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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ

151/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
152/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
153/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
154/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
155/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
156/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
157/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
158/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
159/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:

Nagy Zoltán pályázatának elutasításáról
Nagy Péter megbízásáról a Bánki Donát Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatójának
Forgács Dezső pályázatának elutasításáról
Németh Sándor pályázatának elutasításáról
Fenyvesi Zoltán megbízásáról a Bercsényi Miklós Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium igazgatójának
Répás János megbízásáról a Reguly Antal Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatójának
Dr. Horváth József megválasztásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság tagjának és alelnökének
Takács Miklós megválasztásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és
Turizmus Bizottsága új külső tagjának
Dr. Horváth József megválasztásáról a Balaton-felvidék – Somló
Szakképzés-szervezési Társulási Tanács új tagjának

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
6/2009. (III.27.) rendeletének módosításáról
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
13/2001. (X. 1.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Eötvös
Károly Megyei Könyvtár beiratkozási díjairól szóló rendeletről

24/2009. (XI. 23.) rendelet:
25/2009. (XI. 23.) rendelet:
26/2009. (XI. 23.) rendelet:

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
150/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
160/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
161/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
162/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 19ei ülésének napirendjeiről
Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről
Pályázat benyújtásáról a Regionális Onkológiai Centrum
megvalósítására (TIOP-2.2.5/09/1)
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciójáról
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163/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
164/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
165/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:

166/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:

167/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
168/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
169/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
170/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
171/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
172/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:

173/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
174/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
175/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
176/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
177/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:
178/2009. (XI. 19.) MÖK határozat:

2009. november 23.

Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zrt. kiegészítő válságkezelési intézkedéseiről
A Veszprém Megyei Önkormányzat járóbeteg laboratóriumi
szakellátási feladatának átadására létrejött szerződés módosításáról
Pályázat
benyújtásáról
„A
struktúraváltást
támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című pályázatra
(TIOP-2.2.4/09/1)
A
TÁMOP-5.4.4-09/2/B:
„Szociális
képzések
fejlesztése,
szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a
helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” felhívásra vonatkozó
pályázat benyújtásának megerősítéséről
Pályázat
benyújtásáról
a
gyermekotthoni
munkatársak
továbbképzésének támogatására
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
pályázat (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) benyújtásának jóváhagyásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi
intézkedési terve eredményességének éves értékeléséről
Pályázatokról a balácai Római-kori Villagazdaság és Romkert
fejlesztésére
Várpalota Városi Népjóléti Gondozási Központ keretében működő
Ápoló Otthon működtetéséről
Együttműködési megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzat és
a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között közcélú
foglalkoztatásról
Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház–
Rendelőintézet 2009. évi költségvetésének módosításával
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról
A Balatonalmádi Neptun strand ingatlanegyüttes adás-vételi
szerződésével kapcsolatos döntésről
Egyes intézmények fűtési rendszerének felújításáról a Veszprém
Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft.-vel (II. ütem)
Döntés alapítványok támogatásáról
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről
(II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről
(III.)

IV. MELLÉKLETEK
24/2009 (IX. 23.) rendelet mellékletei
25/2009 (IX. 23.) rendelet melléklete
161/2009. (XI. 19.) MÖK határozat 1-2. sz. mellékletei
164/2009. (XI. 19.) MÖK határozat 1. sz. melléklete
166/2009. (XI. 19.) MÖK határozat 1. sz. melléklete
172/2009. (XI. 19.) MÖK határozat melléklete
174/2009. (XI. 19.) MÖK határozat melléklete

2009. november 23.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

I. SZEMÉLYI RÉSZ
151/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nagy Zoltán 8400 Ajka, Tóbereki u. 7. szám
alatti lakosnak a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói állására benyújtott
pályázatát elutasította.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázót döntéséről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

152/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nagy Péter 8460 Devecser, Hársfa u. 55.
szám alatti lakost 2010. január 1-jei hatállyal – határozatlan időre – kinevezi az ajkai Bánki
Donát Szakképző Iskola és Kollégium állományába, tanár munkakörbe.
Ezzel egyidejűleg 2010. január 1-jei hatállyal megbízza az intézmény igazgatói feladatainak
ellátásával.
A megbízás 2010. január 1-től 2014. augusztus 15-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:

2010. január 1.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

153/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Forgács Dezső 9700
Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 17. fsz. 3. szám alatti lakosnak a Bercsényi Miklós
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói állására benyújtott pályázata a pályázati
felhívásban foglalt feltételeknek nem felel meg, ezért a pályázatot tárgyalás nélkül elutasítja.
Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a pályázót a fentiekről tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

154/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Németh Sándor 8220
Balatonalmádi, Magtár u. 1. szám alatti lakosnak a Bercsényi Miklós Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium igazgatói állására benyújtott pályázata a pályázati felhívásban foglalt
feltételeknek nem felel meg, ezért a pályázatot tárgyalás nélkül elutasítja.
Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a pályázót a fentiekről tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző
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155/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fenyvesi Zoltán 8400 Ajka, Kinizsi u. 33.
B/1. szám alatti lakost 2010. január 1-jei hatállyal megbízza az ajkai Bercsényi Miklós
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás 2010. január 1-től 2014. augusztus 15-ig szól.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az
igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2010. január 1.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

156/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Répás János 8420 Zirc, Gyóni Géza u. 26.
szám alatti lakost 2009. december 27-ei hatállyal megbízza a zirci Reguly Antal Szakképző
Iskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás 2009. december 27-től 2014. augusztus 15-ig szól.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az
igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2009. december 27.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

157/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
tagjának és alelnökének 2009. november 19. napjától dr. Horváth József, 8400 Ajka,
Semmelweis u. 7/III. szám alatti lakost választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

158/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Horváth Józsefnek, a Nemzetközi
Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága külső tagjának 2009. november 18-ai hatállyal történő
lemondását tudomásul veszi. A Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága új külső
tagjának 2009. november 19. napjától Takács Miklós, 8230 Balatonfüred, Hunyadi J. u. 15.
szám alatti lakost választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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159/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás Társulási Tanácsából 2009. november 19-ei napjával Kovács Zoltán
Jánost visszahívja, egyidejűleg a Tanács új tagjának dr. Horváth József képviselőt választja
meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
24/2009. (XI. 23.) 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./ költségvetési bevételek összesen
b./ költségvetési kiadások összesen
c./ hiánya
Finanszírozási célú bevételek
Finanszírozási célú kiadások
Bevételi főösszeg
Kiadási főösszeg
módosul.

16.553.392 ezer Ft-ra
21.140.561 ezer Ft-ra
1.163.373 ezer Ft-ra
4.763.373 ezer Ft
176.204 ezer Ft
21.316.765 ezer Ft
21.316.765 ezer Ft

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2/c számú melléklete helyébe jelen
rendelet 2/b számú melléklete lép.
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A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi
állományi létszám:

3.051,25 fő

engedélyezett átlaglétszám:

3.058,75 fő

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

(12)

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

(13)

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

(14)

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

(15)

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

(16)

A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 11. számú melléklet helyébe jelen
rendelet 8. számú melléklete lép.
3. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 7. § (1)-(6)
bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
4. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Veszprém, 2009. november 19.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
25/2009. (XI. 23.) rendelete
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.)
rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről rendelkező többször módosított 1995. XLII. törvény 2. § és 4. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló többször módosított 13/2001. (X.1.) rendeletét (a továbbiakban
rendeletet) a következők szerint módosítja:
1. §
A 13/2001 (X.1.) rendelet melléklete hatályát veszti, és helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.
Veszprém, 2009. november 19.
Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
26/2009. (XI. 23.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Eötvös Károly Megyei
Könyvtár beiratkozási díjairól szóló rendeletről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi CXL. (Kulturális) törvény 56. §
(4) bekezdésének felhatalmazása alapján a fenntartásában működő Eötvös Károly Megyei
Könyvtár beiratkozási díjáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1)A Veszprém Megyei Önkormányzat az általa fenntartott Eötvös Károly Megyei Könyvtár
beiratkozási díjait 365 napra az alábbiak szerint állapítja meg:
18 éven felüli, önálló jövedelemmel rendelkezők
Diákigazolvánnyal rendelkező, 16 éven felüli tanulók és hallgatók;
70 év alatti nyugdíjasok;
GYES-en lévők, munkanélküliek;
Veszprém Megye közigazgatási területén - kivéve Veszprém Megyei
Jogú Város közigazgatási területét – lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkezők
16 éven aluliak és 70 éven felüliek, valamint fogyatékkal élő személyek

Díj mértéke
8.000 Ft

2.000 Ft

díjtalan
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(2) A beiratkozási díj a könyvtár valamennyi kölcsönzési – hagyományos és nem
hagyományos könyvtári dokumentumok – szolgáltatására vonatkozik.
A beiratkozási díj két részletben is befizethető. A kedvezményes díj csak egy jogcímen
vehető igénybe.

2. §
A kölcsönzési határidő lejárta után – amennyiben a dokumentum lejárati idejének
meghosszabbítása nem történt meg – a könyvtárhasználók késedelmi díjat kötelesek
fizetni.
Minden könyvtárhasználó esetében:
1.000 Ft
1.500 Ft
2.000 Ft
3.000 Ft

1. felszólítás
2. felszólítás
3. felszólítás
4. felszólítás

3. §
A könyvtár használati rendjét, a könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét,
az igénybevétel módját és az egyéb díjak mértékét a szervezeti és működési szabályzat részét
(annak mellékletét) képező könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza.

4. §
Záró rendelkezések
A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az
1/2004. (II. 24.), a 4/2004. (IV. 29.), a 6/2007. (II. 28.), a 4/2008. (II. 26.), valamint a
19/2009. (IX. 24.) rendeletek hatályukat vesztik.
Veszprém, 2009. november 19.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
150/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. november 19-ei ülésének napirendjét
a következők szerint állapította meg.
1.
A Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízása (zárt ülés)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2.
A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának
megbízása (zárt ülés)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének egyes bizottságai, társulási
tanácsa összetételének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III.
negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Pályázat benyújtása a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítására (TIOP2.2.5/09/1)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Rácz Jenő főigazgató
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 27.)
rendeletének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.)
rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Eötvös Károly Megyei
Könyvtár beiratkozási díjairól szóló rendelet elfogadása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. kiegészítő
válságkezelési intézkedéseiről
Előadó:
Dr. Rácz Jenő főigazgató
A Veszprém Megyei Önkormányzat járóbeteg laboratóriumi szakellátási feladatának
átadására létrejött szerződés módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Pályázat benyújtása „A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg
szakellátásban” című pályázatra (TIOP-2.2.4/09/1)
Előadó:
Dr. Rácz Jenő főigazgató
A TÁMOP 5.4.4-09/2/B: "Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése,
továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások
megerősítése" felhívásra vonatkozó pályázat benyújtásának megerősítése
Előadó:
Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke
Pályázat benyújtása a gyermekotthoni munkatársak továbbképzésének támogatására
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett pályázat
(TÁMOP-3.1.5-09/A/2) benyújtásának jóváhagyása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve
eredményességének éves értékelése
Előadó:
Stolár Mihály tanácsnok,
az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Pályázatok a balácai Római-kori Villagazdaság és Romkert fejlesztésére)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Várpalota Városi Népjóléti Gondozási Központ keretében működő Ápoló Otthon
működtetése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.
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Együttműködési megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata között közcélú foglalkoztatásról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
2009. évi költségvetésének módosításával
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Balatonalmádi Neptun strand ingatlanegyüttes adás-vételi szerződésével
kapcsolatos döntés
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Egyes intézmények fűtési rendszerének felújítása a Veszprém Megyei Fűtés- és
Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft-vel (II. ütem)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Döntés alapítványok támogatásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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
Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2009. szeptember 1 – október 31.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

160/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi költségvetés I-III.
negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2.

Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések
végrehajtását, és a likviditási problémákkal küzdő intézmények esetében belső
ellenőrzés keretében tárja fel ezek okait.

3.

Felhívja a megyei intézmények vezetőinek figyelmét, hogy a költségvetés betartása
érdekében takarékos gazdálkodást folytassanak, a kötelezettségvállalások esetében
legyenek figyelemmel a bevételek teljesítésére is. Az Áht. 88. § (1) bekezdésében
megfogalmazott felelősségükre való tekintettel tartsák be a kötelezettségvállalás
rendjére vonatkozó szabályozást.

Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke,
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző,
megyei intézmények vezetői

161/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat, mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zrt. többségi tulajdonosa, valamint a Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet tulajdonosa és
fenntartója egyetért a „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című, TIOP2.2.5/09/1 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásával. A közgyűlés
jóváhagyja a projektben foglalt fejlesztések szakmai programját. A projekt összköltségét
előzetesen összesen 3.800.000 ezer Ft-tal fogadja el, amelyhez 1.300.000 ezer Ft saját forrást
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biztosít, egyetért azok végrehajtásával, a támogatás során megvalósuló infrastrukturális
fejlesztések aktiválásával. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a testületi véleményt
tartalmazó nyilatkozatot a közgyűlés elnöke aláírja.
Határidő:
Felelős:

a pályázat előkészítésére: azonnal
a pályázat benyújtására legkésőbb 2010. március 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
dr. Rácz Jenő főigazgató

2./ A megyei közgyűlés egyetért azzal, hogy a határozat 1./ pontjában leírt pályázat
konzorciumi formában kerüljön benyújtása. A konzorcium gesztora a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., tagja az onko-pulmonológia Farkasgyepű
Tüdőgyógyintézetben való ellátás fenntartójaként a Veszprém Megyei Önkormányzat. A
közgyűlés jóváhagyja a pályázat benyújtására szóló konzorciumi szerződést és aláírására
felhatalmazza elnökét.
Határidő:
Felelős:

a konzorciumi szerződés aláírására azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
dr. Rácz Jenő főigazgató

3./ A megyei közgyűlés felkéri elnökét és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zrt. főigazgatóját, hogy a pályázat előkészítését a jóváhagyott szakmai program
alapján kezdjék meg.
A megyei közgyűlés elfogadja a pályázat előkészítésének ütemtervét.
A pályázat előkészítésére a megyei közgyűlés 2009. évi költségvetésében pályázati
elszámolható költségként a Zrt. részére 10.000 ezer Ft-ot, míg a MÖK központi
költségvetésében 23.300 ezer Ft-ot biztosít a „Veszprém Megye Fejlődéséért” kötvény
terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
dr. Rácz Jenő főigazgató

4./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előzetes többletkapacitás-befogadásra
előírt szabályok alapján kérelmet nyújt be a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi
Tanácshoz, valamint az egészségügyi miniszterhez +32 aktív onkológiai, illetve a kúraszerű
ellátáshoz szükséges 12 ágy, évi 1500 beteg sugárterápiás kezelési kapacitásának, valamint 14
500 + 1500 HBCS többlet finanszírozás befogadása érdekében.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a benyújtásért Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
a dokumentáció elkészítéséért dr. Rácz Jenő főigazgató

5./ A közgyűlés felkéri elnökét és a Zrt. főigazgatóját, hogy a végleges megvalósíthatósági
tanulmányok birtokában a közgyűlés 2010. februári ülésére a projekt pontos adatait, az
igényelt saját forrás biztosítása érdekében terjesszék ismét a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

a közgyűlés 2010. februári ülése
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
dr. Rácz Jenő főigazgató
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6./ A közgyűlés ezen határozatával a Regionális Onkológiai Központ előkészítésével
kapcsolatos 96/2005. (IX. 15.), 110/2005. (X. 13.), valamint a 177/2007. (XI. 8.) MÖK
határozatait hatályon kívül helyezi.
162/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2010. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta
és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
2.
Az önkormányzati feladatok biztonságos ellátása érdekében, a hiány csökkentésének
céljából az alábbi intézkedéseket rendeli el:
A Közgyűlés felkéri elnökét:
a) A költségvetési koncepció elfogadását követően kezdje meg a tárgyalásokat az érintett
önkormányzatok és társulások vezetésével arról, hogy az átvett feladatok és
intézmények vonatkozásában az intézményi saját bevételek, a normatív állami
finanszírozás és a tényleges költségek között felmerülő önkormányzati támogatás
mértékében szerepet vállaljanak a feladatot átadó önkormányzatok és társulások is.
b) A kihasználatlan kollégiumi kapacitások csökkentése érdekében folytasson
tárgyalásokat
Pápa,
Tapolca,
Ajka,
Balatonfüred,
Várpalota városok
önkormányzatának vezetésével, valamint a kollégiumok fenntartóival a kollégiumok
összevonásáról, lehetséges szerkezetátalakításáról.
c) A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium a 2010/2011-es
tanévben nem indíthat gimnáziumi osztályt.
d) A nevelési tanácsadók feladatainak ellátásánál a korábbi megállapodások
felülvizsgálatát kezdeményezze, annak érdekében, hogy kialakítható legyen a feladatot
hatékonyabban, ellenőrizhető módon ellátó struktúra, és ezzel egyidejűleg kerüljön
előtérbe a költséghatékonyabb feladatellátás. Amennyiben a szerkezetváltozás nem
lehetséges, úgy kezdeményezze, hogy a korábban megállapított 50-50%-os
hozzájárulási konstrukció változtatása történjen meg.
e) A zeneiskolák működtetése területén kezdeményezze, hogy a bevételek, és a
normatívák feletti rész tekintetében a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok –
ellátotti létszám arányában - járuljanak hozzá a kiadások fedezetéhez.
f) A közhasznú, közcélú foglalkoztatás lehetőségeinek kihasználása érdekében kezdjen
tárgyalásokat a városi önkormányzatok vezetésével a megállapodások megkötése
érdekében.
Határidő:
Felelős:

2010. január 10.
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

A költségvetési egyensúly javítása érdekében a Közgyűlés az alábbiakat rendeli el:
g) A bevételek növelése érdekében át kell tekinteni a térítési díjakat megállapító
önkormányzati rendeleteket.
h) Az oktatási intézményekben a 2009. október 1-jei tanulólétszám alapján ismételten
felül kell vizsgálni a FELFIN alapján a létszám és bérgazdálkodást. Azokban az
intézményekben ahol a FELFIN által megállapított létszámokat túllépték, javaslatot
kell tenni a létszámcsökkentésekre.
i) A 2010. évi személyi juttatások tervezése során a személyi juttatások mértéke nem
lehet magasabb, mint a 2009. október 31-én betöltött álláshelyek és megkötött
munkavégzésre irányuló szerződések alapján számított személyi juttatások összege, a
Hivatal és az intézmények vonatkozásában.
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j) A közművelődési és sport feladatok esetében a törvényi kötelező feladatellátás
minimum szintjének figyelembevételével kell a 2010. évi költségvetést tervezni. Meg
kell tenni a szükséges intézkedéseket a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, és a
Veszprém Megyei Sporthivatal megszüntetésére. Meg kell kezdeni a jogszabályokban
előírt egyeztetéseket az intézmények megszűntetésével és a feladatellátás további
módjával kapcsolatosan. A soron következő közgyűlésre elő kell terjeszteni a
megszűntetéssel kapcsolatos dokumentumokkal együtt a feladat ellátás módjára tett
javaslatokat.
k) A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, valamint a Bakonyi Természettudományi
Múzeum esetében a létszámcsökkentés lehetőségét fel kell mérni, amellyel
kapcsolatosan meghozandó intézkedésekre a soron következő közgyűlésre kell
megtenni a javaslatot. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár nyitva tartását csökkenteni
kell, és ezzel párhuzamosan a létszámát csökkenteni kell. A létszámleépítés mértékére
a soron következő közgyűlésre kell javaslatot tenni.
l) A gyermekvédelmi feladatok racionálisabb ellátása érdekében a két gyermekvédelmi
intézmény összevonására, szerkezetátalakítására a soron következő közgyűlésre kell
javaslatot tenni, oly módon, hogy a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága
beolvad a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatba. Ezzel
egyidejűleg a lakásotthonokban meglévő üres férőhelyek számából kiindulva
javaslatot kell tenni egy lakásotthon és egy utógondozói otthon szakellátó rendszerből
történő kivonására.
Határidő:
Felelős:

az g), h), i) pontok esetében 2010. január 15., illetve az j), k), l) pont esetében
2009. december 17.
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke,
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző, a j), k), l) pontok esetében az érintett intézmények
vezetői

A 2010. évi költségvetési tervezési munka során az alábbi általános elveket kell
betartani:
m) A Közgyűlés elnöke által lefolytatott tárgyalások eredményei épüljenek be a 2010. évi
költségvetésbe.
n) A személyi juttatások csökkentése érdekében a költségvetés végrehajtása során az év
folyamán megüresedő, de nem megszüntethető álláshelyeket, a jogszabályi
feltételeknek megfelelő végzettségű, de a legalacsonyabb közalkalmazotti bérrel kell
finanszírozni. Az intézményekben a közcélú, közhasznú foglalkoztatási lehetőséggel a
státusz feletti foglalkoztatás esetében élni kell.
o) A feladatok ellátása során a központi költségvetési források csökkenésével arányosan
kell csökkenteni az önkormányzati támogatás mértékét a nem kötelező feladatok
ellátásában, az intézmények vonatkozásában is.
p) A dologi kiadások vonatkozásában az intézményi költségvetési előirányzatok a
legszükségesebb működési, fenntartási kiadásokra nyújtsanak fedezetet a feladatellátás
során. Önkormányzati szinten a 2009. évi dologi kiadások eredeti előirányzatának
legalább 3%-os csökkenését kell elérni a 2010. évi költségvetési tervezés
folyamatában.
q) Az önként vállalt feladatok, támogatások, átadott pénzeszközök támogatásai esetében
jelentős csökkenést kell elérni, fedezetet ezekre a feladatokra olyan mértékben lehet
biztosítani, hogy a költségvetési hiány ne legyen nagyobb mértékű, mint 750 millió Ft.
r) A közalapítványok esetében a feladataik és a finanszírozási helyzetük figyelembe
vételével javaslatot kell tenni, hogy melyik közalapítvány kerüljön megszüntetésre. A

1361

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

1362

s)

t)

u)

v)

2010. évi költségvetési javaslatban a közalapítványok támogatására nincs lehetőség. A
költségvetési rendelettervezet készítésekor a társadalmi szervezetek, civil
kezdeményezések, kisebbségi önkormányzatok támogatását is az önként vállalt
feladatokra vonatkozó elvek szerint kell kezelni.
A saját erő biztosításának feltételei 2010. évre romlottak. Ezért az intézmények csak
olyan pályázatokat nyújthatnak be, amelyek működési pályázatok esetében legalább
90%-os finanszírozásúak, és nem járnak további működési kiadásnövekedéssel. A
felhalmozási célú pályázatok esetében mellékelni kell a megtérülési számításokat.
Valamennyi pályázat esetében fokozottan vizsgálni kell, hogy az önkormányzat a
feladatellátás során hosszú távon meg tud-e felelni a pályázatokban előírt fenntartási
kötelezettségeknek.
A kötelező feladatok biztonságos ellátása érdekében a beruházási és felújítási
feladatokra az q) pontban meghatározott hiány cél betartásával lehet előirányzatot
teremteni. A beruházási és felújítási feladatok tervezése során a saját tulajdonú
vagyonelemek gyarapítását és értékmegőrzését kell elsősorban figyelembe venni.
A Kötvény kibocsátásból származó bevétel terhére kötelezettséget vállalni
változatlanul csak a 2009. évben elfogadott elvek alapján lehet, ezt a szabályozást a
2010. évi költségvetési rendeletben is fenn kell tartani.
Az ifjúság egészségi állapotának javítása érdekében – a pályázati lehetőségek
kihasználásával – folytatódjanak az egészségi állapot feltáró szűrővizsgálatok.

Határidő:
Felelős:

3.

4.
5.

2009. november 23.

2010. január 15., illetve folyamatos
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke,
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző,
Intézményvezetők

A 2010. évi költségvetési rendelettervezetnek az intézményeket érintő fejezetét –
egyeztető tárgyaláson – kell ismertetni az intézmények vezetőivel. Ezt megelőzően a
megyei szakmai érdekképviseletekkel ismertetni kell a dolgozók élet- és
munkakörülményeit érintő tervezett intézkedéseket, és megállapodásra kell jutni az
érintett előirányzatok mértékéről.
A Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez be kell nyújtani a költségvetési javaslatot
megalapozó rendelet-tervezeteket.
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését
követően, 2010. február 15-ig, a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez kell beterjeszteni.

Határidő:
Felelős:

2010. január 20. illetve folyamatos, az 5) pont tekintetében 2010. február 15.
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke,
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

163/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. kiegészítő válságkezelési intézkedéseiről
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2009. november 23.
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164/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat a járóbeteg laboratóriumi diagnosztikai feladatok
ellátására a ProDia Részvénytársasággal 2004. október 1-jén létrejött, 2009. december 31-éig
hatályos feladatellátási szerződés időtartamát a jogutód FUTURELAB Hungary Korlátolt
Felelősségű Társasággal 2010. március 31-jéig meghosszabbítja.
A megyei közgyűlés felhatalmazza
szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

elnökét

az

1.

számú

mellékletet

képező

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

165/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a „Struktúraváltást
támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című TIOP–2.2.4/09/1
kódszámú pályázati kiírásnak megfelelő szakmai tartalommal a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság pályázatot
nyújtson be. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyűlésén a fent megfogalmazott tulajdonosi álláspontot
képviselje.
Határidő:
Felelős:
2.

2010. február 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A megyei közgyűlés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt
„Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című
pályázaton való részvételéről szóló határozatát módosítja.
A 89/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázat benyújtásához szükséges
500.000.000.-Ft, azaz Ötszáz millió forint önrészt a megyei önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 27.) rendelete 17. § (3) bekezdésének b) pontjában
foglaltak értelmében a Veszprém Megye fejlődéséért kötvény bevétele terhére biztosítja.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pénzeszköz átadásáról szóló
megállapodást elkészítesse és a megyei közgyűlés képviseletében aláírja.”

Határidő:
Felelős:

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

166/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei
Önkormányzat a Fejér Megyei Önkormányzattal, és a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzattal konzorciumi együttműködésben, mint a konzorcium gesztora pályázatot
nyújtson be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Szociális
képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint
a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” megnevezésű, TÁMOP-5.4.4-09/2/B
kódszámú pályázatra. A fejlesztés megvalósításának helye: a Közép-dunántúli Régió
területe.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a pályázati konzorcium gesztora
kötelezettséget vállal arra, hogy esetleges nyertesség esetén a TÁMOP-5.4.4-09/2/B
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kódszámú pályázat által támogatott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK
rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a pályázat
benyújtására vonatkozó, és a határozat 1. számú mellékletét képező konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására, valamint a pályázat benyújtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

3. A megyei közgyűlés felkéri a elnökét, hogy sikeres pályázat esetén a fejlesztés
megvalósítására és fenntartására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodástervezet készítse elő, és a támogatási szerződéskötést megelőzően a közgyűlésnek nyújtsa
be elfogadásra.
Határidő:
Felelős:

a támogatási szerződéskötést megelőző közgyűlés időpontja
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

167/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – elnöke szándéknyilatkozatát megerősítve –
támogatja a gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének
támogatására kiírt pályázatra elkészített és benyújtott, a „Gyermekotthoni munkatársak
továbbképzésének támogatása” megnevezésű programnak a megvalósítását.
A támogatott pályázat kódja: GYV-SZF-09-C, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
hirdetett meg.
A pályázati programhoz szükséges 140.000,- Ft, azaz Egyszáz-negyvenezer forint összegű
önrészt a Veszprém Megyei Önkormányzat a 2009. évi költségvetésében az „Egységes
pályázati keret (működési célú pályázatokra)” előirányzat terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

168/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Balla Róbert Téri
Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 kódszámú, „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra
korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) - konvergencia” című pályázatot benyújtsa.
Határidő:
Felelős:

2010. január 15.
Csutiné Papp Orsolya, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója

169/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közoktatási esélyegyenlőségi
intézkedési terv rövid távú eredményességének értékelését tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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2. A Közgyűlés felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságot, kísérje figyelemmel és
segítse az intézkedési terv további megvalósulását.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Stolár Mihály, az Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőket, hogy az
esélyegyenlőség biztosításának nyomon követését szolgáló indikátorok teljesülését
folyamatosan kísérjék figyelemmel, tegyék meg intézkedéseiket a naprakész adatok
dokumentálására.
Határidő:
Felelős:

folyamatosan
közoktatási intézmények vezetői

170/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóságot, hogy dolgozza ki a Baláca Római-kori Villagazdaság és Romkert fejlesztésére
benyújtandó KDOP-2009-2.1.1/B és TIOP-1.2.2/09/1 pályázati kiírásokra projektjeit, és azt a
tartalmi elemek leírásával és a költségvetés részletes, a működtetés költségeit, gazdaságossági
számításokat is tartalmazó költségtervvel, valamint az önrész nyilatkozatokkal együtt nyújtsa
be a közgyűlésnek. Mindezek birtokában dönt a Közgyűlés a pályázatok benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2009. december 8.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, illetve a pályázati projektek
előkészítéséért Dr. Limbacher Gábor, igazgató

171/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Várpalota Városi Népjóléti Gondozási
Központ keretében működő 30 férőhelyes Ápoló Otthon 2010. január 1-jétől történő közös
fenntartása, fejlesztése és irányítása érdekében nem kíván megállapodni, illetve társulást
létrehozni Várpalota Város Önkormányzatával. A Veszprém Megyei Önkormányzat az
Ápolási Otthont nem kívánja szakosított ellátást biztosító ápolást, gondozást nyújtó
intézményhálózata részeként saját fenntartásba átvenni Várpalota Város Önkormányzatától.
Amennyiben Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ápoló Otthon
megszűntetésére vonatkozó döntést hoz, az esetben a Veszprém Megyei Önkormányzat
feladat-ellátási kötelezettsége keretében az intézmény 30 ellátottjának elhelyezést és ellátást
biztosít a megyei önkormányzat által jelenleg is fenntartott idősek otthonainak üres
férőhelyein.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Várpalota város polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
172/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közfeladatainak ellátása, közcélú
foglalkoztatás megvalósítása érdekében együttműködik Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatával.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az előterjesztés mellékletét képező – a közcélú
foglalkoztatásra vonatkozó – együttműködési megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

2009. december 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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173/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban
működtetet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2009. évi költségvetésének
módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntéséről szóló határozatot küldje meg
Zirc Városi Önkormányzatnak.
Határidő:
Felelős:

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

174/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. évre szóló éves ellenőrzési
tervet a melléklet szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:
2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Belső Ellenőrzési Egység
működtetését 2010. évre 1 fő köztisztviselői jogállású belső ellenőr (ellenőrzési
vezető) és – a 18/2009. (X.6.) PM rendeletben meghatározott nyilvántartásban
szereplő – külső erőforrás bevonásával oldja meg.
Az egység a hivatalhoz rendelt önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
intézmények előírás szerinti belső ellenőrzési feladatait is ellátja.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tapolca környéki intézmények
gazdasági irodájánál a belső ellenőrzési feladatok ellátására 0,5 fő létszámot
feladatátcsoportosítással biztosít.
Az irodánál a belső ellenőrzési feladatok ellátása a Hivatali Belső Ellenőrzési Egység
vezetőjének útmutatása és ellenőrzése mellett történik.

Határidő:
Felelős:
3.

2010. január 01-től folyamatos
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

2010. január 01.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy kísérje figyelemmel a jóváhagyott ellenőrzési terv
végrehajtását, a tárgyévet követően pedig a zárszámadással egyidejűleg gondoskodjon
a 2010. évi ellenőrzési jelentés Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő:
Felelős:

2011. április 30.
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

175/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a NEPTUN 2008 Ingatlan Forgalmazó és
Beruházó Kft. (1126 Budapest, Beck Ödön Fülöp u. 10.) adás-vételi szerződés ismételt
módosítására vonatkozó kérelmét elutasítja.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

176/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése előzetesen elviekben egyetért azzal, hogy
az előterjesztésben foglalt 9 intézmény vonatkozásában bővüljön azon intézmények köre,
amelyben a hőszolgáltatási tevékenységet a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató
Non-profit Kft. látja el. A tulajdonos települési önkormányzatok az intézmények fűtési
rendszereinek vagyonkezelésbe adására, a Kft.-vel való hőszolgáltatási szerződés, valamint a
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megyei önkormányzattal történő megállapodás megkötésére vonatkozó jóváhagyó testületi
döntését követően a megyei önkormányzat átvállalja a fűtési rendszerek korszerűsítése után
felmerülő hő- és szolgáltatási díj fizetését az intézmény feladatellátási megállapodásában
foglalt határidőig, maximum 15 évig. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a települési
önkormányzatokkal és a Kft.-vel való tárgyalások lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a települési önkormányzatokkal történő egyedi
megállapodások, támogatási szerződések szövegét jóváhagyás és a megyei önkormányzat
költségvetésében történő megjelentetés céljából terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

legkésőbb a 2010. évi költségvetés jóváhagyása
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

177/2009. (XI. 19.) 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 sz. melléklet 15. pont):
Képviselő neve
Bebesi István

Boros Dénes

Dr. Hermann István

Horváth László
Kovács József

Máhl Ferenc
Pál Béla
Takács Szabolcs

Vörösmarty Éva

Összesen:

Támogatott címzettje
felhasználás célja
„Adj Esélyt alapítvány”, Várpalota:
- SNI-s tanulók szabadidős programjainak, versenyeinek
támogatása
Ők is Emberek Alapítvány, Zirc:
- Segítségre szoruló fiatalok budapesti városlátogatása
Veszprémi
Szénbányász
Nyugdíjasok
Szociális
Alapítványa, Veszprém:
- 2009. évi „Borbála Nap”-i rendezvény terembérleti díja
Nagy László Általános Iskoláért Alapítvány, Pápa:
- Nagy László Általános Iskola (és jogelődei)
történetéről emlékkönyv kiadása
„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány, Zirc:
- Gyermekprogramok támogatása
Bakonyjákói
Nemzetiségi
Gyermek-tánccsoport
Közalapítvány, Bakony-jákó:
- Kirándulás Bakonybélbe kisvonattal a Szent Mauritius
Bencés Monostor és a Tájház megtekintése
Zirci Országzászló Alapítvány, Zirc:
- Szent Imre szobor megvilágításának támogatása
Életet Segítő Alapítvány, Veszprém:
- Gépjármű akadálymentesítés
Döbröntei
Várünnepség
Hagyomány-őrzése
Közalapítvány, Döbrönte:
- 47. Döbröntei Várünnepség rendezvényének
támogatása
Magyar-Angol
Tannyelvű
Gimnázium
DLSB
Alapítvány, Balatonalmádi:
- Dr. Popper Péter Pszichológus előadásának támogatása

összeg
Ft-ban
40 ezer Ft

50 ezer Ft
50 ezer Ft

100 ezer Ft

50 ezer Ft
50 ezer Ft

75 ezer Ft
100 ezer Ft
30 ezer Ft

50 ezer Ft

595 ezer Ft
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Tehetséges tanulókat felkészítő pedagógusok jutalmazása előirányzat terhére (4/b sz.
melléklet III./3.pontja):
„A pápai szakképzés jövőjéért” Alapítvány, Pápa:
- „Magyarország az én hazám” országos tanulmányi versenyen
kiemelkedő eredményt elért csapat számára szakmai, kulturális
és tehetséggondozó tevékenységéhez felhasználható támogatás biztosítása

40 ezer Ft

„FALLER” Alapítvány, Várpalota:
- A 2008/2009-es tanévben a diákszínjátszásban kiemelkedő eredményeket
elért DUENDE Színjátszó Kör számára kulturális tevékenységhez felhasználható támogatás biztosítása

100 ezer Ft

Kozmutza Flóra Alapítvány Értelmileg Sérült Gyermekekért, Veszprém:
- A 2008/2009-es tanévben a Koncz Dezső Tanulmányi Versenyen országos
4. helyezést elért csapat számára szabadidős és kulturális tevékenységhez
felhasználható támogatás biztosítása

70 ezer Ft

DLSB Alapítvány Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumáért, Balatonalmádi:
- A 2008/2009-es tanévben a diákszínjátszásban kiemelkedő eredményeket elért
színjátszó csoport számára kulturális és tehetséggondozó tevékenységhez
felhasználható támogatás biztosítása

70 ezer Ft

„Egy kis segítség barátaimtól” Alapítvány, Ajka:
- A 2008/2009-es tanévben az Országos Komplex Tanulmányi Versenyen
6. helyezést elért csapat számára szabadidős és kulturális tevékenységhez
felhasználható támogatás biztosítása

70 ezer Ft

Összesen:

350 ezer Ft

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

2009. november 30.
Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke

178/2009. (XI. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2009. (II. 19.) 3. pontja, 61/2009. (V.
21.), 63/2009. (V. 21.) 4. pontja, 90/2009. (VI. 18.) 4. pontja, 107/2009. (IX. 17.), 109/2009.
(IX. 17.), 110/2009. (IX. 17.), 111/2009. (IX. 17.), 117/2009. (IX. 17.) 118/2009. (IX. 17.),
120/2009. (IX. 17.), 121/2009. (IX. 17.) 3-4. pontjai, 122/2009. (IX. 17.) 3-4. pontjai,
126/2009. (IX. 17.) 3. pontja, 127/2009. (IX. 17.), 128/2009. (IX. 17.) 3. pontja, 129/2009.
(IX. 17.), 130/2009. (IX. 17.) 2. pontja, 132/2009. (IX. 17.) 2. pontja, 133/2009. (IX. 17.),
134/2009. (IX. 17.), 135/2009. (IX. 17.), 136/2009. (IX. 17.), 138/2009. (IX. 17.), 139/2009.
(IX. 17.), 140/2009. (IX. 17.), 141/2009. (IX. 17.), 142/2009. (IX. 17.), 143/2009. (IX. 17.),
144/2009. (IX. 17.) határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott
hatáskörben hozott döntését elfogadta.
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2009. november 23.
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IV. Mellékletek
24/2009 (IX. 23.) rendelet mellékletei
25/2009 (IX. 23.) rendelet melléklete
161/2009. (XI. 19.) MÖK határozat 1-2. sz. mellékletei
164/2009. (XI. 19.) MÖK határozat 1. sz. melléklete
166/2009. (XI. 19.) MÖK határozat 1. sz. melléklete
172/2009. (XI. 19.) MÖK határozat melléklete
174/2009. (XI. 19.) MÖK határozat melléklete
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