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A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és
póttagjainak megválasztásáról
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Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
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Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
A Veszprém megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
A Veszprém megyei 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztásáról
A Veszprém megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
A Veszprém megyei 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztásáról
A Veszprém megyei 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
1/2010. (II. 23.) rendelet:
2/2010. (II. 23.) rendelet:

3/2010. (II. 23.) rendelet:

4/2010. (II. 23.) rendelet:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 6/2009.(III.27.) rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a hivatal
köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló
8/2001. (X.01.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló
rendelet megállapításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
szakosított ellátást biztosító szociális intézmények térítési díjairól
szóló 1/2008. (II. 26.) rendelet módosításáról
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A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2003.
(VI. 27.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megállapításáról

5/2010. (II. 23.) rendelet:

6/2010. (II. 23.) rendelet:
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54/2010. (II. 18.) MÖK határozat:
55/2010. (II. 18.) MÖK határozat:
56/2010. (II. 18.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. február 18-ai
ülésének napirendjeiről
A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal megszüntetéséről
Tapolca – Zirc- és Sümeg Város Önkormányzataival kötött
közoktatási feladatellátás támogatásáról szóló megállapodás
elfogadásáról
A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásával kötött
megállapodás módosításáról
Kisebbségi
önkormányzatokkal
kötött
megállapodások
felülvizsgálatáról
A közgyűlés elnökének és a foglalkoztatási jogviszonyban álló
alelnökének cafetéria juttatásáról
Egyes megyei önkormányzati fenntartású intézményeknél
létszámcsökkentés elrendeléséről, álláshelyek megszüntetéséről,
illetve visszaállításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Raiffeisen Banknál
történő betételhelyezéséről
Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Középtávú
Fejlesztési Koncepciójáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat külsővati Idősek Otthona és
Módszertani Intézményében a szociális alapszolgáltatás keretében
nyújtott nappali ellátás megszüntetéséről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani
Intézménye, Külsővat alapító okiratának módosításáról
A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapító
okiratának módosításáról
A „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány”
megszüntetéséről
A „Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány” megszüntetéséről
„Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért”
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
Döntés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt
vagyonkezelésbe adott eszközök értékcsökkenésének visszapótlási
kötelezettségéről
Hozzájárulás kéréséről hitel felvételéhez DSA készülék beszerzése
céljából a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zrt. részére
A Regionális Onkológiai Centrum megvalósítására a TIOP2.2.5/09/1 kódszámú pályázat benyújtásáról
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg
szakellátásban” TIOP-2.2.4/09/1 pályázat benyújtásáról
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Közművelődési Intézet
TÁMOP 3.2.11-10/1 pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
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A Veszprém Megyei Levéltár TÁMOP3.2.11-10/1 pályázata
benyújtásának jóváhagyásáról
A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság TÁMOP3.2.11-10/1
pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
Közoktatási megállapodás meghosszabbításáról Tapolca Város
Önkormányzatával
Közoktatási megállapodás meghosszabbításáról Várpalota Város
Önkormányzatával
Egyetértésről a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet
Kórház–Rendelőintézet 2010. évi költségvetésével
A Balatontourist Zrt. kérelme a révfülöpi kemping területén
gyermekmedence létesítéséről
Veszprém, Vár u. 6. szám alatti ingatlan elidegenítésre kijelöléséről
A Viéta Közhasznú Társaság beszámolója a szakmai szolgáltatási
feladatok teljesítéséről
Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi
munkájáról, a támogatott fejlesztésekről
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági
döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben
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IV. KÖZLEMÉNY
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5/2010. (II. 23.) rendelet melléklete
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
29/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006-2010. közötti munkájáért köszönetét
fejezi ki az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok és a területi választási
bizottság elnökének, tagjainak, póttagjainak.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy írásban fejezze ki a köszönetet valamennyi bizottsági tag és
póttag részére.
Határidő:
Felelős:

2010. március 18.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

30/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (3) bekezdésében írt felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Területi
Választási Bizottság
tagjainak:

Dr. Beregi Zoltán
Dr. László Zoltánné
Dr. Pichner Katalin

8200 Veszprém, Baláca u. 44.
8200 Veszprém, Stadion u. 32/5.
8200 Veszprém, Csermák A. u. 5.

póttagjainak:

Dr. Czeidli István
Dr. Ivók Irma

8460 Devecser, Ifjúság út 26.
8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/H.

szám alatti lakosokat választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott területi választási bizottsági tagok és
póttagok eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél kiadásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

31/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (3) bekezdésében írt felhatalmazása alapján a Veszprém megyei, Ajka város
székhelyű 1. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága
tagjainak:

Dr. Berecz Zsolt
Kersner Ákos
Dr. Várhelyi Attila

8400 Ajka, Kossuth L. u. 5. fsz. 1.
8400 Ajka, Semmelweis u. 7/A.
8400 Ajka, Bessenyei Gy. u. 45.

póttagjainak:

Bábics Valéria
Péter Gábor

8400 Ajka, Nefelejcs u. 10.
8400 Ajka, Széchenyi u. 160.

szám alatti lakosokat választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottsági tagok és póttagok eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél
kiadásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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32/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (3) bekezdésében írt felhatalmazása alapján a Veszprém megyei, Balatonfüred
város székhelyű 2. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága
tagjainak:

Dömsödi Albertné
Szegvári László
Vecsei István

8230 Balatonfüred, Szőlőkalja u. 19.
8230 Balatonfüred, Arácsi u. 8.
8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 3/A.

póttagjainak:

Szekeres Jenő
Szekrényes Tamás

8230 Balatonfüred, Arácsi u. 68.
8230 Balatonfüred, Arácsi út 110/D.

szám alatti lakosokat választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottsági tagok és póttagok eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél
kiadásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

33/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (3) bekezdésében írt felhatalmazása alapján a Veszprém megyei, Pápa város
székhelyű 3. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága
tagjainak:

Dr. Böröczky Miklós
Dr. Raffai Erzsébet
Dr. Varga István

8500 Pápa, Korvin u. 32. III/2.
8500 Pápa, Batthyány u. 14.
8542 Vaszar, Fő u. 14.

póttagjainak:

Kis Gyuláné
Dr. Sabján Dénesné

8500 Pápa, Erkel F. u. 14.
8500 Pápa, Szabó E. u. 81.

szám alatti lakosokat választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottsági tagok és póttagok eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél
kiadásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

34/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (3) bekezdésében írt felhatalmazása alapján a Veszprém megyei, Tapolca város
székhelyű 4. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága
tagjainak:

Csák Zoltán
Dr. Kajtár György
Lázár János

8300 Tapolca, Semmelweis u. 22.
8297 Tapolca-Diszel, Rózsadomb u. 1.
8297 Tapolca-Diszel, Kazinczy u. 16.

póttagjának:

Bajner Imre

8300 Tapolca, Szabó Magda u. 24.

szám alatti lakosokat választja meg.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottsági tagok és póttag eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél
kiadásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

35/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (3) bekezdésében írt felhatalmazása alapján a Veszprém megyei, Várpalota
város székhelyű 5. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága
tagjainak:

Dr. Buzási István
Dr. Nagy László
Péter Istvánné

8100 Várpalota, Veszprémi út 34.
8100 Várpalota, Mátyás király u. 21.
8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 13.

póttagjainak:

Dr. Petneházy Szabolcs
Zöld Istvánné

8100 Várpalota, Sörház u. 53.
8100 Várpalota, Dankó u. 45.

szám alatti lakosokat választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottsági tagok és póttagok eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél
kiadásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

36/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (3) bekezdésében írt felhatalmazása alapján a Veszprém megyei, Veszprém
város székhelyű 6. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága
tagjainak:

Kópházi Ferenc
Marton László
Zsíros László

8200 Veszprém, Zrínyi u. 11/B. fsz. 2.
8200 Veszprém, Lövőház út 27.
8200 Veszprém, Stadion u. 10/A.

póttagjának:

Rohonyi István

8200 Veszprém, Sorház u. 3/H.

szám alatti lakosokat választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottsági tagok és póttag eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél
kiadásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

37/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (3) bekezdésében írt felhatalmazása alapján a Veszprém megyei, Veszprém
város székhelyű 7. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága
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tagjainak:

Perger József
Sörös Ferenc
Szelényi Géza

8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 30/B.
8411 Veszprém-Kádárta, Kőalja u. 26.
8200 Veszprém, Tiszafa u. 37.

póttagjainak:

Cordierné Kovács Erzsébet 8225 Szentkirályszabadja, Zrínyi u. 6.
Páhi László
8192 Hajmáskér, Tábori u. 13.

szám alatti lakosokat választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottsági tagok és póttagok eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél
kiadásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2010. (II. 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.

16.930.421 ezer Ft-ra
21.559.916 ezer Ft-ra
1.205.699 ezer Ft-ra
4.805.699 ezer Ft
176.204 ezer Ft
21.736.120 ezer Ft
21.736.120 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.
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(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.

(7)

A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi
állományi létszám:

3.042,35 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. § (9) bekezdésében hivatkozott 4/e 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.
2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 7. § (1)-(6)
bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
3. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Veszprém, 2010. február 18.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2010. (II. 23.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a hivatal köztisztviselőit megillető
juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (X.01.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az önkormányzat hivatala (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőit megillető
juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (X. 01.) rendelet (továbbiakban rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 1. § (2) bekezdésében „– a 2. § a) és i) pontjainak kivételével –”szövegrész
hatályát veszti.
2.

§

A rendelet 2. § (1) bekezdés a), e), i), j), k) pontjai, valamint az f) pont második francia
bekezdése hatályát veszti, egyidejűleg a (2) bekezdésben b–k) pontra való hivatkozás b–h)
pontra módosul.
3.

§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Veszprém, 2010. február 18.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2010. (II. 23.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes
mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megállapításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ban kapott felhatalmazás alapján a mérlegek,
a mérlegekhez csatolandó szöveges indokolás tartalmáról a következő rendeletet alkotja:
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I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre, a
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalára és a kisebbségi önkormányzatokra terjed ki.
II. fejezet
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet egyes mellékletei tartalmának
meghatározása
2. §
(1)

Az Önkormányzat éves költségvetésének előterjesztésekor, a Közgyűlés részére be kell
mutatni legalább e rendelet 1-11-ig számú mellékletei szerinti adattartalommal az
önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását,
a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését
évenkénti bontásban és összesítve.

(2)

A költségvetési rendelet-tervezet a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
elkülönítetten az Áht. 8/A. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően mutatja be.
A költségvetési többletet vagy hiányt módosító finanszírozási célú bevételeket és
kiadásokat is be kell mutatni a rendeletben.

(3)

A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor a bevételi és kiadási mérlegeket
előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonként, az előző évi eredeti,
módosított előirányzat, várható teljesítés, az azt megelőző tényadatok és a tárgyévi
tervezett előirányzat alapján kell bemutatni. A tervezett előirányzatot viszonyítani kell
az előző évi eredeti előirányzathoz.

(4)

A többéves kihatással járó döntéseket bemutató mellékletben szereplő adatokat
szövegesen kell indokolni.

III. fejezet
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány
elszámolásáról szóló rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása
3. §
(1)

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról
szóló rendelet-tervezet előterjesztésekor a Közgyűlés részére be kell mutatni legalább e
rendelet 12-25. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes
bevételét, kiadását, vagyonkimutatását finanszírozását és pénzeszközének változását, a
hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti
bontásban, összesítve és a közvetett támogatásokat.

(2)

Zárszámadáskor a bevételi és kiadási mérlegeket, előirányzat-csoportonként, azon belül
kiemelt előirányzatonként az előző évi tény, a tárgyévi eredeti, módosított és teljesítés
szerint kell bemutatni. Viszonyítani kell a tárgyévi teljesítést az előző évi tény, valamint
a tárgyévi eredeti és módosított előirányzathoz.
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(3)

A vagyonkimutatás részletes tartalmát a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 8/2002. (IX.20.) rendelete a vagyonról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás
szabályairól szóló rendelet szabályozza.

(4)

A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató
mellékletekben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
4. §

(1)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés
készítésekor is alkalmazni kell.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2005.(IX.16.), a
1/2006.(II.23.), a 8/2006.(VI.20.), a 2/2007.(II.28.), a 13/2007.(VI.15.), a
21/2008.(XII.10.), valamint a 22/2009.(IX. 24.) rendeletek.

Veszprém, 2010. február 18.
Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2010. (II. 23.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító
szociális intézmények térítési díjairól szóló 1/2008. (II. 26.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (1)
bekezdése és (2) bekezdésének f) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Rendelet 3. §-ának (5) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
„(5) A (4) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője
negyedévenként tájékoztatja a megyei közgyűlés elnökét, aki intézkedik a díjhátralék
behajtásáról, vagy a behajthatatlan hátralék törléséről, valamint elengedéséről, illetve
kérelmezi a nyilvántartott folyó évi hátralék erejéig a jelzálogjog bejegyzését a szociális
hatóságnál.”

33

34

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2010. február 23.

2. §
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében
hivatkozott 1. számú melléklet díjtételeit a jelen rendelet 1. számú mellékletében foglaltak
szerint állapítja meg.
3. §
Jelen rendelet 2010. március 1-jével lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző
gondoskodik.
Ves zp ré m, 2010. február 18.
Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2010. (II. 23.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
12/2003. (VI. 27.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 12/2003. (VI. 27.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg az (1), (2) és (3) bekezdés
hatályát veszti.
„Az ellátást biztosító intézmény:
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Kossuth u. 10.
(nevelőszülői hálózat, befogadó otthon, gyermekotthon (0-3 évesek, anyák),
lakásotthonok, utógondozó otthonok, külső férőhelyek)”
2. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A 2. §-ban megjelölt intézményben a gyermekek átmeneti gondozása szükség szerint
anyával együtt, valamint a fiatal felnőtt utógondozói ellátása gyermekével együtt is
biztosítható.”
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3. §
A Rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
4. §
(1) Jelen rendelet 2010. március 1-jével lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző
gondoskodik.
(2) A Rendelet, módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak,
egyúttal a 22/2007. (XII. 19.) rendelet hatályát veszíti.
Veszprém, 2010. február 18.
Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2010. (II. 23.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-a és a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről rendelkező 2009. évi CXXX. törvény alapján a
Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §

(1)

A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, a
Megyei Önkormányzat Hivatalára és a Megyei Önkormányzat Közgyűlés
felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

(2)

E rendelet rendelkezéseit a Területi Kisebbségi Önkormányzatok
vonatkozásában a 2010. évi költségvetésükről szóló határozataikban
foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.
II. fejezet
Címrend

2. §

(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének Címrendjét a 16/a, 16/b számú mellékletek szerint állapítja
meg.

(2)

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési
szervek egy-egy címet alkotnak.
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III. fejezet
A 2010. évi költségvetés bevételei és kiadásai
3. §

(1)

A Megyei Önkormányzat a 2010. évi költségvetés

a./ költségvetési bevételei összegét
10 851 275 ezer Ft-ban,
b./ költségvetési kiadásai összegét
14 430 235 ezer Ft-ban,
c./ a költségvetési hiányt
3 591 714 ezer Ft-ban,
d./ a működési célú pénzmaradványt
380 184 ezer Ft-ban,
e./a felhalmozási célú pénzmaradványt
2 086 000 ezer Ft-ban,
f./ a finanszírozási célú működési bevételeket
1 001 837 ezer Ft-ban,
g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket
123 693 ezer Ft-ban,
h./ a finanszírozási célú működési kiadásokat
0 ezer Ft-ban,
i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat
12 754 ezer Ft-ban,
j./ a bevételek és kiadások főösszegét
14 442 989 ezer Ft-ban
állapítja meg.

4. §

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy
a 3. § (1) bekezdés c./ pontjában szereplő 3 591 714 ezer Ft költségvetési hiányt
a 2 466 184 ezer Ft pénzmaradvánnyal, 33 776 ezer Ft támogatási kölcsön
megtérüléssel, 988 337 ezer Ft működési-, és 93 417 ezer Ft felhalmozási célú,
összesen 1 091 754 ezer Ft hitelfelvétellel finanszírozza. Az év közben befolyó
kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell
fordítani.

(1)

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

(2)

A 3. § (1) bekezdés j./ pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kiadásokat előirányzat-csoportonként és
kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet részletezésében a következő
összegekkel állapítja meg:
Működési kiadások
ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
- támogatásértékű működési kiadás
- működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb
juttatás, támogatás
- ellátottak pénzbeli juttatásai

11 567 877 ezer Ft
6 380 851 ezer Ft
1 689 213 ezer Ft
3 029 502 ezer Ft
37 447 ezer Ft
83 914 ezer Ft
8 030 ezer Ft
338 920 ezer Ft
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Felhalmozások
ebből:
- beruházási kiadások és pénzügyi befektetések
- felújítások
- támogatásértékű felhalmozási kiadások
- felhalmozási célú pénzeszköz-átadás
államháztartáson kívülre
Tartalékok
ebből:
Általános tartalék
Céltartalékok
Finanszírozási kiadások:
ebből:
Felhalmozási célú hitelek kiadásai
Állományi létszám
Engedélyezett éves átlaglétszám
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303 716 ezer Ft
292 186 ezer Ft
1 400 ezer Ft
8 000 ezer Ft
2 130 ezer Ft
2 558 642 ezer Ft
5 000 ezer Ft
2 553 642 ezer Ft
12 754 ezer Ft
12 754 ezer Ft
2997,35 fő
2997,35 fő

(3)

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

(4)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kiadási előirányzatait a 4/a sz.
melléklet szerinti részletezésben 185 801 ezer Ft-ban határozza meg, ebből
17 800 ezer Ft pénzeszköz átadás.

(5)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének központilag kezelt működési, és egyes
felhalmozási célú kiadásai előirányzatait célonként a 4/b sz. melléklet részletezi,
mely 575 694 ezer Ft, ebből 12 330 ezer Ft felhalmozási kiadás, felhalmozási
célú pénzeszköz átadás, valamint 12 754 ezer Ft finanszírozási kiadás.

(6)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/c sz. melléklet szerint 2 546 738 ezer
Ft céltartalékot képez, melyből 327 438 ezer Ft működési célú, 2 219 300 ezer
Ft pedig felhalmozási célú tartalék.

(7)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általános tartalék előirányzatát 5 000
ezer Ft-ban határozza meg.

(8)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat Hivatala
költségvetését a 4/d sz. melléklet szerint 554 378 ezer Ft-ban határozza meg.
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A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését
a 3/2010.(II.3.) MCKÖ határozatának, valamint a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat 2010. évi költségvetését, a 5/2010. (II.2.) MNÖ határozatának
megfelelően a 4/e sz. melléklet szerint állapítja meg.

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

5 000 ezer Ft-ban,

a 4/b sz. mellékletben

12 330 ezer Ft-ban,

az 5. sz. mellékletben

286 386 ezer Ft-ban,

a 2. sz. melléklet Felhalmozások összesen sorával egyezően 303 716 ezer Ftban határozza meg.
5. §

(1)

A Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinek célfeladatait és felhasználási
kötöttséggel járó előirányzatait – költségvetési szervenként és célonként
részletezve – a 6. sz. melléklet szerint 501 573 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. és 2012. évi költségvetés bevételi
és kiadási prognózisát a 15/a és a 15/b sz. melléklet szerint
- 2011. évre

14 162 000 ezer Ft,

- 2012. évre

14 400 000 ezer Ft,

bevétellel és kiadással tudomásul veszi.

6. §

(3)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. sz. melléklet szerint
a 2010. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.

(4)

A Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló
programjainak, projektjeinek bevételi és kiadási előirányzatait a 2/b sz.
melléklet, a Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló
projektekhez történő hozzájárulásait a 2/c sz. melléklet mutatja be.

(5)

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

(6)

A költségvetés részletes kiadási és bevételi előirányzatait megalapozó
számításokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek elemi
költségvetésében – amely magába foglalja az önállóan működő költségvetési
szervek költségvetési keretét is - kell rögzíteni. A 2010. évben az Áht. 125. §-a
alapján a Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben eltekint a
megvalósítási terv elfogadásától. Teljesítménytervet az Ámr. 241.§ (3)
bekezdése figyelembe vételével az alapító okirat szerint közintézetnek besorolt
költségvetési szerveknek kell elkészíteniük.

(1)

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

(2)

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

(3)

A 14/1999. (XII.09.) rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a szakmai díjakkal járó
pénzjutalom összege nettó 40 ezer Ft/fő.
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IV. fejezet
A költségvetés végrehajtása, finanszírozása
7. §

8. §

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a képviselői munka hatékonyságának
elősegítése érdekében – a 2010. évi költségvetésben (4/a sz. melléklet 15. pont) a
közgyűlés tagjai részére – az elnök és alelnökök kivételével - személyenként 400
ezer Ft, összesen 14.800 ezer forint költségvetési előirányzatot biztosít. Az
előirányzat felhasználása a 7. § (2) bekezdése szerint történik

(6)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
az (2)-(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztassa és
javaslatot tegyen a soron következő közgyűlésen, de legkésőbb az Ámr. 68. § (3)
bekezdésében foglalt határidőig a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal
történő módosítására.

(1)

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

(2)

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

(3)

A szociális ágazathoz tartozó költségvetési szervben történő elhelyezésért
fizetett egyszeri hozzájárulásból az intézményi ellátási díjak és alkalmazottak
térítése jogcímnél a költségvetési szerv költségvetését a bevétel 60%-a illeti
meg. A 40% a Szociális otthonok „vis major” helyzetének rendezésére
létrehozott keretet növeli.
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9. §
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(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

A saját kezdeményezésű előirányzat-módosítási szándékot a tárgyévi
költségvetési rendelet módosítását tárgyaló közgyűlési időpontot megelőző 15
munkanapig, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 15-ig kell eljuttatni a
költségvetési szerv vezetőinek a megyei főjegyzőhöz. A saját-hatáskörű
előirányzat változtatásról a közgyűlés elnöke a Közgyűlést tájékoztatja, és
javaslatot tesz a soron következő közgyűlésen, de legkésőbb az Ámr. 68 § (3)
bekezdésében foglalt határidőig a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal
történő módosítására.

(1)

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési
szervek kötelesek kiemelt előirányzataikon, költségvetési kereteiken belül
gazdálkodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felelős az Áht. 88. § (1) a)-c)
pontjai alapján.

(2)

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

(3)

Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési
szervek bevételi forrásaik növelésére pályázatokat nyújthatnak be. A pályázatok
benyújtása előtt legalább öt munkanappal a költségvetési szerv vezetőjének
nyilatkoznia kell a saját erő forrásáról, mértékéről és arról, hogy a pályázat
többlet önkormányzati támogatás igénnyel jár-e, az előkészítéshez igényelt saját
erő, előfinanszírozás a pályázati bevételből visszaigényelhető-e. A pályázat
benyújtásához a közgyűlés elnöke hozzájárulása szükséges.

(4)

Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő
költségvetési szervnek a költségvetési szervnél valamennyi foglalkoztatási
jogviszony esetében, illetve a megbízással foglalkoztatottak megbízásának
megszűnéséről a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalát tájékoztatni kell, a
megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg, illetve a foglalkoztatás tervezett
megkezdése előtt legalább tíz munkanappal. Ez alól a határidő alól kivételt
képez a rendkívüli lemondás, illetve haláleset miatt történő foglalkoztatási
jogviszony megszűnése.

(5)

A megüresedett álláshelyet a költségvetési szerv vezetője nem töltheti be, a lejárt
határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatóak meg. A Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét,
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amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala ellenjegyzése mellett a személyi juttatás felhasználható.
(6)

A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében
kötelezettséget vállalni az Ámr. 89-90. §-aiban foglaltak alapján lehet.

10. § (1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/c sz. mellékletben pályázati keretet
képez az alábbi feladatokkal összefüggésben:
- Egységes Pályázati Keret
(működési célú pályázatokhoz) (I.11. pont)

5 000 ezer Ft,

- Egységes Pályázati Keret
(felhalmozási célú pályázatokhoz) (II.2. pont)
Az előirányzatból
finanszírozható.

sikeres

pályázatot

előkészítő

15 000 ezer Ft.
szervezet

díjazása

is

A pályázati keret felhasználása az alábbi feltételek szerint történik:
a./ A fenti pályázati keretekből elnyerhető összeg nem lehet több mint a
megvalósítás összegének 10%-a a működési célú pályázatok, és 20%-a a
felhalmozási célú pályázatok esetében. A működési célú pályázatok nem
járhatnak további működési kiadásnövekedéssel. Nem lehet előterjeszteni
olyan önerő biztosítást kérő pályázatot, amely nem tartalmazza a Hivatal
ellenjegyzését az önerő fedezetének meglétéről.
b./ A Megyei Közgyűlés a 0-500 000 Ft saját erőt igénylő pályázatok ügyében
az önerő biztosítását elnöki hatáskörbe utalja.
c./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza az ágazatilag illetékes – Gazdasági és
Területrendezési-, Oktatási, Ifjúsági és Sport-, Kulturális, Kisebbségi és
Vallásügyi, Szociális és Gyermekvédelmi-, Egészségügyi-, Nemzetközi
Kapcsolatok és Turizmus – bizottságait, hogy az 500 001 -3 000 000 Ft saját
erőt igénylő pályázatok esetében az önerő odaítélése ügyében döntsenek.
d./ A 3 000 001 Ft, vagy annál magasabb saját erőt igénylő pályázatok ügyében
az önerő biztosításáról a Megyei Közgyűlés dönt.
e./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pályázatok
benyújtása tárgyában – a Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi Gazdasági
Programjára és az ágazati koncepciókra tekintettel – a szakmai bizottságok
döntés-előkészítését koordinálja és gondoskodjon az ágazati arányok
betartásáról.
(2)

11. §

A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az (1)
bekezdésben meghatározott döntésekről a Közgyűlést tájékoztassa, és javaslatot
tegyen a soron következő közgyűlésen, de legkésőbb az Ámr. 68. § (3)
bekezdésében foglalt határidőig a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal
történő módosítására.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a
költségvetésben szereplő tervezett pénzeszköz átvétellel kapcsolatos, valamint
az önkormányzatoknak, intézményfenntartó társulásoknak működtetés céljából
átadásra tervezett támogatásokra, azok éves ütemezésére és finanszírozására a
megállapodásokat kösse meg.
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12. § (1)

A Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzellátása a bevezetett
„kiskincstári” finanszírozási formában, a költségvetési szerv által havonta
elkészített és a Megyei Önkormányzat Hivatala részére megküldött és részére
visszaigazolt likviditási terv alapján, napi pénzellátással történik. A likviditási
terv a működési költségvetési támogatás 95%-ának figyelembevételével 1/12-ed
részre készülhet minden hónapra, ezt hívhatja le a költségvetési szerv minden
hónapban. A működési költségvetési támogatás (eredeti költségvetésben
elfogadott felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzat) 5%-a december
hónapban illeti meg a költségvetési szervet.

(2)

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

(3)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
egyedi kérelmek alapján a költségvetési szerveknek folyósítandó eredeti
költségvetésben elfogadott felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzat 5%a erejéig időben előre hozott pénzellátást engedélyezzen, amelyet a költségvetési
szerv legkésőbb 2010. október 31-ig köteles visszapótolni.

(4)

A Megyei Önkormányzat javára vezetett bankszámla-egyenleg banki betétként
történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak az
ott szabályozott összeghatárokon belül.

(5)

Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő
betételhelyezés és államilag garantált értékpapír vásárlása a Megyei
Önkormányzat vagyonrendeletében szabályozott módon történhet.

(6)

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

(7)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (1)
bekezdésében előírt közzétételi kötelezettség alól kivételt képeznek a Megyei
Önkormányzat által nyújtott – az adott költségvetési évben egybe számított –
200 000 forint alatti támogatások.

13. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetértését adja, hogy a személyi és
tárgyi feltételek megteremtése mellett a Megyei Önkormányzat Hivatala és a
költségvetési szervek nagyobb volumenű beszerzéseit, vásárolt szolgáltatásait
illetően – a közbeszerzési eljárás előnyeit kihasználva – közös beszerzést
kezdeményezzen.

14. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megyei
Önkormányzat Hivatalában és költségvetési szerveinél amennyiben a tulajdon
védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az Államháztartás
szervezete az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról
folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a
leltározást elegendő két évenként végrehajtani. A két évenkénti leltár
végrehajtásáért a Megyei Önkormányzat Hivatala és a költségvetési szervek
vezetőit fegyelmi felelősség terheli.
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Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatalára, a
Veszprém megyei Önkormányzat költségvetési szerveire és a Veszprém Megyei
Önkormányzat Tüdőgyógyintézetére vonatkozóan – a feltételek megléte esetén –
az engedélyt megadja.
15. § (1)

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

(2)

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

(3)

Pénzmaradvány
szabályai:

megállapításának,

elszámolásának

és

felhasználásának

A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból költségvetési szervet
nem illeti meg
a/ a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány;
b/ a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
c/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó
pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
d/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal
összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem
használtak fel;
e/ a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással
fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem
kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles
maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési
elmaradása van;
f/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
g/ a támogatás értékű bevételi többlet;
h/ a bevételi többletből a 8. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott rész;
i/ a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatás előirányzat maradványa, az
Áht. 95. § (4) bekezdése esetén.
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(4)
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Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:
a/ a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a
teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
b/ a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem
valósult meg.

(5)

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

(6)

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

(7)

A Megyei Önkormányzat Hivatala a költségvetésről, a beszámolóról és a
jóváhagyott pénzmaradványról valamennyi költségvetési szervét értesíti.

(8)

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

16. § (1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

A saját alapítású, illetve a Megyei Önkormányzat részvételével alapított
alapítványok, a Civil Ház, a nyugdíjas szervezetek, valamint a 4/b sz. melléklet
II.4. pontjában meghatározott 2 500 ezer Ft „Munkaügyi központtal
együttműködésben Roma munkahelyteremtő program” támogatásáról szóló
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támogatási szerződésekben a finanszírozásra vonatkozó rendelkezés eltérhet a
16. § (1) bekezdésben foglaltaktól.
(7)

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által
megvalósítandó Regionális Onkológiai Központ, valamint a struktúraváltást
támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátás projektek esetében a
Közgyűlés által a Kötvény bevétel terhére biztosított önrész megelőlegezése a
Zrt által megkötött szerződések, teljesítményigazolással ellátott, de még nem
kifizetett számlák alapján történik. A fenti dokumentumokat, vagy ezek
másolatait a Zrt-nek a Megyei Önkormányzat Hivatala részére olyan határidőben
kell rendelkezésre bocsátani, hogy a kifizetésekre a Hivatal a számla lejárati
határidejére biztosítani tudja a fedezetet. A kifizetésekről a Zrt. a Hivatal részére
a teljesítést követő tíz munkanapon belül megküldi az átutalásról szóló igazolást,
vagy annak másolatát.

17. § (1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

A „Kötvény” bevételére kötelezettséget a Közgyűlés felhatalmazása alapján a
közgyűlés elnöke vállalhat.
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(9)
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A „Kötvény” bevételeire vállalt kötelezettségekről és a kifizetésekről a Megyei
Önkormányzat Hivatala elkülönített nyilvántartást vezet, s a változásokról a
Közgyűlést folyamatosan tájékoztatni köteles.

(10) A „Kötvény” bevételének a felhasználását a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság,
valamint az önkormányzat könyvvizsgálója ellenőrzi.
(11) Az előzetes gazdasági számítások alapján meg nem térülő felhalmozási célok
közül a „Kötvény” bevételéből azokat a célokat lehet támogatni, amelyek az
önkormányzati vagyon állagának megóvását, feladatellátás minőségét javítják,
és legalább 80%-os egyéb támogatási intenzitással rendelkeznek.
18. § (1)

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

(2)

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

(3)

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

19. § (1)

Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kihirdetése napján lép
hatályba, azzal, hogy a rendelet rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell
alkalmazni.

(2)

A rendelet 2. §-ában hivatkozott 16/b sz. melléklet 2010. március 1-jén lép
hatályba, egyidejűleg a 16/a sz. melléklet hatályát veszti.

Veszprém, 2010. február 18.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
28/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. február 18-ai ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

A Veszprém Megyei Országgyűlési Egyéni Választókerületek Választási Bizottságai
és a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó:
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző
A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal megszüntetése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Egyes költségvetést érintő megállapodások módosítása, illetve elfogadása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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 Közgyűlésének a hivatal köztisztviselőit
megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (X. 01.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes
mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megállapítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást
biztosító szociális intézmények térítési díjairól szóló 1/2008. (II.26.) rendelet
módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 12/2003. (VI. 27.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Középtávú Fejlesztési
Koncepciója (zárt ülés)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye,
Külsővat alapító okiratának módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Egyes Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványok megszüntetése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Döntés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe
adott eszközök értékcsökkenésének visszapótlási kötelezettségéről
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Hozzájárulás kérése hitel felvételéhez a DSA készülék beszerzése céljából a Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére
Előadó:
Dr. Rácz Jenő főigazgató
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15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
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Pályázat benyújtása a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítására, valamint a
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban”
TIOP-2.2.4/09/1 pályázatra
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Rácz Jenő főigazgató
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP 3.2.1110/1 – „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységeinek támogatása" pályázatok benyújtásának jóváhagyása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Közoktatási megállapodás meghosszabbítása Tapolca Város Önkormányzatával
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Közoktatási megállapodás meghosszabbítása Várpalota Város Önkormányzatával
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
2010. évi költségvetésével
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Balatontourist Zrt. kérelme a révfülöpi kemping területén gyermekmedence
létesítésére
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Veszprém, Vár u. 6. szám alatti ingatlan elidegenítésre kijelölése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
A Viéta Közhasznú Társaság beszámolója a szakmai szolgáltatási feladatok
teljesítéséről
Előadó:
Blazovicsné Varga Marianna igazgató
Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról, a támogatott
fejlesztésekről
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a Megyei Területfejlesztési Tanács 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
(2010. január 10 – február 5.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

38/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal
(Veszprém, Megyeház tér 1.) megnevezésű költségvetési szervet 2010. május 31. napjával
jogutód nélkül megszünteti.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megszüntetésnek megfelelően a
Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal megszüntető okiratát 2010. május 31-i hatállyal az
1. számú melléklet tartalmának megfelelően fogadja el.
3. A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal jogutódja a vagyoni jogok és kötelezettségek
tekintetében az alapító szerv, azaz a Veszprém Megyei Önkormányzat.
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. május 31-ei leltár szerinti állapotnak megfelelő
összegben és tartalommal átveszi a megszűnő költségvetési szerv teljes készletállományát,
valamint követelésállományát és teljes kötelezettségállományát, amelyekért teljes
felelősséggel tartozik.

2010. február 23.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

A megszűnő intézmény valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben
kifejezett tartozását a költségvetési szerv megszűnését követően a Veszprém Megyei
Önkormányzat köteles rendezni.
A megszűnő költségvetési szerv kiemelt előirányzatait 2010. május 31-éig kell
megtervezni. A 2010. évi előirányzat- és pénzmaradványával a megszűnést követően a
Veszprém Megyei Önkormányzat rendelkezik.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megszűnő Veszprém Megyei
Turisztikai Hivatal feladatainak ellátására 2010. június 1. napjától a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatalát jelöli ki.
A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal 2010. február 18-át követően a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala és az intézmény között létrejött megállapodásban foglaltak szerint
vállalhat kötelezettséget. 2010. május 31. napja után kötelezettséget nem vállalhat.
A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megszüntető okirat érintettek
részére történő megküldéséről és közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a megszüntető okirat megküldésére: 2010. február 26.
a megszüntető okirat közzétételére: azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Turisztikai
Hivatalnál 3 fős létszámcsökkentést rendel, melynek során az intézmény engedélyezett
létszámát 5 főről véglegesen 2 főre csökkenti.
Határidő:
Felelős:

a munkáltatói intézkedés megtételére azonnal, illetve legkésőbb 2010. április 30.
a turisztikai hivatal vezetője

5. A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának, Alapító Okiratának, valamint a 2010.
évi költségvetés szükséges módosítását terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

a közgyűlés áprilisi ülése
a közgyűlés elnöke

39/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tapolca Város Önkormányzat, Zirc Város
Önkormányzat, valamint Sümeg Város Önkormányzat által a megyei önkormányzat
fenntartásába átadott közoktatási intézmények feladatellátásának finanszírozásához nyújtott
támogatásokról szóló megállapodásokat az 1-3. számú mellékletben foglalt tartalommal
elfogadja.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodások aláírására és az érintettek részére
történő megküldésre.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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40/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Balatonalmádi Város Önkormányzatával,
valamint a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásával 2007. augusztus 6-án, pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátására létrejött megállapodás III/1. pontját – a Társulás kérésére –
az alábbiakkal egészíti ki:
„Az átadó kérésére vállalt feladatellátással járó többletköltségek 100 %-át átadó megtéríti
átvevőnek.”
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a fenti szövegrésszel módosított megállapodás aláírására,
valamint az érintettek részére történő megküldésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

41/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat és a Veszprém
Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat között korábbiakban megkötött, a kisebbségi önkormányzatok
gazdálkodásával
kapcsolatos
feladatok
ellátásáról
szóló
együttműködési
megállapodásokat felülvizsgálta. A közgyűlés a felülvizsgálat alapján a kisebbségi
önkormányzatokkal kötött megállapodásokat a mellékletekben foglalt szerinti módosított
tartalommal elfogadja.
2. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az együttműködési megállapodások
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
42/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés elnöke és foglalkoztatási
jogviszonyban álló alelnöke cafetéria juttatásának éves keretösszegét 2010. január 1-jétől az
önkormányzati illetményalap 9-szerese, azaz bruttó 360.000 Ft összegben állapítja meg.
A cafetéria juttatás igénylésére a közgyűlés elnöke és foglalkoztatási jogviszonyban álló
alelnöke vonatkozásában a közszolgálati szabályzat előírásait kell megfelelően alkalmazni.
Határidő:
Felelős:

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

43/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a feladatellátás racionális megszervezése
érdekében az alábbi létszámcsökkentést, álláshelyek megszüntetését, illetve visszaállítását
rendeli el.
1) A költségvetési szerv neve
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola és egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Pápa
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
46,75 álláshely
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Üres álláshely megszüntetése:

45,75 álláshely
1 álláshely
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Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
25 álláshely

2) A költségvetési szerv neve

A létszámbővítést követően engedélyezett létszám:

27 álláshely

Álláshely bővítés:

2 álláshely

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Zirc
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
50 álláshely

3) A költségvetési szerv neve

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

49 álláshely

Üres álláshely megszűntetése:

1 álláshely

Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

0,5 álláshely
2010. május 15.

Magyar-Angol Tannyelvű
Kollégium, Balatonalmádi
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:

Gimnázium

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

65 álláshely

4) A költségvetési szerv neve

Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

és

67 álláshely
2 álláshely

2010. március 1.

Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium, Balatonfűzfő
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
89,5 álláshely

5) A költségvetési szerv neve

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

88,5 álláshely
1 álláshely
2010. augusztus 15.

Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium,
Zirc
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
85 álláshely

6) A költségvetési szerv neve

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Üres álláshely megszűntetése:

84 álláshely
1 álláshely
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Medgyaszay
István
Szakképző
Iskola,
Gimnázium és Kollégium, Veszprém
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
55 álláshely

7) A költségvetési szerv neve

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

52 álláshely
3 álláshely
2010. április 1.
2010. április 20.
2010. augusztus 1.

Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium,
Ajka
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
72 álláshely

8) A költségvetési szerv neve

A létszámbővítést követően engedélyezett létszám:
Álláshely bővítés:

76 álláshely
4 álláshely

Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű
Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium,
Balatonfüred
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
45 álláshely

9) A költségvetési szerv neve

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

44 álláshely
1 álláshely
2010. május 1.

10) A költségvetési szerv neve

Batsányi János Gimnázium és Kollégium,
Tapolca
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
47 álláshely

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Üres álláshely megszűntetése:

46 álláshely
1 álláshely

11) A költségvetési szerv neve

Bercsényi Miklós Szakközép-iskola, Szakiskola
és Kollégium, Ajka
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
101 álláshely

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

89 álláshely

Üres álláshely megszűntetése:

12 álláshely

12) A költségvetési szerv neve

Veszprém Megyei Önkor-mányzat „Batthyány
Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichi-átriai és
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
187,5 álláshely

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Üres álláshely megszűntetése:

186,5 álláshely
1 álláshely
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13) A költségvetési szerv neve

Veszprém Megyei Önkormány-zat Pszichiátriai
Betegek
és
Fogyatékosok
Otthona,
Lesencetomaj
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
113 álláshely

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Üres álláshely megszűntetése:

109 álláshely
4 álláshely

Veszprém Megyei Önkormány-zat Idősek
Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
82 álláshely

14) A költségvetési szerv neve

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

81 álláshely
1 álláshely
2010. március 1.

15) A költségvetési szerv neve

Veszprém Megyei Önkor-mányzat Pszichiátriai
Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:
60 álláshely

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Üres álláshely megszűntetése:
16) A költségvetési szerv neve

Veszprém Megyei
Veszprém
A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:
Határidő:
Felelős:

57 álláshely
3 álláshely
Múzeumi

Igazgatóság,

55,1 álláshely
54,3 álláshely
0,8 álláshely
2010. április 1.

az üres álláshelyek megszűntetése, valamint az álláshelyek bővítése
tekintetében 2010. január 1., illetve folyamatos
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

44/2010. (II. 18.) MÖK határozat
I.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2010. évre a
Raiffeisen Bank a Kötvény kibocsátója a jelenlegi pénzügyi helyzetre tekintettel nem
kíván ügynöki díjat felszámítani a 2010. szeptember 30-i kamatfizetési napon.
II.

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy 2010. évben 1 000 000 ezer Ft-ot a Raiffeisen
Banknál helyez el betétben. Az erre kapott betéti kamat 3-6 havi BUBOR %.

Határidő:
Felelős:

I. pont esetén azonnal, II. pont esetén folyamatos
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
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45/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság 2010-2015. időszakra vonatkozó középtávú fejlesztési tervét megtárgyalta és a
mellékelt írásos anyag alapján elfogadja.
Felkéri a kft. ügyvezetőjét, hogy a koncepció alapján kezdje meg annak végrehajtását.
2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
működőképessége érdekében minél előbb kerüljön sor az ingatlanfejlesztésre szánt területek
apportálására és a Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi kötelezettségének teljesítésére.
3./ A közgyűlés egyetért azzal, hogy az ingatlanfejlesztő kft. menedzsmentje takarékosan
kezdje meg működését és a részletes programok kidolgozásának ütemével kerüljön sor a
létszámbővítésre.
A közgyűlés javasolja, hogy a kft. ügyvezetőjének ideiglenes díjazását a taggyűlés 100.000.Ft/hó összegben határozza meg.
Határidő:
Felelős:

1. pont vonatkozásában: azonnal
2. pont vonatkozásában: 2010. április 30.
3. pont vonatkozásában: 2010. március 1.
Rabi István, kft. ügyvezető
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

46/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
és Módszertani Intézménye Külsővat által szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott
nappali ellátást (típusa: idősek klubja) 2010. március 1. napjától megszünteti, és ezzel
egyidejűleg a megszüntetésének következtében a Veszprém Megyei Önkormányzat
Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, 9532 Külsővat, Béri B. Á. u. 1. székhelyű
intézmény 82 fős engedélyezett alkalmazotti létszámát 2010. március 1-jétől 1 fővel, 81
főre csökkenti le.
Határidő:
Felelős:
2.

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

A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy az idősek nappali ellátásának megszüntetésével
egyidejűleg az intézménybe maximálisan felvehető engedélyezett 228 fő ellátotti
férőhelyről 198-ra lecsökkentve kezdeményezze a Közép-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprémi Kirendeltségénél a
Külsővat, Béri B. Á. u. 1. székhelyű, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
és Módszertani Intézménye ismételt működési engedélyének a kiadását.

Határidő:
Felelős:

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

47/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (1) bekezdése a) pontjában biztosított
jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani
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Intézménye, Külsővat megnevezésű intézmény alapító okiratának módosítását az alább
megjelölt változtatásokkal jóváhagyja:
6. Tevékenység típusai pontjából hatályon kívül helyezi a
„881011-1 Idősek nappali ellátása” megnevezésűt.
15. Az intézménybe maximálisan felvehető engedélyezett ellátotti létszám pontjában a
228 főt 198 főre csökkenti.
15. Az intézménybe maximálisan felvehető engedélyezett ellátotti létszám pontjából
hatályon kívül helyezi az „Időskorúak nappali ellátása: 30 fő” megnevezésűt.
Határidő:
Felelős:
2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (1) bekezdése a) pontjában biztosított
jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani
Intézménye, Külsővat megnevezésű intézmény új, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő:
Felelős:
3.

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes
szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről.

Határidő:
Felelős:
4.

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

2010. február 26.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

A megyei közgyűlés felkéri a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és
Módszertani Intézménye, Külsővat 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.

Határidő:
Felelős:

2010. március 16.
Szalai József igazgató

48/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Gyermek- és
Ifjúsági Közalapítvány felügyelő bizottságának tagja, Ihász Attila tagságának –
vagyonnyilatkozat benyújtásának elmulasztása miatti – megszűnése miatt helyette Farkas
Barbara 8200 Veszprém, Látóhegy u. 2/A szám alatti lakost határozatlan időre a felügyelő
bizottság tagjává választja.
2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közalapítvány elnökének, Vereczki
Adrienn nevének Nagy Adriennre történt módosulása, a közalapítvány bankszámlája
feletti rendelkezésre jogosult egyik személy, Göndör József lakcímváltozása, valamint
Wéber László bankszámla feletti rendelkezésre jogosult személy rendelkezési
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jogosultságának megszűnése, továbbá az új felügyelő bizottság tag megválasztása miatt a
Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Alapító Okiratának 3. §-a (6)
bekezdését, 4. §-a (1) bekezdésében a kuratórium elnökének nevét, és 7. §-ában a
felügyelő bizottság összetételét az alábbiak szerint módosítja:
3. §
(6) A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez az alábbi személyek közül két
személy együttes aláírása szükséges:
Nagy Adrienn
8200 Veszprém, Mátyás u. 6.
Göndör József
8200 Veszprém, Pöltenberg E. u.12.
Horváth Mária
8200 Veszprém, Halle u. 9/e.
Bertalan László
8200 Veszprém, Sorház u. 2/d.”
4. §
A kuratórium elnöke:

Nagy Adrienn

8200 Veszprém, Mátyás u. 6.”
7. §

A felügyelő bizottság elnöke: Tarrné Mészöly Éva
8200 Veszprém, Kankalin u. 2/B.
tagjai: Huszárné Bacsárdi Valéria 8100 Várpalota, Bezerédi u. 40.
Farkas Barbara
8200 Veszprém,Látóhegy u. 2/A”
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatot küldje
meg az érintetteknek és gondoskodjon a változások bírósági nyilvántartáson, és Alapító
Okiraton történő átvezetéséről.
Határidő:
Felelős:

2010. március 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

49/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alapító a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4)
bekezdése alapján kérelmet nyújt be a Veszprém Megyei Bírósághoz a Pk. 60.371/1991.
számon, 284. sorszám alatt nyilvántartott „Veszprém Megye Idegenforgalmáért
Közalapítvány” nemperes eljárásban történő megszüntetése iránt, mivel a közalapítvány
feladatainak ellátása más módon, illetve más szervezeti keretben, a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága
tevékenysége során hatékonyabban megvalósítható.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a közalapítványnak
ingatlan, vagy ingó vagyona, hitelezője nincs, a közalapítvány megszűnése esetén a
közalapítvány pénzforgalmi számláján rendelkezésre álló pénzösszeget az alapító a 2006.
évi LXV. törvény 1. § (5) bekezdése értelmében Veszprém megye idegenforgalmával
kapcsolatos célra fordítja és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatja.
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3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni a közalapítvány elnökének,
a kuratóriumi tagoknak, a felügyelő bizottság elnökének, tagjainak és a titkárnak a
közalapítványért végzett tevékenységét.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse és intézkedjen a kérelem bírósághoz történő megküldése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2010. március 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

50/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alapító a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4)
bekezdése alapján kérelmet nyújt be a Veszprém Megyei Bírósághoz a Pk. 60.370/1991.
számon, 283. sorszám alatt nyilvántartott „Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány”
nemperes eljárásban történő megszüntetése iránt, mivel a közalapítvány feladatainak
ellátása más módon, illetve más szervezeti keretben, a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága tevékenysége során
hatékonyabban megvalósítható.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a közalapítványnak
ingatlan, vagy ingó vagyona, hitelezője nincs, a közalapítvány megszűnése esetén a
közalapítvány pénzforgalmi számláján rendelkezésre álló pénzösszeget az alapító a 2006.
évi LXV. törvény 1. § (5) bekezdése értelmében Veszprém megye kultúrájával
kapcsolatos célra fordítja és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatja.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni a közalapítvány elnökének,
a kuratóriumi tagoknak, a felügyelő bizottság elnökének, tagjainak és a titkárnak a
közalapítványért végzett tevékenységét.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse és intézkedjen a kérelem bírósághoz történő megküldése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2010. március 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

51/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a „Veszprém Megyei
Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány kuratóriuma elnökének, Dr. Bartalus
Antalnak 2010. március 1-jei hatállyal történő lemondását, megköszöni a közalapítványért
végzett munkáját, egyben Horváth Endre 8200 Veszprém, Rákóczi út 1. szám alatti lakost
a kuratórium új elnökévé, Tóth Gyula kuratóriumi tag helyett Horváth Ernő 8400 Ajka,
Széchenyi út 17. szám alatti lakost a kuratórium új tagjává választja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a
Közbiztonságért” Közalapítvány Alapító Okiratának 7. pontjában a kuratórium
összetételét az alábbiak szerint módosítja:
„7. A közalapítvány kezelője, legfőbb döntést hozó és képviselő szerve az 5 tagú
kuratórium.
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A kuratórium elnöke, egyben a közalapítvány képviselője:
Horváth Endre 8200 Veszprém, Rákóczi út 1.
A kuratórium tagjai:
Lasztovicza Jenő 8300 Tapolca, Kossuth u. 18.
Debreczenyi János
8200 Veszprém, Endrődi u. 67/C.
Leitold László
8200 Veszprém, Paál László u. 22.
Horváth Ernő 8400 Ajka, Széchenyi u. 17.”
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatot küldje
meg az érintetteknek és gondoskodjon a változások bírósági nyilvántartáson, és Alapító
Okiraton történő átvezetéséről.
Határidő:
Felelős:

2010. március 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

52/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Nonprofit Zrt vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök 2009.
január 1. – 2009. december 31. közötti időszakra elszámolt értékcsökkenésének
megfelelő összeg erejéig a kezelt vagyonnal összefüggő hosszúlejáratú kötelezettséget 87 544 577 Ft- visszapótlást, illetve tartalékképzést - elengedi.
2. A tulajdonos felhívja a Zrt. vezetésének figyelmét, hogy a jövőben a gazdasági
lehetőségei arányában a vagyonkezelésbe adott eszközökön végezzen felújítást, annak
érdekében, hogy azok állaga ne romoljon, és ezáltal tegyen eleget a visszapótlási
kötelezettségének.
Határidő:
Felelős:

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

53/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat, mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zrt. többségi tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Zrt. DSA készülék beszerzése
céljából 190 mFt – azaz Egyszázkilencven-millió forint – hitelt vegyen fel 5 éves futamidőre.
A testület egyben felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Zrt. közgyűlésén ezt az
álláspontot képviselje.
Határidő:
Felelős:

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

54/2010. (II. 18.) 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 és költségvetését. A projekt
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összköltségét összesen 3.920.000 ezer Ft-tal fogadja el, amelyhez 1.420.000 ezer Ft saját
forrást biztosít, egyetért azok végrehajtásával, a támogatás során megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések aktiválásával. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a
testületi véleményt tartalmazó, valamint az egyéb szükséges nyilatkozatokat a közgyűlés
elnöke aláírja.
A megyei önkormányzat a sajátforrás-rész előfinanszírozását a 2010. évi költségvetési
rendeletben foglaltak szerint biztosítja.
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 161/2009. (XI.19.) MÖK határozat 1./ pontját hatályon kívül helyezi, egyéb pontjait
hatályban tartja.
Határidő:
Felelős:

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

55/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat, mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zrt. többségi tulajdonosa az alábbiak szerint módosítja a „Döntés struktúraváltást
támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázaton való részvételről
(TIOP–2.2.4/08/1)” szóló 89/2009. (VI. 18.) MÖK határozatának 2./ pontját:
A Veszprém Megyei Önkormányzat a pályázati program előkészítése, valamint a tervezés
miatt felmerülő költségek fedezetéül 120.000.000.-Ft-ot, azaz Egyszázhúszmillió forintot
ideiglenesen átadott pénzeszközként biztosít a „Veszprém megye fejlődéséért” kötvény
bevétele terhére. A 120 millió Ft része a biztosított 500 millió Ft pályázati önerőnek.
A megyei önkormányzat a sajátforrás-rész előfinanszírozását a 2010. évi költségvetési
rendeletében foglaltak szerint biztosítja.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a benyújtandó pályázattal kapcsolatos
támogató nyilatkozatokat aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

56/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet benyújtsa pályázatát a TÁMOP
3.2.11-10/1. kódszámú, utófinanszírozású, ütemezett elszámolású pályázatra. A
fenntartó a pályázatban vállalt tevékenységeket támogatja.
2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár és Közművelődési Intézet fenntartója, kötelezettséget vállal arra, hogy a
TÁMOP 3.2.11.-10/01 kódszámú pályázat által támogatott kapacitásokat,
szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év
végéig, legkésőbb 2016. augusztus 31-ig fenntartja és üzemelteti.
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet TÁMOP 3.2.11.-10/01 kódszámú
pályázatához szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Határidő:
Felelős:

a pályázat benyújtására 2010. április 30.
Pálmann Judit igazgató

57/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Veszprém
Megyei Levéltár benyújtsa pályázatát a TÁMOP 3.2.11-10/1. kódszámú,
utófinanszírozású, ütemezett elszámolású pályázatra. A fenntartó a pályázatban vállalt
tevékenységeket támogatja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Veszprém Megyei Levéltár
fenntartója, kötelezettséget vállal arra, hogy a TÁMOP 3.2.11.-10/01 kódszámú pályázat
által támogatott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a
projekt befejezését követő 5. év végéig, legkésőbb 2016. augusztus 31-ig fenntartja és
üzemelteti.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém
Megyei Levéltár TÁMOP 3.2.11.-10/01 kódszámú pályázatához szükséges
nyilatkozatokat megtegye.
Határidő:
Felelős:

a pályázat benyújtására 2010. április 30.
Hermann István igazgató

58/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Veszprém
Megyei Múzeumi Igazgatóság benyújtsa pályázatait a TÁMOP 3.2.11-10/1. kódszámú,
utófinanszírozású, ütemezett elszámolású pályázatra. A fenntartó a pályázatokban vállalt
tevékenységeket támogatja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóság fenntartója, kötelezettséget vállal arra, hogy a TÁMOP 3.2.11.-10/01
kódszámú pályázatok által támogatott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK
rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig, legkésőbb 2016. augusztus 31ig fenntartja és üzemelteti.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém
Megyei Múzeumi Igazgatóság TÁMOP 3.2.11.-10/01 kódszámú pályázataihoz szükséges
nyilatkozatokat megtegye.
Határidő:
Felelős:

a pályázat benyújtására 2010. április 30.
Dr. Limbacher Gábor igazgató

59/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 88. § (4) bekezdése alapján közoktatási közszolgáltatási feladatkörben
közoktatási megállapodást köt Tapolca Város Önkormányzatával a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható gyermekek ellátására. A Közgyűlés elfogadja a
mellékelt megállapodás-tervezetet és felhatalmazza Elnökét az aláírásra.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2010. február 23.
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a
közoktatási megállapodást aláírás után küldje meg Tapolca Város Önkormányzatának.

Határidő:
Felelős:

2010. február 25.
Dr. Zsédenyi Imre, a megyei főjegyző

60/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 88. § (4) bekezdése alapján közoktatási közszolgáltatási feladatkörben közoktatási
megállapodást köt Várpalota Város Önkormányzatával a többi gyermekkel, tanulóval
együtt nevelhető, oktatható gyermekek ellátására. A Közgyűlés elfogadja a mellékelt
megállapodás-tervezetet és felhatalmazza Elnökét az aláírásra.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a
közoktatási megállapodást aláírás után küldje meg Várpalota Város Önkormányzatának.
Határidő:
Felelős:

2010. február 25.
Dr. Zsédenyi Imre, a megyei főjegyző

61/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban
működtetet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének
megállapításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg
Zirc Városi Önkormányzatnak.
Határidő:
Felelős:

2010. február 28.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

62/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Balatontourist Zrt.
az általa bérelt révfülöpi kemping területén gyermekmedencét létesítsen és a bérleti szerződés
lejártakor a medencetestet és a gépészeti berendezéseket saját költségén leszerelje és
elszállítsa.
Felhívja bérlőt, hogy a medence elszállítását követően a területet az eredeti állapotának
megfelelően állítsa helyre.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően elkészített
bérleti szerződés módosítást írja alá.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Révfülöpi Nagyközségi Önkormányzatot és a
Balatontourist Zrt-t a Közgyűlés határozatáról tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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63/2010. (II. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező Veszprém, Vár u. 6.
szám alatti 288 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 2010.február 28. napjától a Veszprém
Megyei Közművelődési Intézet használati jogát megvonja, az ingatlant az egyéb vagyoni
körbe sorolja és elidegenítésre kijelöli.
2.

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az ingatlan elsősorban értékesítésre kerüljön, az
értékesítés sikertelensége esetén, lehetőséget biztosít az ingatlannak az értékesítésig
történő bérbeadására is.

3.

Az ingatlan értékesítése esetén a vételár nem lehet kevesebb az értékbecslésben
meghatározott vételárnál.
Bérleti hasznosítás esetén az elfogadható bérleti díjat a Gazdasági és Területrendezési
Bizottság határozza meg, ezért az ajánlatokat a közgyűlés elnöke terjessze döntés végett a
Gazdasági és Területrendezési Bizottság elé.

4.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az ingatlan értékesítésére, illetve egyidejűleg
az ingatlan bérlet útján történő hasznosítására írja ki a vagyonrendelet szerinti nyilvános
pályázatot.

5.

A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a határozat 1.) pontjából eredő változások
átvezetéséről az ingatlanvagyon kataszterben és a vagyonrendelet függelékében
gondoskodjon.

Határidő:
Felelős:

- a határozat 2.)-4.) pontjára vonatkozóan 2010. április 30., illetve folyamatos
- a határozat 5.) pontjára vonatkozóan 2010. február 28.
- a határozat 2.)-4.) pontjára vonatkozóan Lasztovicza Jenő, a megyei
közgyűlés elnöke
- a határozat 5.) pontjára vonatkozóan Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

64/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Viéta Közhasznú Társaság szakmai
szolgáltatási feladatainak teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a Viéta Közhasznú Társaságot értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

65/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi
munkájáról, a támogatott fejlesztésekről szóló beszámolót elfogadta.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a Megyei Területfejlesztési Tanácsot értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2010. február 23.
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66/2010. (II. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 44/2007. (IV. 19.), 46/2007. (IV. 19.) 2.
pontja, 165/2008. (IX. 18.), 195/2008. (XII. 4.) 2. pontja, 202/2008. (XII. 4.), 213/2008. (XII.
4.), 48/2009. (IV. 23.) 3. pontja, 143/2009. (IX. 17.), 161/2009. (XI. 19.) 5. pontja, 165/2009.
(XI. 19.) 1-2. pontjai, 176/2009. (XI. 19.) 2. pontja, 182/2009. (XII. 17.), 183/2009. (XII. 17.)
2. pontja, 185/2009. (XII. 17.) 1-3. pontjai, 186/2009. (XII. 17.) 2., 4. pontjai, 188/2009. (XII.
17.) 8. pontja, 195/2009. (XII. 17.) 1. pontja, 196/2009. (XII. 17.) 2. pontja, 198/2009. (XII.
17.) 1. pontja, 199/2009. (XII. 17.) 1. pontja, 200/2009. (XII. 17.) 1. pontja, 201/2009. (XII.
17.) 1. pontja, 202/2009. (XII. 17.) 1. pontja, 203/2009. (XII. 17.) 1. pontja, 204/2009. (XII.
17.) 1. pontja, 205/2009. (XII. 17.) 1. pontja, 206/2009. (XII. 17.) 1. pontja, 207/2009. (XII.
17.) 1. pontja, 208/2009. (XII. 17.) 1. pontja, 216/2009. (XII. 17.) 3. pontja, 217/2009. (XII.
17.), 220/2009. (XII. 17.) 3-6. pontjai, 2/2010. (I. 28.) 3/2010. (I. 28.), 8/2010. (I. 28.),
9/2010. (I. 28.), 10/2010. (I. 28.), 11/2010. (I. 28.), 12/2010. (I. 28.), 13/2010. (I. 28.),
15/2010. (I. 28.), 18/2010. (I. 28.), 19/2010. (I. 28.), 20/2010. (I. 28.), 21/2010. (I. 28.),
22/2010. (I. 28.), 24/2010. (I. 28.), 25/2010. (I. 28.), 27/2010. (I. 28.) a határozatokra adott
jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
A közgyűlés a 188/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 8. pontjának végrehajtási határidejét
2010. április 22-ére módosítja.
A közgyűlés a 7/2010. (I. 28.) MÖK határozatát hatályon kívül helyezi.
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
IV. KÖZLEMÉNY
Tájékoztató
a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottságról, az Országgyűlési Egyéni
választókerületi Választási Bizottságokról,
a Veszprém Megyei Területi Választási Irodáról, valamint
a Választási Információs Szolgálatról
Területi Választási Bizottság
Székhelye:
Elérhetősége:

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

tagjai:

Dr. Beregi Zoltán
Dr. László Zoltánné
Dr. Pichner Katalin
Dr. Czeidli István
Dr. Ivók Irma

póttagjai:
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Az Országgyűlési Egyéni választókerületi Választási Bizottságok
tagjainak névsorát a 30/2010. (II. 18.) – 37/2010. (II. 18.) MÖK határozatok tartalmazzák
Területi Választási Iroda
Vezetője:
Jogi helyettes:

Dr. Zsédenyi Imre (tel.: 88/545-021)
Dr. Molnár Ibolya (tel.: 88/545-013)

Választási Információs Szolgálat
A Választási Információs Szolgálat a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában az I.
emelet 121. és 122. sz. szobában működik, telefon elérhetősége: 88/545-013, 88/545-083 és
88/545-032, telefax: 88/545-087, e-mail: mokaljegyzo@vpmegye.hu, postacím: Megyei
Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati Iroda 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
A Szolgálat munkanapokon 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken 13.30 óráig érhető el.
A Szolgálat alapvető feladata az érdeklődő állampolgárok, jelölő szervezetek, jelöltek, sajtó
szervek tájékoztatása, konkrét kérdésekre történő válaszadás.
A feltett kérdésekre a Szolgálat lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 48 órán belül választ
ad a kérdező számára.

2010. február 23.
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V. MELLÉKLETEK

1/2010. (II. 23.) rendelet mellékletei
3/2010. (II. 23.) rendelet melléklete
4/2010. (II. 23.) rendelet melléklete
5/2010. (II. 23.) rendelet melléklete
6/2010. (II. 23.) rendelet melléklete
38/2010. (II. 18.) MÖK határozat 1. sz. melléklete
39/2010. (II. 18.) MÖK határozat 1-3. sz. mellékletei
41/2010. (II. 18.) MÖK határozat 1-2. sz. mellékletei
47/2010. (II. 18.) MÖK határozat 1. sz. melléklete
59/2010. (II. 18.) MÖK határozat melléklete
60/2010. (II. 18.) MÖK határozat melléklete

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Felelős kiadó: Lasztovicza Jenő, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.
Felelős szerkesztő: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft.
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