen:
Értékelési szempontok
Ajánlott vételár
Megvalósulási biztonság
Jövőbeni funkció
Közlekedési hatás
Megvalósítási határidő
Összesen:

Súlyszámok
30
35
20
10
5
100

Az egyes értékelési szempontokra 1-10 pont adható.
5.

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerüljön sor.

6.

A pályázatok értékelését a két önkormányzat által létrehozott 5-5 főből álló Bíráló
Bizottság végezze, a bizottság a pályázatok értékelését (a pályázatok érvénytelenségének
és a pályázatok sorrendjének a meghatározása) szavazattöbbséggel állapítja meg.
A Veszprém Megyei Önkormányzatot a bíráló bizottságban a Gazdasági és
Területrendezés és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság által delegált 2-2 fő, valamint a
főjegyző által megbízott 1 fő hivatali munkatárs képviseli.

7.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a Bíráló
Bizottság javaslata alapján – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.
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8.

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy pályázó a vételárat a szerződés megkötését követő 90
napon belül fizesse meg.

9.

A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a közös értékesítés során a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve a határozatban
foglaltak szerint, egyebekben a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról, a
vagyonkezelés és –gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendeletében
foglaltak szerint járjon el és az értékelő bizottság, valamint a Gazdasági és
Területrendezési Bizottság véleménye alapján az adásvételi szerződést írja alá.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

46/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja „A külsővati Idősek Otthona
komplex akadálymentesítése” 20.000.000 Ft uniós támogatással 31.810.542 Ft teljes
bekerülési összeggel megvalósult beruházásról szóló beszámoló jelentést.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a beruházás
lezárásáról, pénzügyi elszámolásáról a pályázatban meghatározott időpontig
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
47/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Zirc, Reguly Antal Szakképző
Iskola és Kollégium számára a gázenergia igények kiváltása megújuló energiaforrás
termelésére, pellettálására és fűtésre való felhasználásra irányuló, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus keretében benyújtandó pályázat feltételeinek biztosításával. Ezek alapján
vállalja, hogy
•
•
•
•

A beruházás keretében felépülő üzem- és tároló csarnokot 10 évig funkciójában
fenntartja és rá biztosítást köt.
A projektgazda intézmény részére a pályázati pénzek fogadására külön bankszámlát
nyit.
A nyertes projekt előfinanszírozását biztosítja.
A projekt szükséges saját forrását – a már jóváhagyott 39 millió Ft-on túl – további
30.000 eFt-tal kiegészíti.

Határidő: támogatási döntést követően
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén vizsgálja
meg, hogy a pályázat teljes saját forrása a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény
bevételének felhasználásával – a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének megállapításáról szóló rendeletnek megfelelően – biztosítható-e.
Határidő: támogatási döntést követően
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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48/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a „Szemünk Fénye” program
II. ütemének értékeléséről szóló jelentést. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a három
intézmény megvalósult világításkorszerűsítésével kapcsolatos havi fogyasztási adatait
folyamatosan értékelje.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
2. A megyei közgyűlés jóváhagyja a program keretein belül a világításkorszerűsítési
beruházások folytatását. Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy ajánlatot kérjen
9 intézmény világításkorszerűsítésére, illetve kedvező ajánlatok esetén folytassa le a
tárgyalásokat a tulajdonos önkormányzatokkal. Sikeres együttműködési megállapodások
létrejötte esetén kösse meg a világítótestekre a bérleti szerződéseket.
Határidő: legkésőbb 2009. július 31.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy az elvégzett beruházások bérleti díjainak
fedezetét a megyei önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben biztosítsa.
Határidő: évente, a költségvetés összeállítása.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
49/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Várpalota, Thuri György
Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tornatermének
pályázati támogatással történő felújításával, és felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét
a Várpalota Város Önkormányzatával megkötendő mellékelt megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a felújított létesítmény eredeti rendeltetésének
megfelelő hasznosítását és a feladatellátási hely fenntartását a felújítás befejezésétől
számított 5 évig vállalja. A pályázati felhívásnak megfelelően vállalja továbbá, hogy azt
nem állami fenntartó részére nem adja át.
3. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a pályázat előkészítéséről és beadásáról a
megállapodásban foglaltak szerint gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
50/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja az Egészségügyi
Szakellátó Intézményi Társulás – Zirc 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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51/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Bakonyi
Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és
a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta végzett munkájáról szóló
beszámolókat.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a Megyei Közgyűlés elnöke
52/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém
Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala és a Veszprém
Megyei Önkormányzat intézményei 2008. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a költségvetési szervek vezetőit,
hogy 2009. évben gondoskodjanak a vezetésük alatt álló intézményben a közbeszerzési
törvény előírásainak betartásáról és azok ellenőrzéséről.
Határidő: 2009. évben folyamatosan
Felelős: a költségvetési szerv vezetője
53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei
Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési
Szabályzatát, egyidejűleg a 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozattal jóváhagyott
Szabályzatot hatályon kívül helyezi.
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa.
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a Közbeszerzési Szabályzatnak a
Gazdasági és Területrendezési Bizottság véleményező hatáskörét érintő rendelkezése
SZMSZ-ben történő módosításáról a testület következő ülésén.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
54/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben foglaltak alapján
jóváhagyja a 2005. évben a Megyei Önkormányzat szociális és egészségügyi intézményei
mosodáinak korszerűsítésére kötött Ö.4800/2005/0090 sz. hitel szerződés 7. pontjában foglalt
kamat és kamatfelár mértékének 3 havi EURIBOR + 1, 75%-ra történő változását 2009.
május 1-jei hatállyal. A szerződés módosításakor kerüljön érvényesítésre az a feltétel, hogy a
fenti kondíciók évente felülvizsgálatra kerüljenek a Felek közös megegyezése alapján.
Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét a módosított szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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55/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pusztai István „Pártkampány közpénzen?”
interpellációjára adott választ elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
56/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2009. (II. 19.) MÖK határozat 1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
A határozat 1. pontja az alábbi új harmadik bekezdéssel egészül ki, az eddigi harmadik
bekezdés negyedik bekezdésre módosul:
„A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a létszámcsökkentési döntés meghozatalát
megelőzően az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám–
és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét megvizsgálta és mivel az intézmények
létszámhelyzete alapján az intézmények között létszám– és álláshely-átcsoportosításra
nincsen lehetőség, döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.”
A határozat rendelkezései egyebekben nem változnak.
57/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az „Egyes megyei fenntartású közoktatási
intézményeknél létszámcsökkentés elrendelése” tárgyú 94/2008. (VI. 12.) MÖK határozatát,
valamint 131/2008. (IX. 18.) MÖK határozatát és a határozataiban foglalt létszámcsökkentést
elrendelő döntéseket jelen döntésével megerősíti.
Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a létszámcsökkentési pályázat benyújtásakor a
határozatot Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg.
Határidő: a létszámcsökkentési pályázat benyújtása
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
58/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságot, hogy a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói
állására a pályázatot írja ki.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a bizottság elnöke

59/2009. (IV. 23.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 172 /2008. (XI. 13.) 1. pontja, 195/2008.
(XII. 4.) MÖK határozat 4. pontja, 2/2009. (II. 2.), 3/2009. (II. 2.), 4/2009. (II. 2.), 5/2009. (II.
2.), 6/2009. (II. 2.), 8/2009. (II. 19.), 10/2009. (II. 19.), 11/2009. (II. 19.), 12/2009. (II. 19.),
13/2009. (II. 19.), 14/2009. (II. 19.), 15/2009. (II. 19.), 16/2009. (II. 19.) 1-2. pontjai,
17/2009. (II. 19.), 18/2009. (II. 19.) 2. pontja, 19/2009. (II. 19.), 20/2009. (II. 19.), 21/2009.
(II. 19.), 22/2009. (II. 19.), 23/2009. (II. 19.), 24/2009. (II. 19.), 27/2009. (III. 26.) 1-3.
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pontjai, 28/2009. (III. 26.), 29/2009. (III 26.), 33/2009. (III. 26.) határozatokra adott jelentést,
valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
IV. MELLÉKLETEK
7/2009. (IV. 28.) rendelet mellékletei.
8/2009. (IV. 28.) rendelet mellékletei
9/2009. (IV. 28.) rendelet 1 – 5. sz. mellékletei
41/2009. (IV. 23.) MÖK határozat mellékletei. A határozat mellékletei megtekinthetők a
www.veszpremmegye.hu honlapon az Önkormányzat/Közgyűlés/Koncepciók menüben.
42/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1 – 16. sz. mellékletei
43/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 17. sz. melléklete
44/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1 – 2. sz. mellékletei
49/2009. (IV. 23.) MÖK határozat melléklete
53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat melléklete
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