XX. (XLVIII.) évfolyam

3. szám II/I. kötet

2010. április 28.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ

69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
70/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
71/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
73/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
74/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
75/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

Ekker-Horgos Mária pályázatának elutasításáról
Horváth Andrásné Tóth Borbála pályázatának elutasításáról
Dima Sándorné kinevezéséről a szőci Idősek Otthona
igazgatójának
Javaslatról a Regionális Közlekedési Szakbizottság megyei
önkormányzat által delegált tagjára
A Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatójának felmentéséről
A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal vezetőjének
felmentéséről

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
7/2010. (IV. 28.) rendelet:

A
Veszprém
Megyei
Önkormányzat
2009.
évi
költségvetésének
végrehajtásáról,
pénzmaradvány
elszámolásáról
A
Veszprém
Megyei
Önkormányzat
2010.
évi
költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei
közművelődés szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról szóló
11/1998. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról

8/2010. (IV. 28.) rendelet:

9/2010. (IV. 28.) rendelet:

10/2010. (IV. 28.) rendelet:

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
67/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
68/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április
22-ei ülésének napirendjeiről
Beszámoló Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel
kapcsolatos feladatokról
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72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
76/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
77/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
78/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

79/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
80/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
81/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

82/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

83/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

84/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

85/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
86/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
87/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

88/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
90/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

91/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

92/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
93/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

94/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
95/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

2010. április 28.

Pápai Ingatlan Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságba
történő apport meghatározásáról
Egyes intézmények konyháinak szolgáltatásvásárlással
történő üzemeltetéséről
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentéséről
Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém
Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények
2009. évi közbeszerzéseiről
Folyószámla hitelkeret megnyitása érdekében közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról
A
Bakonyi
Szakképzés-szervezési
Társulásnak
a
Munkaerőpiaci Alap képzési pályázatával egyetértésről
A Balaton-felvidék
– Somló Szakképzés-szervezési
Társulásnak a Munkaerőpiaci Alap képzési pályázatával
egyetértésről
A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
feladatellátásának finanszírozásához nyújtott támogatásról
szóló megállapodás elfogadásáról
A Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumnál
megszüntetett álláshely visszaállítása miatt pályázati
összegről történő lemondásról
A
Veszprém
Megyei
Lakásotthonok
Igazgatósága
létszámcsökkentése miatt pályázat útján elnyert összegről
történő lemondásról
A 43/2010. (II. 18.) MÖK határozat módosításáról
Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumnál
létszámcsökkentés elrendeléséről
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
egészségügyi
gép-műszer
beszerzéshez
biztosított
céltámogatási előirányzat maradványról történő lemondásról
Egyes megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító
okiratainak módosításáról
A Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint egyes megyei
fenntartású intézmények alapító okiratainak módosításáról
A Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint egyes megyei
fenntartású intézmények egységes szerkezetű alapító
okiratainak jóváhagyásáról
A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulással, a Balatonfelvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulással, valamint
Társulással
kötött
a
Pápai
Szakképzés-szervezési
megállapodások módosításáról
Energia-hatékonysági pályázatokkal kapcsolatos döntésekről
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött
Veszprém 4796 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ajándékozási
szerződés módosításáról
A Veszprém 4796 hrsz-ú parkoló ingatlanon 133 állásos
parkolóház építéséről
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Veszprém
Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetének módosított
szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról
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96/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

97/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

98/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

99/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

100/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
101/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
102/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:
103/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

104/2010. (IV. 22.) MÖK határozat:

Vélemény Várpalota Város Önkormányzata által benyújtandó
TIOP 2.1.3/10/1 kódszámú, „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó
járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” című pályázat szakmai
programjáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat járóbeteg laboratóriumi
szakellátási feladatának átadására létrejött szerződés
módosításáról
Rehabilitációs
kapacitás
intézményen
belüli
átcsoportosításáról a Veszprém Megyei Önkormányzat
Tüdőgyógyintézetében
A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP
3.2.8/10/B – „Múzeumok mindenkinek - a múzeumok oktatási
és képzési szerepének növelése” pályázat benyújtásának
jóváhagyásáról
A balatonalmádi Neptun strand ingatlan együttes zártkörű
versenytárgyaláson történő értékesítéséről
Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program
2006-2009. évi megvalósulásáról
Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítása
javaslattevő terv véleményezéséről
Ajka Város Képviselő-testületének a Bercsényi Miklós
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Bánki
Donát Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogának
átadására
vonatkozó
megállapodás
megszüntetésére
irányuló kezdeményezésének elutasításáról
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági
döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott
hatáskörben hozott döntéséről (III.)

IV. MELLÉKLETEK

7/2010. (IV. 28.)
8/2010. (IV. 28.)
9/2010. (IV. 28.)
10/2010. (IV. 28.)
72/2010. (IV. 22.)
82/2010. (IV. 22.)
88/2010. (IV. 22.)
90/2010. (IV. 22.)
91/2010. (IV. 22.)
95/2010. (IV. 22.)

97/2010. (IV. 22.)
98/2010. (IV. 22.)

rendelet mellékletei
rendelet mellékletei
rendelet 1 – 2. sz. mellékletei
rendelet melléklete
MÖK határozat 2 – 3. sz. mellékletei
MÖK határozat 1. sz. melléklete
MÖK határozat mellékletei
MÖK határozat mellékletei
MÖK határozat 1 – 5. sz. mellékletei
MÖK határozat 1 – 2. sz. mellékletei.
A határozat mellékletei megtekinthetők a www.veszpremmegye.hu honlapon az
Önkormányzat/Közgyűlés/Koncepciók menüben.
MÖK határozat melléklete
MÖK határozat mellékletei
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ekker-Horgos Mária 8400 Ajka, Csille u. 5.
szám alatti lakosnak a szőci Idősek Otthona igazgatói állására benyújtott pályázatát
elutasította.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázót döntéséről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

70/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Horváth Andrásné Tóth Borbála 9545
Jánosháza, Dankó u. 25. szám alatti lakosnak a szőci Idősek Otthona igazgatói állására
benyújtott pályázatát elutasította.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázót döntéséről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

71/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dima Sándorné 8451 Ajka, Mester u. 4.
szám alatti lakost 2010. május 30-ai hatállyal – határozatlan időre – kinevezi a szőci
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona állományába, igazgatói munkakörbe.
A kinevezés 2010. május 30-tól határozatlan időre szól.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a
kinevezéssel kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2010. május 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

73/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet 4. § (3)
b) pont felhatalmazása alapján a Közép-Dunántúli Regionális Közlekedési Szakbizottság
tagjának Kropf Miklós megyei önkormányzati képviselőt javasolja.
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a javaslatot küldje meg a közlekedésért felelős
miniszternek.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

74/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kovács Imréné, a várpalotai Thuri György
Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója
közalkalmazotti jogviszonyát – kérésére – 2010. december 30-ai hatállyal felmentéssel
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megszünteti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 30. § (1)
bekezdés e) pontja alapján.
Felmentési ideje: 60 nap + 6 hónap.
Felmentési idejének kezdő időpontja: 2010. május 2.
A munkavégzési kötelezettség alól 2010. szeptember 1-től 2010. december 30-ig mentesül.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatban
a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

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

75/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veiland László, a Veszprém Megyei
Turisztikai Hivatal vezetője közalkalmazotti jogviszonyát az intézmény jogutód nélkül
történő megszűnésére tekintettel 2010. december 29-ei hatállyal felmentéssel megszünteti a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 30. § (1) bekezdés d) pontja
alapján, mivel a közalkalmazott nyugdíjasnak minősül a Kjt. 37/B. §-a szerint.
Felmentési ideje: 60 nap + 6 hónap.
Felmentési idejének kezdő időpontja: 2010. május 1.
A munkavégzési kötelezettség alól 2010. július 27-től 2010. december 29-ig mentesül.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatban
a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2010. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2010. (IV. 28.) rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradvány elszámolásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. és 82. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, a Veszprém Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra, a
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Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalára és a Megyei Önkormányzat irányítása alatt
működő intézményekre terjed ki.
II. fejezet
A 2009. évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása
2. §
(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2009. évi
költségvetésének végrehajtását
18.604.434 ezer Ft bevétellel,
14.804.270 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.

(2)

A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal
való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja, és tudomásul veszi,
hogy 12.182 ezer Ft folyószámlához kapcsolódó hitel igénybevétele történt.

(3)

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

(4)

A Közgyűlés a kiadások önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való
egybevetését a 3. melléklet szerint elfogadja.

(5)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Közgyűlés működésével összefüggésben a 4/a
melléklet részletezése szerint 183.576 ezer Ft került felhasználásra.

(6)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat központilag
kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásaira a 4/b mellékletben részletezett
feladatokkal összefüggésben 1.192.595 ezer Ft, a felhalmozási kiadásaira a 4/c
mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 462.160 ezer Ft került
felhasználásra.

(7)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési
előirányzataiból az 4/d melléklet részletezésében 605.503 ezer Ft került felhasználásra.

(8)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2009. évi normatív állami támogatás
elszámolása – a tervezett és tényleges feladatmutatók egybevetésével – megtörtént. Az
elszámolás következtében a Megyei Önkormányzatnak a felhasználási kötöttség
nélkül járó normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedés
esetében a kötött felhasználású normatív támogatás és a központosított előirányzatok
elszámolásából adódóan 15.133 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(9)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék –
2.055 ezer Ft kivételével - felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról
– ezen belül a Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzatátcsoportosításairól - a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes
elszámolás.
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(10)

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

(11)

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

(1)

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének
helyesbített pénzmaradványát a 6/a melléklet részletezése szerint jóváhagyja,
5.438.346 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal.

(2)

A Közgyűlés az intézmények 2009. évi költségvetési gazdálkodása során képződött
bevételi többletet a támogatásértékű intézményi bevételi többletek kivételével az
intézményi pénzmaradványban elismeri. Az intézményellátás díja és alkalmazottak
térítési bevételi többletek, a munkaadókat terhelő járulékok kötelezettséggel nem
terhelt része, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat maradványa az
intézményektől zárolásra kerültek.

(3)

A Közgyűlés a 6/c melléklet 6. oszlopában kimutatott 19.953 ezer Ft megtérülést
engedélyez az érintett intézmények részére 2009. évről áthúzódó kötelezettségeinek
finanszírozására.

(4)

A Közgyűlés az intézmények 2009. évi költségvetésében képződött kiadási
előirányzat-maradványból a felhasználási kötöttségű állami támogatás, a
központosított támogatások és a célfeladatként biztosított feladatok maradványát a
tárgyévi helyesbített maradvány terhére zárolja.

(5)

A jóváhagyott pénzmaradvány a 6/a melléklet 12-22. oszlopában részletezett kiemelt
előirányzatok teljesítésére használható fel. A személyi juttatások előirányzata
egyszeres jellegű kifizetésekre fordítható.

(6)

A Közgyűlés a 6/b mellékletben kimutatott, a Megyei Önkormányzat 2009. évi
pénzmaradványát terhelő kötelezettségeket tudomásul veszi.
4. §

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

21.478.328 ezer Ft,
21.478.328 ezer Ft.

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának
önkormányzati törvény szerinti bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a
11/b,11/c, 11/d, 11/e melléklet részletezésében tudomásul veszi.
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III. fejezet
Záró rendelkezések
5. §
(1)

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

(2)

A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal
ellátott 2009. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános
közzétételéről – a Belügyi és a Cégközlönyben -, valamint a könyvvizsgálatról
készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2010.
június 30-ig gondoskodjon.

(3)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályát veszti 2011. április 30-án.

(4)

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Veszprém Megyei
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(III.27.), valamint az azt
módosító 8/2009.(IV.28.), a 10/2009.(VI.25.), a 23/2009.(IX.24.), a 24/2009. (XI.23.),
a 32/2009. (XII.18.), valamint az 1/2010. (II. 23.) rendeletek.

Veszprém, 2010. április 22.
Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2010. (IV. 28.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi
önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdésében hivatkozott
a./ költségvetési bevételei összeg

11.425.459 ezer Ft-ra,

b./ költségvetési kiadásai összeg

18.801.584 ezer Ft-ra,

c./ a költségvetési hiány
d./ a működési célú pénzmaradvány

7.398.879 ezer Ft-ra,
736.624 ezer Ft-ra,
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e./a felhalmozási célú pénzmaradvány

4.701.722 ezer Ft-ra,

f./ a finanszírozási célú működési bevételek

1.092.738 ezer Ft-ra,

g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek
h./ a finanszírozási célú működési kiadások
i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások
j./ a bevételek és kiadások főösszeg

867.795 ezer Ft-ra,
0 ezer Ft-ra,
22.754 ezer Ft-ra,
18.824.338 ezer Ft-ra

módosul.
(2)

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

(3)

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

(4)

A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám:
2.995,35 fő.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

(12)

A rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7.
melléklete lép.

(13)

A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 2/b melléklet helyébe jelen rendelet 2/a
melléklete lép.

(14)

A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 2/c melléklet helyébe jelen rendelet 2/b
melléklete lép.

(15)

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

(16)

A rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8.
melléklete lép.
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2. §
A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése
alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon
hatályát veszti.
Veszprém, 2010. április 22.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2010. (IV. 28.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közművelődés szakmai
tanácsadásról és szolgáltatásról szóló 11/1998. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 86. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közgyűlés a következőket
rendeli el:
1. §

A megyei közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról szóló 11/1998. (IV.
30.) önkormányzati rendelet – továbbiakban rendelet – 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép.
„1. § A rendelet hatálya az Eötvös Károly Megyei Könyvtárra és Közművelődési
Intézetre, mint a megyei közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást végző
intézményre, illetve a közművelődési tanácsadást és szolgáltatást igénybe vevőkre
terjed ki.”

2. §

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Megyei Közművelődési Intézet” szövegrész
helyébe „Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet” szöveg lép.
(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „Magyar Művelődési Intézet”
szövegrész helyébe „Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus”szöveg lép.

3. §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A megyei önkormányzat a megyei közművelődési szakmai tanácsadás és
szolgáltatás feladatait az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési
Intézettel láttatja el. Az intézményen belül a feladatok koordinálását, szervezését
Közművelődési és módszertani csoport végzi.”
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4. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megyei önkormányzat a megyei közművelődési szakmai tanácsadás és
szolgáltatás feladatai ellátásának költségeit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és
Közművelődési Intézet költségvetésében biztosítja.”

5. §

(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alapján az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
a hatályba lépést követően három hónapon belül új szervezeti és működési
szabályzatot alkot.”
(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdésében az „intézet” szövegrész helyébe az „Eötvös
Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet” szöveg lép.

6. §

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

7. §

(1) A Rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.
(2) A Rendelet 5. § (3) bekezdése hatályát veszti.

8. §

Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, és 2010. május 2-án hatályát veszti.

Veszprém, 2010. április 22.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2010. (IV. 28.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000.
(XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 31. §-a következő (3) bekezdéssel
egészül ki.
„(3) A megyei önkormányzat és az irányítása alá tartozó önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek
által használt szakfeladatokat az SZMSZ 12. sz. függeléke tartalmazza.”

2.§

Az SZMSZ 2. számú mellékletének XI. Területfejlesztés és területrendezés fejezete a
következő szövegrésszel egészül ki:
„– A feladat- és hatáskör megnevezése:
Véleményezési joga van az állami főépítész megkeresése alapján a területrendezési
hatósági eljárásokban.
A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály: 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. §
(2) bekezdése.
A feladat- és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés.
Átruházás: Gazdasági és Területrendezési Bizottság.”
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3.§

Az SZMSZ 5. számú melléklet Gazdasági és Területrendezési Bizottság átruházott
hatásköre a következő szövegrésszel egészül ki:
„Véleményezési joga van az állami főépítész megkeresése alapján a területrendezési
hatósági eljárásokban.”

4.§

Az SZMSZ-nek a hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklet I. fejezetének 2., 3.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2./ A hivatal alapadatai
A hivatal megnevezése:
A hivatal székhelye:
Létrehozásáról szóló jogszabály
(határozat):
Alapító okiratának kelte:
Alapító okirat azonosítója:
Alapítás dátuma:
A hivatal nyilvántartási száma:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
8200 Veszprém, Megyeház tér. 1.
16/1990. (XII.15.) MÖK határozat
2010. április 22.
90/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
1991. január 30. (1990. december 15.)
431956

Alaptevékenysége:
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége (szakágazat szerinti besorolás)
661901-1 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek
75115-3
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
841125-1 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841114-1 Országgyűlési
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó
tevékenységek
841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117-1 Európai
parlamenti
képviselő-választáshoz
kapcsolódó
tevékenységek
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
842206-1 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
692000-1 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával
összefüggő szolgáltatások
842155-1 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
931903-1 Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás
841129-1 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi
igazgatása
841409-1 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység
önkormányzati költségvetési szervnél
850001-1 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása
önkormányzati költségvetési szervnél
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870001-1
900001-1
931901-1
841328-1

Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása
önkormányzati költségvetési szervnél
Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenységek pénzügyi
igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének
támogatása
Turizmus területi igazgatása és szabályozása

Kiegészítő tevékenység:
682001-2 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Kisegítő tevékenység:
682002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Vállalkozói tevékenység: –
Alaptevékenységet közvetlenül meghatározó jogszabályok különösen:
– A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
– A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
– A sportról szóló 2004. évi I. törvény
– A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
– A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
– Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
– Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
– A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény
– A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
– A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény
– Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
– A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
– A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
Az önkormányzat (hivatal) vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi (alapítói, külön
jogszabályban meghatározott részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogkörébe tartozó
gazdálkodó szervezetek részletes felsorolása
A társaság neve, címe

MÖK tulajdoni rész

BAKONYKARSZT Zrt.
Veszprém, Pápai u. 41.
Veszprémi Regionális Innovációs Centrum
Nonprofit Kft.
Veszprém, Wartha V. u. 1.
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
Veszprém, Kittenberger u. 17.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zrt.
Veszprém, Kórház u. 1.

14.420 ezer Ft.
(1,6 %)
100 ezer Ft.
(0,157 %)
10.800 ezer Ft.
(2,63 %)
1.681.666 ezer Ft.
(99,9 %)
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Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz
Szolgáltató Non-profit Kft.
Veszprém, Megyeház tér 1.
Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt.
Pápa, Várkert út 5.
Pápai Ingatlanfejlesztő Kft.
Pápa, Várkert út 5.
Feladatainak forrása:
Feladatmutató:
Költségvetési számla száma:
Adószáma:
Adóalanyisága:

2010. április 28.

260 ezer Ft.
(51 %)
782.000 ezer Ft.
(49 %)
260 ezer Ft.
(52 %)

A
mindenkori
éves
költségvetés
által
meghatározott
nincs
11748007-15431954-00000000
15431954-2-19
Alaptevékenység tekintetében tárgyi adómentes,
kiegészítő, kisegítő, vállalkozói tevékenység
tekintetében adóalany.

3./ A költségvetési szervhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek:
- Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Kollégium, Veszprém
- Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém
- Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém
- Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém
- Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona,
Veszprém
- Veszprémi Petőfi Színház
- Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém
- Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém
- Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém
- Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal, Veszprém
- Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota
- Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium, Balatonfüred
- Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred
- Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi
- Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota
- Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Várpalota
- III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Zirc
- Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc
- Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő
- Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc
- Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep
- Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa
- Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa
- Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa
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Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye,
Külsővat
„Batthyány Ilona” Fogyatékosok Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek
Integrált Intézménye, Dáka

A költségvetési szervhez rendelt jogi személyiséggel rendelkező társulások:
-

Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém
Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém

Az önállóan működő költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot a
szerv vezetője gyakorolja, ellenjegyzésre a főjegyző, illetve a Gazdasági Ügyrendben
meghatározott dolgozó jogosult.
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges eljárásokat,
feltételeket, a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványait, amelyek körében a
költségvetési szerv képviseletében járhat el, a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit
befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító feltétel- és
követelményrendszerét, folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá a kötelezettségvállalások
célszerűségét megalapozó eljárást és dokumentumok tartalmát a Gazdasági Ügyrend
tartalmazza.”
Az SZMSZ-nek a hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklet II. fejezetének Az
irodák feladatai részben a 2.2.a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.§

„2.2.a) Elnöki Kabinet
–

–

–
–

–
–

–

–
–

Gondoskodik a megyei közgyűlés elnöke és alelnökei tevékenységének, hivatalos
programjának szervezéséről, a vezetői feladataik ellátásához szükséges feltételek
biztosításáról, segíti feladataik ellátását.
Koordinálja az elnök, az alelnökök munkájához kapcsolódó sajtó és kommunikációs
feladatokat. Rendszeresen kapcsolatot tart az elektronikus és írott sajtóval, annak
érdekében, hogy a közgyűlés munkájáról gyors, pontos tájékoztatást kapjanak a
megyében élők.
Közreműködik kulturális, művészeti kiadványok megjelentetésében és terjesztésében.
Szervezi a megyei önkormányzat nemzeti és önkormányzati ünnepeinek
megrendezését, gondoskodik az önkormányzati rendezvények, fogadások,
konferenciák, kitüntetés átadási ünnepségek lebonyolításáról.
Előkészíti a nemzetközi együttműködési megállapodásokat.
Elkészíti az önkormányzat és a hivatal nemzetközi programtervét és a végrehajtásról
szóló beszámolót. Információt biztosít a nemzetközi kapcsolatokról a közgyűlés
tagjainak, valamint a hivatalnak és az intézményeknek.
Szervezi a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, az önkormányzati
delegációk kiutazását, illetve a külföldi delegációk fogadását és gondoskodik
programjaik összeállításáról és lebonyolításáról.
Kapcsolatot tart az európai szervezetek, intézmények képviseleteivel székhelyükön
(külföldön és Magyarországon).
Figyelemmel kíséri az Európai Unió dokumentumait, eseményeit, a kiírt pályázatokat.
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Közreműködik a helyi rendeletek vonatkozásában a jogharmonizációs tevékenység
ellátásában.
Ellátja a megyei önkormányzat ifjúsági és sportfeladatait, szervezi a nemzetközi
kapcsolatokat, különösen a diák és ifjúsági cserekapcsolatokat. Rendszeres kapcsolatot
tart fenn az ifjúsági és sport szervekkel, az országos ifjúsági és sportszervezetekkel,
Megyei Sporttanáccsal, a Megyei Diáksport Szövetséggel és a megyei
sportszövetségek képviselőivel.
Figyelemmel kíséri a megyei sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról.
Együttműködik a sportszervezetekkel, a megyei sportági szakszövetségekkel, segíti a
működésük alapvető feltételeinek megteremtését.
Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében.
Segíti és kezdeményezi a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását,
sportrendezvények lebonyolítását. Kiemelt figyelmet fordít a családok sportjára, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára.
Részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban.
Ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat.
Kezdeményezően lép fel a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal
kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, szervezi a
megyei egészségnevelési programokat.
Közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.
Előkészíti a sport és ifjúsági célú feladatok számára rendelkezésre álló összeg
elosztására a felosztási javaslatot, és kezeli a kiírt pályázatokat.
Figyelemmel kíséri és előkészíti az európai uniós és az országos sport és ifjúsági célú
pályázatokat.
Szervezi a megyei önkormányzat saját rendezvényeit, a Megyefutást, a hivatali
sportrendezvényeket, részt vesz a Köztisztviselői Nap lebonyolításával kapcsolatos
előkészítő és szervező munkákban.
Szervezi az ifjúsági rendezvényeket, a pályázatok előkészítését, bírálatát és a
díjazottak részére a jutalmak átadását.
A megyei sporttanáccsal együttműködésben biztosítja a sportszervezés feltételeit a
Veszprém, Wartha Vince 3. szám alatti ingatlanon.
Segíti a megyében működő nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek munkáját.
Előkészíti ezen szervezetek anyagi támogatására vonatkozó javaslatokat, szervezi a
döntések végrehajtását.
Közreműködik a kisebbségi önkormányzatok vezetőinek és tagjainak képzésében és
folyamatosan kapcsolatot tart a szervezetek vezetőivel és munkatársaival.
A Balaton-parti megyék közgyűlési elnökei által létrehozott közbiztonsági tanácsadó
testületben képviseli a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökét. Közreműködik a
bűnmegelőzési bizottság üléseinek előkészítésében, a hozott döntések
végrehajtásában.
Szakmailag segíti a Veszprém Megyei Önkormányzat Nemzetközi Kapcsolatok és
Turizmus, Kulturális, Kisebbségi, és Vallásügyi, valamint az Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságai tevékenységét.
Ellátja a „Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány” titkári feladatait.
Gondoskodik a tanácsnokok és a képviselők ügyviteli feladatainak ellátásáról, s
tevékenységük ellátásához tanácsnoki és képviselői szobát biztosít.
Segíti az elnök tevékenységét az országos államigazgatási feladatok helyi
irányításában és végrehajtásában.
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Közreműködik a megyei védelmi bizottság munkájának szervezésében, ezen belül
ellátja a Védelmi Iroda adminisztratív feladatainak egy részét, a védelmi bizottság
üléseinek jegyzőkönyvezését.”
Az SZMSZ-nek a hivatal ügyrendjéről szóló 9. számú melléklet II. fejezetének Az
irodák feladatai részben a 2.2.a) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

6.§

–
–
–

–

–
–

„Közreműködik a megye idegenforgalmi célkitűzéseinek meghatározásában,
gondoskodik a teljesítésükben résztvevők tevékenységének összehangolásában.
Előkészíti az idegenforgalom területi érdekeinek az országos érdekekkel történő
összehangolását elősegítő javaslatokat, döntéseket.
Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról,
melynek keretében szakmailag segíti a megyei TOURINFORM irodák munkáját,
általános és tematikus kiadványokat készít és jelentet meg, ellátja az ehhez kapcsolódó
PR tevékenységet.
Előkészíti az idegenforgalommal, turizmussal kapcsolatos közgyűlési, bizottsági
előterjesztéseket, turisztikai, idegenforgalmi fejlesztési koncenciók, tervek
véleményezését.
Elemzi a megye idegenforgalmának alakulását, részt vesz a megyei turisztikai
adatbázis korszerűsítésében.
Figyelemmel kíséri és előkészíti az európai uniós és az országos turisztikai,
idegenforgalmi célú pályázatokat.”

7.§

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. május 1-jén lép
hatályba.
(2) E rendelet 6. §-a 2010. június 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2010. június 2-án hatályát veszti.

8.§

(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
1. az SZMSZ 2. és 5. számú mellékletében a Testnevelési és Sporthivatal szervezeti
és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó hatáskört megállapító
szövegrész.
2. az SZMSZ 5. számú melléklet Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága
feladatai közül a „Figyelemmel kíséri a Veszprém Megye Kultúrájáért
Közalapítvány tevékenységét, a részükre átadott megyei önkormányzati támogatás
felhasználását ellenőrzi” szövegrész.
3. az SZMSZ 5. számú melléklet Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága
feladatai közül a „Figyelemmel kíséri a Veszprém Megye Idegenforgalmáért
Közalapítvány, a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány tevékenységét”
szövegrész.
(2) 2010. május 31-én hatályát veszti az SZMSZ-nek a hivatal ügyrendjéről szóló 9.
számú melléklet I. fejezetének 3. pontjában a „Veszprém Megyei Önkormányzat
Turisztikai Hivatal, Veszprém” szövegrész.

Veszprém, 2010. április 22.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
67/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. április 22-ei ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg.
1. Beszámoló Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
Előadó:
Dr. Bolcsik Zoltán r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc igazgatójának kinevezése
(zárt ülés)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. Pápai Ingatlan Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságba történő apport
meghatározása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Regionális Közlekedési Szakbizottság megyei önkormányzat által delegált
tagjára
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5. A Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatójának felmentése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6. A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal vezetőjének felmentése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
7. Egyes intézmények konyháinak szolgáltatásvásárlással történő üzemeltetése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
8 . A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását érintő
döntések
8.1
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentése
8.2
Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2009. évi közbeszerzéseiről
8.3
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása,
pénzmaradvány elszámolása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
9. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közművelődés szakmai
tanácsadásról és szolgáltatásról szóló 11/1998. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
11. Döntés a költségvetési koncepcióban meghatározott szervezet-átalakítási kérdésekről a
közoktatás területén, valamint egyes megyei fenntartású intézmények alapító
okiratának módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
12. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulással, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés
Szervezési Társulással, valamint a Pápai Szakképzés-szervezési Társulással kötött
megállapodások módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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13. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (az előterjesztés később kerül
kiküldésre)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
14. Energia-hatékonysági pályázatokkal kapcsolatos döntések
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
15. Regionális Onkológiai Centrum létesítéséhez szükséges döntések
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Rácz Jenő főigazgató
Dr. Medgyasszay Balázs mb. főigazgató
16. Vélemény Várpalota Város Önkormányzata által benyújtandó TIOP 2.1.3/10/1
kódszámú, „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése”
című pályázat szakmai programjáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
17. A Veszprém Megyei Önkormányzat járóbeteg laboratóriumi szakellátási feladatának
átadására létrejött szerződés módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
18. Rehabilitációs kapacitás intézményen belüli átcsoportosítása a Veszprém Megyei
Önkormányzat Tüdőgyógyintézetében
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
19. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében meghirdetett TÁMOP 3.2.8/10/B – „Múzeumok mindenkinek - a
múzeumok oktatási és képzési szerepének növelése” pályázat benyújtásának
jóváhagyása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
20. A balatonalmádi Neptun strand ingatlan együttes értékesítése zártkörű
versenytárgyaláson
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
21. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2006-2009. évi
megvalósulásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
22. Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítása javaslattevő terv véleményezése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
23. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a
közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
24. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2010. február 6 – 2010. április 6.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

68/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém
megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a megyei rendőrfőkapitányt értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Ingatlan Fejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaságba törzstőke emelését a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja. A Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt a 2. sz
mellékletben szereplő ingatlan apportlista alapján 92 380 ezer Ft, a Megyei
Önkormányzat 96 160 ezer Ft pénzbeli apportként hajt végre tőkeemelést.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Közgyűlésnek az 1. pontban foglalt
tartalommal elfogadott döntése alapján a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt. közgyűlésén az apportszolgáltatással kapcsolatos, továbbá a Pápai
Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén a törzstőke-emeléssel
kapcsolatos döntéseket a Megyei Önkormányzat képviseletében meghozza, és ennek
keretében az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, a Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság Társasági Szerződés módosítását aláírja.
3. A Pápai Ingatlan Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság további törzstőke emelésére
az apportként földhasználati jog ingatlanszakértő által meghatározott értéke, illetve a
rehabilitációs létesítmény projektjében szereplő területszükséglet ismeretében, a
221/2009. (XII. 17.) MÖK határozatban foglaltak figyelembevételével kerülhet sor.
Határidő:
Felelős:

Az 1 és 2. pont tekintetében 2010. május 17., a 3. pont tekintetében
2010. szeptember 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

76/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a
• Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium, Balatonfüred,
• Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred,
• Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi,
• Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő,
• Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi,
• Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek,
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka
intézményeiben a megyei önkormányzat élelmezési szolgáltatás biztosítására az
előterjesztésben foglaltak szerint külső szolgáltatót vegyen igénybe. A fenntartásra átvett
intézmények esetében a szolgáltatás ellátásához intézményen kívüli szervezet igénybevételére
a tulajdonos önkormányzat egyetértése esetén kerülhet sor. A megyei közgyűlés
felhatalmazza elnökét a tulajdonos önkormányzatokkal való tárgyalások lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

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

2./ Az élelmezési szolgáltatás ellátásához intézményen kívüli szervezet igénybevétele az
előterjesztésben foglalt alapelvek szerint történhet. A lebonyolítandó közbeszerzési eljárás
eredményeként biztosítani kell a megfelelő minőségű, színvonalú, folyamatos és az
intézményi igényeket kielégítő ellátást. A kiszervezéssel az érintett intézmények élelmezésre
fordított költségvetési előirányzatai összesenben nem emelkedhetnek. A közbeszerzési
dokumentáció összeállításába az egyes intézmények speciális igényeinek, sajátosságainak a
megfogalmazásához be kell vonni az érintett intézmények vezetőit. Az eljárás lebonyolításába
szakértő bevonása indokolt.
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A közgyűlés felhatalmazza elnökét a tulajdonos önkormányzatok jóváhagyását követően az
intézmények megbízása alapján közös közbeszerzési eljárás lebonyolítási munkáinak
megkezdésére és lefolytatására. Az előkészítő munkák fedezetéül a 2010. évi költségvetés 5.
sz. melléklete Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek,
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka konyhájának fejlesztése, 13,5
millió Ft előirányzatot jelöli meg.
Határidő:
Felelős:

a közbeszerzési eljárás megindítására 2010. június 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

77/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést
az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az
intézmények beszámoltatásáról maradéktalanul gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2010. május 30.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

78/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a
Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala és a
Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei 2009. évi közbeszerzéseiről szóló
tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a költségvetési szervek
vezetőit, hogy 2010. évben gondoskodjanak a vezetésük alatt álló intézményben a
közbeszerzési törvény előírásainak betartásáról és azok ellenőrzéséről.
Határidő:
Felelős:

2010. évben folyamatosan
a költségvetési szerv vezetője

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat utasítja az intézmények vezetőit, hogy az éves
közbeszerzési tervet – a közbeszerzési törvényben előírt elkészítési határidőt követően
– legkésőbb az adott év április 20. napjáig küldjék meg a Veszprém Megyei
Önkormányzat Főjegyzője részére is.
Határidő:
Felelős:

minden évben április 20.
intézményvezetők

79/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy
közbeszerzési eljárást folytasson le, 1.000.000 ezer Ft bankszámlához kapcsolódó hitelkeret
egy évre történő megnyitása érdekében.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő
alatt költségvetésében – a fejlesztések előtt – a hitel- és járulékai fedezetét saját bevételeiből
megteremti és visszafizetésére kötelezettséget vállal.
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A folyószámla-hitelkeret fedezetéül a 2010-2011. évi költségvetésének saját bevételeit jelöli
meg.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a folyószámlát vezető bankkal közbeszerzési eljárás
keretében a legkedvezőbb feltételek biztosítására folytassa le a tárgyalásos eljárást és kösse
meg a hitelszerződést.
Határidő:
Felelős:

2010. június 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

80/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás a
Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének
felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások
támogatására benyújtott pályázatában megfogalmazott fejlesztési célokkal egyetért. A
pályázat feltételeit a Közgyűlés elfogadja, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés
megkötéséhez hozzájárul és a pályázat megvalósításához kamatmentesen áthidaló előleget
biztosít. Elősegíti továbbá az ötéves fenntartási idő folyamán a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségek teljesítését.
A nyertes pályázattal megvalósuló beruházás költségeire a támogatási összeg teljes
finanszírozásáig a támogatási összeg 15%-át, maximum 5 millió Ft-ot biztosít a Bakonyi
Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésében azzal, hogy sikeres pályázat esetén a
pályázati támogatásból ezen összeget a Társulás a Veszprém Megyei Önkormányzat részére
megtéríti.
Határidő:
Felelős:

2010. május 5.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

81/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális
keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások
támogatására benyújtott pályázatában megfogalmazott fejlesztési célokkal egyetért. A
pályázat feltételeit a Közgyűlés elfogadja, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés
megkötéséhez hozzájárul és a pályázat megvalósításához kamatmentesen áthidaló előleget
biztosít. Elősegíti továbbá az öt éves fenntartási idő folyamán a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségek teljesítését.
A nyertes pályázattal megvalósuló beruházás költségeire a támogatási összeg teljes
finanszírozásáig a támogatási összeg 15%-át, maximum 5 millió Ft-ot biztosít a Balatonfelvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésében azzal, hogy sikeres
pályázat esetén a pályázati támogatásból ezen összeget a Társulás a Veszprém Megyei
Önkormányzat részére megtéríti.
Határidő:
Felelős:

2010. május 5.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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82/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Balatonalmádi Város Önkormányzat, által a
megyei önkormányzat fenntartásába átadott Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és
Kollégium feladatellátásának finanszírozásához nyújtott támogatásról szóló megállapodást az
1. mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására és Balatonalmádi Város
Önkormányzata részére történő megküldésre.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

83/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelet alapján, a
2007. évi II. ütemben pályázatot nyújtott be a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium
létszámcsökkentéséből, 1 fő felmentéséből eredő költségeinek fedezetére. Mivel a közgyűlés
a pályázattal érintett megszüntetett álláshely visszaállításáról döntött, az álláshely
vonatkozásában megpályázott 157.344.- Ft összegről lemond a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet
10. § (1) bekezdése alapján.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli
Regionális Igazgatóságát tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

84/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet alapján a
2009. évi III. ütemben pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Lakásotthonok
Igazgatósága létszámcsökkentéséből, 2 fő korengedményes nyugdíjazásából eredő
költségeinek fedezetére. Mivel a Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
a korengedményes nyugdíj összegét a pályázat elnyerését követően 414.170.- Ft összeggel
csökkentette és az intézmény által befizetett összegből 414.170.- Ft-ot visszautalt az
intézmény részére, a közgyűlés a pályázat útján elnyert összegből 414.170.- Ft-ról lemond.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli
Regionális Igazgatóságát tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

85/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 43/2010. (II. 18.) MÖK határozat 6.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„6) A költségvetési szerv neve

Reguly Antal Szakképző Iskola és
Kollégium, Zirc

A 2009. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:

85 álláshely

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

84 álláshely

Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

1 álláshely
2010. június 30.”
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86/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Acsády Ignác Szakképző Iskola és
Kollégiumnál 2 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett
97 fős létszámát véglegesen 95 főre csökkenti.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a létszámcsökkentési döntés meghozatalát
megelőzően az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és
álláshely átcsoportosítás lehetőségét megvizsgálta. Mivel az intézmények létszámhelyzete
alapján az intézmények között létszám- és álláshely átcsoportosítására nincs lehetőség,
döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.
Határidő:
Felelős:

a munkáltatói intézkedés megtételére: azonnal
Kemény Éva intézményvezető

87/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
nevében az alacsonyabb beruházási költség miatt lemond a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács 59/2009. (V. 29.) számú határozata alapján a Veszprém
Megyei Önkormányzat részére „Működő kórházak és szakrendelők gép-műszer
beszerzései” címen 2009. évre biztosított 3.300 ezer Ft céltámogatási előirányzatnak a
beruházás megvalósításához fel nem használt 597.375,- Ft összegű maradványáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Területi Igazgatósága útján nyolc munkanapon belül értesítse a
céltámogatás odaítéléséről döntést hozó Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácsot.
Határidő:
Felelős:

2010. május 4.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

88/2010. (IV. 22.) 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 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását a megjelölt
változtatásokkal jóváhagyja:
1.
5.

Telephelye(i), címe(i) pontjából törli a 8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 41. és 8414
Olaszfalu, Váci Mihály u. 17.
Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, továbbá az 5.
pontjához tartozó 1. számú mellékletből a Dudar és Bakonynána telephelyeken
ellátandó feladatok közül az „Elméleti: szolfézs” szövegrészt, kiegészíti az „562913-1
Iskolai intézményi étkezés”, és a „853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon, illetve a „853232-1
Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) emelt szintű nappali
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rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon”, a „8559412 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés”, a „855942-2
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés”, a „855943-2 Iskolarendszeren
kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés”, a „855944-2 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5
szintű OKJ-s képzés” megnevezésű szakfeladatokkal, átsorolja a „855932-3
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” szakfeladatot a Kiegészítő tevékenységek
közé „855932-2 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” megjelöléssel.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

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 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
3. A Megyei Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes
szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2010. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját,
hogy a 2010/2011. tanév előkészítése, illetve szervezése során a fenntartói döntésnek
– a takarékossági szempontok szem előtt tartásával – szerezzen érvényt.
Határidő:
Felelős:

2010. szeptember 1.
Tárkányi Tibor igazgató

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy az Acsády Ignác
Szakképző Iskola és Kollégiumban; a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban;
a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban; az Öveges
József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban; valamint a Reguly Antal
Szakképző Iskola és Kollégiumban a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben
bevezetésre kerüljön az előrehozott szakképzés; az intézmények alapító okiratát az
előrehozott szakképzéssel kiegészíti.
Határidő:
Felelős:

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

6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az érintett intézmények
vezetőit, hogy az előrehozott szakképzésnek való megfelelés érdekében az átdolgozott
intézményi alapdokumentumokat a módosítás után terjesszék az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság elé jóváhagyásra.
Határidő:
Felelős:

2010. augusztus 1.
intézményvezetők
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89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
I. 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 az alábbi költségvetési szervek alapító okiratainak módosítását a megjelölt
változtatásokkal jóváhagyja:
1.) Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai”, az „559099-4 Egyéb máshová nem
sorolható szálláshelyszolgáltatás”, az „561000-4 Éttermi, mozgó vendéglátás”, a
„682002-4 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”, a „681000-4 Saját tulajdonú
ingatlan adásvétele”, a „931102-4 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése”, a
„852221-4 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon”, a „853222-4 Sajátos nevelési igényű
tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatása a szakképzési évfolyamokon” a „841169-1 Máshová nem sorolható szervek
egyéb kiegészítő tevékenysége”, a „85322l-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon”, a
853222-3 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon”
megnevezésű szakfeladatokat, kiegészíti a „661901-1 Kincstári szolgáltatások
államháztartáson belüli szervezeteknek”, a „841129-1 Önkormányzat és többcélú
kistérségi társulás pénzügyi igazgatása”, „841409-1 Máshova nem sorolt pénzügyi
igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél”, „850001-1
Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél”, „870001-1 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi
igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél”, „900001-1 Alkotó, művészeti,
szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési
szervnél”, „872002-1 Szenvedélybetegek tartós ellátása”, a „873022-1
Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása”, a „890433-1
Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben”, a „855941-2
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés”, a „855942-2
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés”, a „855943-2
Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés”, a „855944-2
Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés”, a „749031-2 Módszertani
szakirányítás”, a „855937-2 Máshová nem sorolt egyéb felnőtt oktatás”, a „900200-2
Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység”, a „900400-2 Kulturális
műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése”, „932918-2 Mindenféle máshova
nem sorolt szabadidős szolgáltatás”, a „949900-2 Máshova nem sorolt egyéb
közösségi, társadalmi tevékenység”, az „552001-3 Üdülői szálláshelyszolgáltatás”, az
„552002-3 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshelyszolgáltatás”, „562915-3
Sportolók edzőtábori étkezése”, az „562916-3 Üdülői, táborozási étkezés”
megnevezésű szakfeladatokkal.
9. A költségvetési szervhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek
pontjában a „Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat”
megnevezést „Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ” megnevezésre
módosítja, az „Eötvös Károly Megyei Könyvtár” megnevezést „Eötvös Károly
Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet” megnevezésre módosítja, törli a
„Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága” és a „Veszprém Megyei
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Közművelődési Intézet”, a „Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal”,
valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal, a „Bakonyi
Szakképzés-szervezési Társulás”, a „Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési
Társulás” megnevezésű költségvetési szerveket, kiegészíti a „A költségvetési
szervhez rendelt jogi személyiséggel rendelkező társulások: „Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás”, a „Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás”
meghatározással.
2.) Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, kiegészíti a
„749031-2 Módszertani szakirányítás” megnevezésű szakfeladattal,
11. Maximális gyermek-, tanulólétszám pontját az
Óvoda:
25 főre,
Általános iskola:
120 főre,
Szakiskola:
45 főre módosítja.
3.) Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Kollégium, Veszprém
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, átsorolja a
„855932-3 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” szakfeladatot a Kiegészítő
tevékenységek közé „855932-2 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” szakfeladat
megjelöléssel,
11. Maximális gyermek-, tanulólétszám pontját az Óvoda:
Általános iskola:
Készségfejlesztő speciális szakiskola:
Fejlesztő iskola:
Kollégium:
4.) Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa

10 főre,
85 főre,
66 főre,
22 főre,
86 főre módosítja.

Szakiskola

és

Egységes

5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot
11. Maximális gyermek-, tanulólétszám pontját a Korai fejlesztés: 5 főre,
Általános iskola:
155 főre,
Szakiskola:
60 főre módosítja.
5.) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, átsorolja a
„855932-3 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás”, valamint „855931-3
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás” megnevezésű szakfeladatokat a
Kiegészítő tevékenységek közé, „855932-2 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás”,
és „855931-2 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás” megnevezésű szakfeladat
megjelöléssel, kiegészíti az „562917-2 Munkahelyi étkeztetés” „855941-2
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Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés”, a „855942-2
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés” megnevezésű
szakfeladatokkal, továbbá kiegészíti azon sajátos nevelési igényű tanulók nevelésioktatási tevékenységét jelölő szakfeladatok megnevezését, ahol a sajátos nevelési
igényt a „dyslexia, dysgraphia, dyscalculia” rendellenességek indokolják a következő
meghatározással: „a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzd”, valamint a 33 723 01 1000 00 00 ápolási asszisztens szakképzéssel.
11. Maximális gyermek-, tanulólétszám pontját az
Általános iskola:
Szakiskola:

100 főre,
150 főre módosítja.

6.) Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Várpalota
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” és a „682002-3 Nem lakóingatlan
bérbeadása, üzemeltetése” megnevezésű szakfeladatokat, kiegészíti a „749031-2
Módszertani szakirányítás”, és a „853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon, illetve a „853232-1
Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) emelt szintű nappali
rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon”
megnevezésű szakfeladatokkal, továbbá kiegészíti azon sajátos nevelési igényű
tanulók nevelési-oktatási tevékenységét jelölő szakfeladatok megnevezését, ahol a
sajátos nevelési igényt a „dyslexia, dysgraphia, dyscalculia” rendellenességek
indokolják a következő meghatározással: „a megismerő funkció vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd”.
7.) Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, átsorolja az
„559099-4 Egyéb máshová nem sorolható szálláshelyszolgáltatás” megnevezésű
szakfeladatot a Kisegítő tevékenységek közé „559099-3 Egyéb máshová nem
sorolható szálláshelyszolgáltatás” megjelöléssel.
8.) Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” és a „855221-3 Szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon”, valamint a „853222-3 Sajátos nevelési igényű tanulók (dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia) szakképesítés megszerzésére felkészítő, nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon; Integrált nevelés, oktatás”,
továbbá a „599099-4 Egyéb máshová nem sorolható szálláshelyszolgáltatás”
megnevezésű szakfeladatokat, kiegészíti a „853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon, illetve a „853232-1
Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos
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rendellenességével küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) emelt szintű nappali
rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon”
megnevezésű szakfeladatokkal, illetve a 853211-1 Szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon és
a 853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon szakfeladatokat az előrehozott
szakiskolai szakképzéssel. átsorolja „855932-3 Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás” megnevezésű szakfeladatot Kiegészítő tevékenységek közé „855932-2
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” megjelöléssel, továbbá kiegészíti azon
sajátos nevelési igényű tanulók nevelési-oktatási tevékenységét jelölő szakfeladatok
megnevezését, ahol a sajátos nevelési igényt a „dyslexia, dysgraphia, dyscalculia”
rendellenességek indokolják a következő meghatározással: „a megismerő funkció
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd”.
9.) Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” és a „853221-3 Szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon”, valamint a „853222-3 Sajátos nevelési igényű tanulók (dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia) szakképesítés megszerzésére felkészítő, nappali rendszerű
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon, Integrált nevelés, oktatás”
megnevezésű szakfeladatokat, átsorolja a „855932-3 Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás” megnevezésű szakfeladatot a Kiegészítő tevékenységek közé „855932-2
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” megjelöléssel, kiegészíti a „773000-3
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése”, „552001-3 Üdülői szálláshelyszolgáltatás”,
„552002-3 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshelyszolgáltatás”, „853214-1
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás”, „853224-1
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás”, és a
„853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon, illetve a „853232-1 Sajátos nevelési igényű tanulók (a
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia) emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon” megnevezésű szakfeladatokkal, továbbá kiegészíti azon
sajátos nevelési igényű tanulók nevelési-oktatási tevékenységét jelölő szakfeladatok
megnevezését, ahol a sajátos nevelési igényt a „dyslexia, dysgraphia, dyscalculia”
rendellenességek indokolják a következő meghatározással: „a megismerő funkció
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd”, illetve a 853211-1 Szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon és a 853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon szakfeladatokat az
előrehozott szakiskolai szakképzéssel.
10.) Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” és a „853221-3 Szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon” továbbá a „853222-3 Sajátos nevelési igényű tanulók (dyslexia,
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dysgraphia, dyscalculia) szakképesítés megszerzésére felkészítő, nappali rendszerű
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon, Integrált nevelés, oktatás”
megnevezésű szakfeladatokat, átsorolja a „855932-3 Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás” megnevezésű szakfeladatot a Kiegészítő tevékenységek közé „855932-2
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” megjelöléssel, kiegészíti a „855941-2
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés”, a „855942-2
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés”, a „855943-2
Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés”, a „855944-2
Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés” megnevezésű
szakfeladatokkal, továbbá kiegészíti azon sajátos nevelési igényű tanulók nevelésioktatási tevékenységét jelölő szakfeladatok megnevezését, ahol a sajátos nevelési
igényt a „dyslexia, dysgraphia, dyscalculia” rendellenességek indokolják a következő
meghatározással: „a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzd”, illetve a 853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon és a 853221-1 Szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon szakfeladatokat az előrehozott szakiskolai szakképzéssel.
11.) Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” és a „853221-3 Szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon” továbbá a „853222-3 Sajátos nevelési igényű tanulók (dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia) szakképesítés megszerzésére felkészítő, nappali rendszerű
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon, Integrált nevelés, oktatás”, valamint
az „559099-4 Egyéb máshová nem sorolható szálláshelyszolgáltatás” és a „682002-4
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” megnevezésű szakfeladatokat, átsorolja
„855932-3 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” megnevezésű szakfeladatot
Kiegészítő tevékenységek közé „855932-2 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás”
megjelöléssel, kiegészíti a „855941-2 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s
képzés”, a „855942-2 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés”, a
„855943-2 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés”, megnevezésű
szakfeladatokkal, továbbá kiegészíti azon sajátos nevelési igényű tanulók nevelésioktatási tevékenységét jelölő szakfeladatok megnevezését, ahol a sajátos nevelési
igényt a „dyslexia, dysgraphia, dyscalculia” rendellenességek indokolják a következő
meghatározással: „a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzd”, illetve a 853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon és a 853221-1 Szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon szakfeladatokat az előrehozott szakiskolai szakképzéssel.
12.) Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium, Balatonfüred
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” és a „682002-3 Nem lakóingatlan
bérbeadása, üzemeltetése”, továbbá a „682002-4 Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése” megnevezésű szakfeladatokat, átsorolja az „855932-3 Iskolarendszeren
kívüli szakmai oktatás” megnevezésű szakfeladatot a Kiegészítő tevékenységek közé
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„855932-2 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” megjelöléssel, kiegészíti a
„853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon, illetve a „853232-1 Sajátos nevelési igényű tanulók (a
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia) emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon” megnevezésű szakfeladatokkal.
13.) Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” és a „559099-4 Egyéb máshová nem
sorolható szálláshelyszolgáltatás”, „561000-4 Éttermi, mozgó vendéglátás”, „9311022 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése”, „931102-4 Sportlétesítmények
működtetése és fejlesztése”, „853221-4 Szakképesítés megszerzésére elkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon (régi OKJ szerinti
szakképzés kifutó jelleggel) Alapfokú iskolai végzettséghez kötött: dísznövénykertész,
növénytermesztő gépész, borász, hegesztő, virágkötő (kizárólag tanfolyami
képzésben) Középiskolai végzettséghez kötött: parképítő- és fenntartó technikus,
tájépítő szaktechnikus”, „853222-4 Sajátos nevelési igényű (dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia) tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon, Integrált nevelés, oktatás”,
„853222-3 Sajátos nevelési igényű (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) tanulók
szakképesítés meszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a
szakképzési évfolyamokon, Integrált nevelés, oktatás” „853221-3 Szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon (régi OKJ szerinti szakképzés kifutó jelleggel) Alapfokú iskolai
végzettséghez kötött: dísznövénykertész, növénytermesztő gépész, borász, hegesztő,
virágkötő (kizárólag tanfolyami képzésben), Középiskolai végzettséghez kötött:
parképítő- és fenntartó technikus, tájépítő szaktechnikus”, valamint a „559099-3
Egyéb máshová nem sorolt szálláshelyszolgáltatás” megnevezésű szakfeladatokat,
átsorolja a „855932-3 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” megnevezésű
szakfeladatot a Kiegészítő tevékenységek közé „855932-2 Iskolarendszeren kívüli
szakmai
oktatás”
megjelöléssel,
kiegészíti
az
„552001-3
Üdülői
szálláshelyszolgáltatás”, az „552002-3 Sportolók részére nyújtott edzőtábori
szálláshely szolgáltatás”, az „562915-3 Sportolók edzőtábori étkezése”, az „562916-3
Üdülői, táborozási étkezés” „853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon, illetve a „853232-1
Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) emelt szintű nappali
rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon” a „8559412 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés”, a „855942-2
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés”, a „855944-2 Iskolarendszeren
kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés” megnevezésű szakfeladatokkal, továbbá
kiegészíti azon sajátos nevelési igényű tanulók nevelési-oktatási tevékenységét jelölő
megnevezését, ahol sajátos nevelési igényt a „dyslexia, dysgraphia, dyscalculia”
rendellenességek indokolják a következő meghatározással: „a megismerő funkció
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd”.
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14.) Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” és a „853221-3 Szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon” továbbá a „853222-3 Sajátos nevelési igényű tanulók (dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia) szakképesítés megszerzésére felkészítő, nappali rendszerű
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon, Integrált nevelés, oktatás”
megnevezésű szakfeladatokat, átsorolja a „855932-3 Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás” megnevezésű szakfeladatot a Kiegészítő tevékenységek közé a „855932-2
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás” „megjelöléssel, kiegészíti a „749031-2
Módszertani szakirányítás”, a „855941-2 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű
OKJ-s képzés”, a „855942-2 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés”, a
„855943-2 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés”, a „855944-2
Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés”, „853134-1 Nappali rendszerű
szakiskolai felzárkóztató oktatás” megnevezésű szakfeladatokkal, továbbá kiegészíti
azon sajátos nevelési igényű tanulók nevelési-oktatási tevékenységét jelölő
szakfeladatok megnevezését, ahol a sajátos nevelési igényt a „dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia” rendellenességek indokolják a következő meghatározással: „a megismerő
funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd”, valamint a 33 723 01 1000 00 00
ápolási asszisztens szakképzéssel, illetve a 853211-1 Szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon és a
853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon szakfeladatokat az előrehozott
szakiskolai szakképzéssel,
11. Maximális gyermek-, tanulólétszám pontját az
Iskola:
Kollégium:

1.000 főre,
100 főre módosítja.

15.) Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, kiegészíti a
„852022-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkció vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam), Integrált nevelés, oktatás”, és a
„853112-1 Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkció vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) nappali rendszerű
gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam), Integrált nevelés, oktatás” megnevezésű
szakfeladatokkal.
16.) Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, kiegészíti a
„852022-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkció vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam), Integrált nevelés, oktatás”, és a
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„853112-1 Sajátos nevelési igényű tanulók (a megismerő funkció vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) nappali rendszerű
gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam), Integrált nevelés, oktatás” megnevezésű
szakfeladatokkal.
17.) Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola,
Művészetoktatási Intézmény, Sümeg

Kollégium

és

Alapfokú

5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, kiegészíti a
„853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon, illetve a „853232-1 Sajátos nevelési igényű tanulók (a
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia) emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon” megnevezésű szakfeladatokkal, továbbá kiegészíti azon
sajátos nevelési igényű tanulók nevelési-oktatási tevékenységét jelölő szakfeladatok
megnevezését, ahol a sajátos nevelési igényt a „dyslexia, dysgraphia, dyscalculia”
rendellenességek indokolják a következő meghatározással: „a megismerő funkció
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd”.
18.) Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” és a „931102-3 Sportlétesítmények
működtetése és fejlesztése” megnevezésű szakfeladatokat, átsorolja az „559099-4
Egyéb máshová nem sorolható szálláshelyszolgáltatás” megnevezésű szakfeladatot a
Kisegítő tevékenységek közé „559099-3 Egyéb máshová nem sorolható
szálláshelyszolgáltatás” megjelöléssel, kiegészíti az „562917-2 Munkahelyi
étkeztetés” megnevezésű szakfeladattal.
19.) Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű
6. Tevékenység típusai pontját kiegészíti az „552001-2 Üdülői szálláshelyszolgáltatás”,
„869037-2 Fizikoterápiás szolgáltatás”, „869039-2 Egyéb, máshová nem sorolt
kiegészítő egészségügyi szolgáltatás”, „860001-1 Humán-egészségügyi ellátás
pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél”, átsorolja a „960100-3
Textil szőrme mosása, tisztítása” megnevezésű szakfeladatot a Kiegészítő
tevékenységek közé, „960100-2 Textil szőrme mosása, tisztítása” megjelöléssel a
„477300-4
Gyógyszer-kiskereskedelem”,
„477400-4
Gyógyászati
termék
kiskereskedelme”
megnevezésű
szakfeladatokat
„477300-2
Gyógyszerkiskereskedelem” és „477400-2 Gyógyászati termék kiskereskedelme” megjelöléssel.
20.) Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek,
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka
6. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, kiegészíti a
„960100-3 Textil, szőrme mosása, tisztítása” megnevezésű szakfeladattal,
16. Az intézménybe maximálisan felvehető engedélyezett ellátotti létszám pontjában
kiegészíti a 4. számú telephelyen (Kamond, Kossuth u. 27/II.) pszichiátriai betegeket
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ápoló-gondozó: 100 fő létszámot 91 főre csökkenti, szenvedélybetegeket ápológondozó megnevezésű sorral 9 fővel.
21.) Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona,
Lesencetomaj
6. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, kiegészíti a
„960100-3 Textil, szőrme mosása, tisztítása megnevezésű szakfeladattal.
22.) Veszprém Megyei
Nyírlakpuszta

Önkormányzat

Pszichiátriai

Betegek

Otthona,

Sümeg-

6. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, kiegészíti a
„960100-3 Textil, szőrme mosása, tisztítása megnevezésű szakfeladattal.
23.) Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser
6. Tevékenység típusai pontjából törli a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, kiegészíti a
„960100-3 Textil, szőrme mosása, tisztítása megnevezésű szakfeladattal.
24.) Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém
1. Telephelyei, címei pontjában szereplő „Latinovits Zoltán Játékszín” megnevezést
„Latinovits-Bujtor Játékszín” megnevezésre módosítja.
6. Tevékenység típusai pontjában:
átsorolja a „900400-3 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése”, és a
„932918-3 Mindenféle máshova nem sorolt szabadidős szolgáltatás” megnevezésű
szakfeladatokat a „Kisegítő tevékenység” kategóriából a „Kiegészítő tevékenység”
kategóriába, és megjelölését „900400-2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése” és „932918-2 Mindenféle máshova nem sorolt szabadidős szolgáltatás”
megjelölésre módosítja; törli a „855937-3 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás”,
valamint a „960900-3 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás”, és a
„682002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” megnevezésű szakfeladatokat.
25.) Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém
6. Tevékenység típusai pontjából törli a „682002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése” megnevezésű szakfeladatot.
26.) Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc
6. Tevékenység típusai pontjából törli a „682002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése” megnevezésű szakfeladatot.
27.) Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém
6. Tevékenység típusai pontjából törli a „682002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése” megnevezésű szakfeladatot.
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28.) Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája,
Tapolca
5. Tevékenység típusai pontjából törli a „931102-3 Sportlétesítmények működtetése és
fejlesztése”, a „853221-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon”, a „853222-3 Sajátos
nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon, Integrált nevelés, oktatás”,
az „559099-4 Egyéb máshová nem sorolható szálláshelyszolgáltatás”, kiegészíti a
„661901-1 „Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek”, a
„853231-1 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon, illetve a „853232-1 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt
szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon”, a „855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni
nevelése”, a „855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése”, az „561000-3 Éttermi, mozgó vendéglátás”, a „960100-3 Textil, szőrme
mosása, tisztítása”, a „855941-2 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s
képzés”, a „855942-2 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés”,
„841409-1 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati
költségvetési szervnél”, „850001-1 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek
pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél”, „870001-1 Szociális,
gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél”
megnevezésű szakfeladatokkal.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

90/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
I. 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 az alábbi költségvetési szervek:
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Kollégium, Veszprém
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Pápa
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Várpalota
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium, Balatonfüred
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Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Sümeg
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű
Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai
és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona,
Lesencetomaj
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc
Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém
Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája,
Tapolca
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a 6-33. számú mellékletekben foglaltak szerint
jóváhagyja.
II. A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes
szerkezetű alapító okiratok érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2010. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

91/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény módosítása következtében 2010.
január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás,
valamint a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás 132/2009. (IX. 17.)
MÖK határozattal jóváhagyott alapító okiratait.
Határidő:
Felelős:
2.

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testületével és Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületével a
szakképzés-szervezési társulások létrehozásáról megkötött megállapodásokat az alábbiak
szerint módosítja:
a.) 1. A Társulás neve, székhelye pontjait kiegészíti a „Rövidített neve:
Bakonyi/Balaton-felvidék – Somló SZASZET” megnevezésekkel,
b.) 3. A Társulás tagjai által fenntartott a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák
és az alapításkor számba vett tanulók száma b.) pontjában a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról megkötött Társulási
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megállapodásra vonatkozóan a „Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és
Speciális Szakiskola, Tapolca” megnevezést „Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Tapolca-Diszel” megnevezésre módosítja,
c.) 6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői pontjaiban szereplő „A
Társulás jogi személy, amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott és a
társulási megállapodáshoz csatolt alapító okirattal jön létre.” meghatározást „A
Társulás jogi személy, amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott
társulási megállapodással jön létre.” meghatározásra módosítja, továbbá „A
Társulás önállóan működő költségvetési szerv, az előirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv” meghatározást törli, valamint az
alábbiakkal egészíti ki:
„Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazat szerinti besorolása:

841211 Oktatás igazgatása

Tevékenység típusai:
Alaptevékenység:
841126-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
841222-1 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
(9-10. évfolyam)
853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás szakképzési évfolyamokon
853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
rendszerű oktatás szakképzési évfolyamokon
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatása (9-12/13. évfolyam)
853124-1 Szakközépiskolai felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyam) nappali munkarend
szerint
853134-1 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
854211-1 Felsőfokú szakképzés
853231-1 Emeltszintű nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás szakképzési
évfolyamokon
853232-1 Sajátos nevelési igényű tanulók emeltszintű nappali rendszerű
szakközépiskolai oktatása szakképzési évfolyamokon
853214-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
levelező munkarend szerint
853224-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt
oktatás levelező munkarend szerint

365

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

366

2010. április 28.

Kiegészítő tevékenység
949900-2 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
856091-2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Kisegítő tevékenység
Vállalkozói tevékenység”
d.) 7. A Társulás irányító szervének neve, székhelye pontok elnevezését „7. A
Társulás döntéshozó szervének neve, székhelye” meghatározásra módosítja,
e.) 11. pontjaiban szereplő korábbi szövegezést az alábbiak szerint módosítja :
„A Társulás tagjai alapító jogkörükben jelen megállapodás határozattal történő
jóváhagyásával egyidejűleg meghatározzák, hogy a Társulás költségvetésének
felügyeletét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése látja el, ennek
keretében jogosult a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétele érdekében intézkedni.
A Társulás költségvetése a Veszprém Megyei Önkormányzat rendeletének részét
képezi.”,
f.) 13. A Társulás vagyona, költségek viselésének aránya és teljesítésének
feltételei pontjai első bekezdéséből törli a „költségvetési szerv” megnevezést, a
harmadik bekezdésében szereplő „költségvetési szerv” meghatározást „Társulás”
megnevezésre módosítja, a negyedik bekezdésben szereplő szövegezést a
következőkre módosítja: „A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás,
továbbá fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem
teljesítése esetén a székhely önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól a
fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi
szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására
jogosult. Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget fizetési
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről
dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat
ellen a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott
felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be.”
Határidő:
Felelős:
3.

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestületével, a Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testületével és a Várpalota
Város Önkormányzat Képviselő-testületével a szakképzés-szervezési társulások
létrehozásáról megkötött megállapodásokat az 1-3. számú mellékletek szerint jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított megállapodásokat elfogadás
céljából a társulásban résztvevő önkormányzatok részére juttassa el.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a fenti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásokat írja alá.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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4.

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a társulások létrehozásáról megkötött, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásokat a törzskönyvi
nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának
küldje meg.

Határidő:
Felelős:
5.
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a társulási megállapodások aláírását követő 8 napon belül
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

A közgyűlés a 4-5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően elfogadja az
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala és a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás,
valamint a Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulás között létrejött, a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásokat.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodásokat a Társulási Tanácsok
elnökeivel kösse meg.

Határidő:
Felelős:
6.

2010. május 15.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

A közgyűlés felkéri a Társulási Tanácsok elnökeit, hogy a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás, valamint a Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzatait tekintsék át és a szükséges módosításokról
gondoskodjanak.

Határidő:
Felelős:

2010. május 31.
Galambos Szilvia, a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
Tanácsának elnöke
Stolár Mihály, a Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulás
Társulási Tanácsának elnöke

92/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a „Szemünk Fénye” program
III. ütemének értékeléséről szóló jelentést. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a három
intézmény megvalósult világítás-korszerűsítésével kapcsolatos havi fogyasztási adatait
folyamatosan értékelje.
Határidő:
Felelős:
2.

A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a „Szemünk Fénye” elvégzett beruházásaihoz a
bérleti díjak fedezetét a megyei önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben biztosítsa.

Határidő:
Felelős:
3.

folyamatos
dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

évente, a költségvetés összeállítása.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A megyei közgyűlés jóváhagyja a három intézményre (Kozmutza, Peremarton, Külsővat)
vonatkozóan a KEOP energiahatékonysági pályázatok benyújtását, fedezetét a soron
következő költségvetés módosításakor teremti meg. A devecseri és lesencetomaji
intézményeink esetében jóváhagyja az előzetes műszaki megvalósíthatósági tanulmányok
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készítését, amelyek fedezete a 2010. évi költségvetés 4/c. mellékletében „Energia
megtakarítási beruházások előkészítése és megvalósítása” címen szerepel. Felhatalmazza
a megyei közgyűlés elnökét, kezdje meg a pályázatok előkészítését, kösse meg a
pályázatok megírásához szükséges szerződéseket.
Határidő:
Felelős:

legkésőbb 2010. július 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

93/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlése egyetért a Veszprém 4796 hrsz.-ú, parkoló
ingatlanra vonatkozó, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzattal módosítandó
ajándékozási szerződés tervezetével. Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a szerződés
aláírására. A megyei önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy nem tervezi nevezett
ingatlan elidegenítését, valamint nem alapít ráépítési jogot.
Határidő:
Felelős:

2010. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

94/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlése egyetért a Veszprém 4796 hrsz.-ú, parkoló
ingatlanra legalább 133 állásos parkolóház építésével. A beruházás megvalósítására
kedvezményes fejlesztési hitel igénybevételét rendeli el. Az előkészítés és megvalósítás
ütemtervét úgy kell meghatározni, hogy a parkolóház használatbavétele az onkológiai
centrum használatbavételével egy időben megtörténhessen.
Határidő:
Felelős:

az új onkológiai centrum használatba vételi eljárása: 2013. december 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

95/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Közgyűlés megtárgyalta és jóváhagyja a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zrt.)
módosított szakmai fejlesztési tervét a határozat 1. sz. melléklete szerint.
A megyei közgyűlés egyben felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Zrt. közgyűlésén
ezt az álláspontot képviselje.
A közgyűlés felkéri a Zrt. főigazgatóját, hogy az elfogadott szakmai fejlesztési tervet
küldje meg a területileg illetékes Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak,
valamint a szakmai fejlesztési terv teljesítéséről, illetve annak későbbiek során szükséges
módosításáról számoljon be a megyei közgyűlés előtt.
Határidő:
Felelős:
2.

- a fejlesztési terv megküldésére: 2010. április 30.
- a fejlesztési terv teljesítéséről szóló beszámolásra: 2015-ig évente
a megyei kórház főigazgatója

A Veszprém Megyei Közgyűlés megtárgyalta és jóváhagyja a Veszprém Megyei
Önkormányzat Tüdőgyógyintézetének módosított szakmai fejlesztési tervét a határozat 2.
sz. melléklete szerint.

2010. április 28.
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A közgyűlés felkéri az intézmény főigazgatóját, hogy a szakmai fejlesztési tervet küldje
meg a területileg illetékes Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak.
A közgyűlés felkéri az intézmény főigazgatóját, hogy a szakmai fejlesztési terv
teljesítéséről, illetve annak későbbiek során szükséges módosításáról számoljon be a
megyei közgyűlés előtt.
Határidő:
Felelős:

- a fejlesztési terv megküldésére: 2010. április 30.
- a fejlesztési terv teljesítéséről szóló beszámolásra: 2015-ig évente
a megyei tüdőgyógyintézet főigazgatója

96/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért Várpalota Város
Önkormányzatának az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó törekvésével, egyben támogatja a város és térsége egészségügyi szakellátásának
fejlesztése érdekében a TIOP 2.1.3/10/1 kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt
pályázatát azzal, hogy az egynapos ellátás fejlesztési igénye többletkapacitásként ne a
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
teljesítményvolumen-korlátjának terhére kerüljön biztosításra.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

97/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat a járóbeteg laboratóriumi diagnosztikai feladatok
ellátására a ProDia Részvénytársasággal 2004. október 1-jén létrejött feladatellátási szerződés
időtartamát a jogutód FUTURELAB Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal 2010. június
30-áig meghosszabbítja a jelen határozat mellékletét képező szerződésmódosítás szerint.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2010. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

98/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei
Önkormányzat Tüdőgyógyintézete által kezdeményezett intézményen belüli kapacitásátcsoportosítással, amely alapján az intézmény a jelenlegi 119 ágy rehabilitációs
kapacitás terhére 14 ágy krónikus tüdőgyógyászati kapacitást és 10 ágy intézeti hospice
kapacitást hozhat létre.
Határidő:
Felelős:
2.

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A közgyűlés felhatalmazza elnökét a jelen határozat mellékletét képező, az egészségügyi
államigazgatási szervhez kapacitás-átcsoportosítás engedélyezése iránti kérelem
kellékeként benyújtandó nyilatkozatok aláírására.

Határidő:
Felelős:

2010. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

369

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

370

2010. április 28.

99/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Veszprém
Megyei Múzeumi Igazgatóság benyújtsa pályázatát a TÁMOP 3.2.8/10/B kódszámú,
utófinanszírozású, ütemezett elszámolású pályázatra. A fenntartó a pályázatban vállalt
tevékenységeket támogatja.
2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóság fenntartója, kötelezettséget vállal arra, hogy a TÁMOP 3.2.8/10/B 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 Múzeumi Igazgatóság TÁMOP 3.2.8/10/B kódszámú pályázatához szükséges
nyilatkozatokat megtegye.

Határidő:
Felelős:

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

100/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002.(IX.20.)
rendelete 16. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel érvényesülése - miszerint
zártkörű versenytárgyalást abban az esetben lehet lefolytatni, ha azt kiemelt jelentőségű
önkormányzati érdek: vagyon értékének megőrzése, jelentős anyagi hátrány elkerülése,
épület állagának megóvása, megyei célok érvényesítése indokolja - alapján a
Balatonalmádi 1603/2, 1607 és 1608/2 hrsz-ú ingatlanok adásvételére zártkörű
versenytárgyalást ír ki.
2.

A versenytárgyalásra a NEPTUN 2008 Ingatlan Forgalmazó és Beruházó Kft-t (1126
Budapest, Beck Ödön Fülöp u. 10.) hívja meg.

3.

A zártkörű versenytárgyalás feltételei:
• A NEPTUN 2008 Ingatlan Forgalmazó és Beruházó Kft. a versenytárgyaláson
köteles teljes bizonyító erejű magán-, vagy közokiratba foglalt nyilatkozatot
benyújtani, amelyben kifejezetten elismeri, hogy az ingatlan együttesre 2008.
augusztus 14-én kelt adásvételi szerződés - vevő szerződésszegésére tekintettel
eladó elállása miatt – megszűnt, annak lezárását véglegesnek tekinti és azzal
kapcsolatban további követelést nem támaszt, elismeri, hogy az adásvételi
szerződés alapján befizetett 26,2 millió forint foglaló, valamint 24 millió forint
meghiúsulási kötbér a Veszprém megyei Önkormányzatot illeti. Vevő fentiekre
vonatkozó nyilatkozatának tartalmát a versenytárgyalás dokumentációjában a
megyei önkormányzat adja meg.
• A NEPTUN 2008 Ingatlan Forgalmazó és Beruházó Kft. tudomásul veszi, hogy a
zártkörű versenytárgyaláson igazolnia kell, hogy az ingatlan nyilvántartásban az
ingatlanokra bejegyzett tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye törlésre került.
• A zártkörű versenytárgyalás megkezdéséig pályázó 5 millió forint bánatpénzt
köteles fizetni. Az adásvételi szerződést a versenytárgyalást követő 30 napon belül
meg kell kötni, a zártkörű versenytárgyaláson való részvételhez befizetett 5 millió
forint bánatpénz a szerződéskötéssel foglalónak minősül.

2010. április 28.
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Az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg vevő vállalja, hogy az
okiratszerkesztő ügyvédnél letétbe helyezi nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
szerződés meghiúsulása, illetve a vevő oldalán bekövetkezett szerződésszegés
esetén az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogának törléséhez minden további
feltétel nélkül hozzájárul, és ezt a nyilatkozatot az ügyvédi iroda jogosult és köteles
a szerződés meghiúsulása, illetve a vevő szerződésszegése miatt közölt eladó
elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb 2010.
október 7-én az eladó részére kiadni.

4.

A Közgyűlés az ingatlan versenytárgyaláson alkalmazott – mint legalacsonyabb kikiáltási árát 238.000.000,-Ft-ban határozza meg.

5.

Az értékesítésre egyebekben a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében
foglaltak az irányadóak.

Határidő:
Felelős:

a szerződés megkötésére legkésőbb 2010. május 20-ig,
a szerződés teljesítésére 2010. szeptember 30.
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

101/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei környezetvédelmi
program 2006-2009. évi megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a környezetvédelmi program végrehajtásáról évente
számoljon be.
Határidő:
Felelős:

2011. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

102/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megye Területrendezési Terve
módosítása eljárás keretében megtárgyalta a javaslattevő terv véleményezése tárgyú
előterjesztést.
1.

A javaslattevő tervet és a környezeti értékelést a Közgyűlés a területrendezési terv
módosítás egyeztetési eljárása lefolytatására alkalmasnak ítéli.

2.

A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét az egyeztetési eljárás lefolytatására.

3.

A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a területrendezési terv módosítás
jóváhagyásra kerülő munkarészeit terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő:
Felelős:

2) pontra: folyamatos, 3) pontra: 2011. december 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

103/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elutasítja Ajka Város Képviselő-testületének
kezdeményezését, és a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint
a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogának átadására vonatkozó
megállapodás 2010/2011. tanévtől közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez nem járul
hozzá.
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A közgyűlés nem járul hozzá nevezett két intézmény egyikére vonatkozó fenntartói jog
visszaadásához sem a 2010/2011. tanévtől kezdődően.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a döntésről Ajka Város
Polgármesterét értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

104/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 205/2008. (XII. 4.), 41/2009. (IV. 23.) 3-4.
pontjai, 162/2009. (XI. 19.) 2. b) pontja, 184/2009. (XII. 17.) 1-2. pontjai, 186/2009. (XII.
17.) 3. pontja, 187/2009. (XII. 17.), 188/2009. (XII. 17.) 4-6., 8. pontjai, 190/2009. (XII. 17.),
191/2009. (XII. 17.), 192/2009. (XII. 17.), 4/2010. (I. 28.), 5/2010. (I. 28.), 6/2010. (I. 28.),
14/2010. (I. 28.), 16/2010. (I. 28.), 17/2010. (I. 28.), 23/2010. (I. 28.), 29/2010. (II. 18.),
30/2010. (II. 18.), 31/2010. (II. 18.), 32/2010. (II. 18.), 33/2010. (II. 18.), 34/2010. (II. 18.),
35/2010. (II. 18.), 36/2010. (II. 18.), 37/2010. (II. 18.), 38/2010. (II. 18.), 39/2010. (II. 18.),
40/2010. (II. 18.), 41/2010. (II. 18.), 42/2010. (II. 18.), 43/2010. (II. 18.) 4., 7., 14., 16.
pontjai, 45/2010. (II. 18.), 46/2010. (II. 18.), 47/2010. (II. 18.), 48/2010. (II. 18.), 49/2010. (II.
18.), 50/2010. (II. 18.), 51/2010. (II. 18.), 52/2010. (II. 18.), 53/2010. (II. 18.), 54/2010. (II.
18.) 1. pontja, 55/2010. (II. 18.), 59/2010. (II. 18.), 60/2010. (II. 18.), 61/2010. (II. 18.),
62/2010. (II. 18.), 63/2010. (II. 18.) 5. pontja, 64/2010. (II. 18.), 65/2010. (II. 18.)
határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott
döntését elfogadta.
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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