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I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
152/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. augusztus 5-ei ülésének napirendjét
a következők szerint állapította meg.
1. A balatonalmádi Neptun strand ingatlan együttesének értékesítése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. Beszámoló az önkormányzat likviditási helyzetével kapcsolatos közgyűlési döntések
végrehajtásáról és javaslat a további intézkedések megtételére
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. Egyetértés a Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet
módosításával
Előadó:
Ottó Péter, Zirc város polgármestere
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

költségvetésének

4. Interpelláció
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

153/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése - tekintettel arra, hogy a Balatonalmádi
1603/2, 1607 és 1608/2 hrsz.-ú ingatlan együttes zártkörű versenytárgyaláson való
értékesítésének feltételei megváltoztak - a 100/2010. (IV.22.) MÖK határozatát visszavonja.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a döntésről a NEPTUN 2008 Ingatlan Forgalmazó és
Beruházó Kft-t (1126 Budapest, Beck Ödön Fülöp u.10.) értesítse.
2./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) rendelete
16. §-ban foglaltak alapján nyilvános versenytárgyalást ír ki a Balatonalmádi 1603/2, 1607 és
1608/2 hrsz.-ú ingatlan-együttes értékesítésére legalább egy országos napilapban és az
interneten történő közzététellel.
A Közgyűlés az ingatlan-együttes kikiáltási árát a hivatalos értékbecslés összegének 20%-os
emelésével határozza meg oly módon, hogy ilyen ajánlat hiányában a hivatalos értékbecslés
összegén is értékesítheti az ingatlant. A versenytárgyalás során az azonos ajánlatot tevők
közül előnyben részesül, aki a legrövidebb határidővel vállalja a pénzügyi teljesítést.
Határidő:

Felelős:

– a határozat visszavonására azonnal,
– a nyilvános versenytárgyalás kiírására azonnal,
– a szerződés megkötésére a versenytárgyalás megtartását követő 30 nap
– a vételár megfizetésére a szerződéskötést követő 30 nap
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
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154/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a takarékos gazdálkodás és a likviditás
fenntartása érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
1. A bizottsági hatáskörbe tartozó pályázatok, előirányzatok tekintetében az érintett
bizottságok nyilvánítsák eredménytelennek, vagy vonják vissza a már meghirdetett, de
kötelezettséggel még nem terhelt pályázataikat.
2. Felül kell vizsgálni a 2010. évi költségvetési rendelet 4/a; 4/b, 4/c mellékletében
szereplő önként vállalt feladatok előirányzat maradványait. Kezdeményezni kell az
előzetesen, megállapodással, szerződéssel nem terhelt szabad előirányzat
maradványok elvonását. Ennek eredményeként együttesen el kell érni 100.000 ezer Ft
megtakarítást.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az érintett bizottságok elnökei, valamint
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Olaszfalu, Vörösmarty u. 48.
szám alatti családi ház lakásotthonként való működtetését, illetve a Veszprém, Stadion
u. 7. fsz. 2. szám alatti 5 külső férőhely biztosítását megszünteti.
A közgyűlés a lakásotthonok számának csökkenése miatt, az új feladat-ellátási
struktúra kialakításával egyidejűleg egy szakmai egységet megszüntet a Veszprém
Megyei Gyermekvédelmi Központban.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (1) bekezdése a)
pontjában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ
megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratának 2010. augusztus 15-jétől hatályos
módosítását a megjelölt változtatással jóváhagyja:
1. Telephelyei pontjából az alábbit törli:
Olaszfalu, Vörösmarty u. 48.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (1) bekezdése a)
pontjában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ
megnevezésű költségvetési szerv egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1.
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alapító okirat érintettek
részére történő megküldéséről és közzétételéről gondoskodjon.
A megyei közgyűlés felkéri a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ
igazgatóját, hogy az intézmény módosított alapító okiratának megfelelően
gondoskodjon az intézmény dokumentumainak módosításáról, illetve a Szervezeti és
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Működési Szabályzatát és a szakmai programokat a változásoknak megfelelően
dolgozza át, és jóváhagyásra terjessze be a közgyűlés Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottsága elé.
Határidő:

Felelős:

a lakásotthon bezárásra 2010. augusztus 15.
a külső férőhely felmondására azonnal
az alapító okirat megküldésére a jogszabály előírásai szerint kerül sor
az új struktúra kialakítására 2010. szeptember 1.
az SZMSZ és szakmai programok benyújtására 2010. szeptember 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Jungvert Valéria igazgató

6. Meg kell vizsgálni a megyei önkormányzat által fenntartott gyermekotthon
gazdaságos működtetése érdekében a feladat más formában történő ellátását.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke,
Jungvert Valéria igazgató

7. A költségvetési rendelet módosításakor az alábbiakat kell érvényesíteni:
Azokban az intézményekben ahol a normatíva igényléséhez viszonyítva
csökkent az ellátotti létszám a normatíva arányos részét a felügyeleti szervi
támogatásból vissza kell vonni, és ezt a kiadási előirányzatokban is meg kell
jeleníteni.
Az oktatási intézményekben a szeptembertől induló új tanév esetében a
tantárgy-felosztások
minimálisan
tartalmazhatnak
túlórákat.
A
tantárgyfelosztás elkészítése során vezetői feladatokat ellátók esetében csak
akkor tervezhető túlóra, ha szakos végzettségű pedagógusokkal a feladat nem
megoldható.
Valamennyi intézményben zárolni kell a nem rendszeres személyi juttatásokon
belül a túlórákra, készenlétekre, betegszabadságra, táppénzre, állományba nem
tartozók megbízási díjaira, juttatásaira előirányzott keretek szabad
maradványát, céltartalékba kell helyezni.
A be nem töltött álláshelyek bérmegtakarítását a szociális és gyógypedagógiai
intézmények kivételével zárolni kell az intézményben és a hivatalban.
Az intézményi és központi meg nem kezdett beruházásokat, felújításokat felül
kell vizsgálni, amelyek halaszthatóak azokat zárolni kell, kizárólag az
életveszély elhárítását célzó a működés biztonságát, valamint a már benyújtott
pályázatok végrehajtását szolgáló előirányzatokat lehet finanszírozni. A
beruházások felújítások, felhalmozási és működési célú pénzeszközátadások
vonatkozásában 70.000 ezer Ft-ot kell megtakarítani az 5. mellékletekben.
A hivatalban felül kell vizsgálni a működéshez szükséges kifizetéseket és el
kell érni 15.000 ezer Ft megtakarítást.
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8. Az állományba nem tartozók juttatásai, a megbízási díjak előirányzatok terhére új
szerződések nem köthetőek, a lejáró szerződéseket nem lehet meghosszabbítani. A
hatályos szerződéseket felül kell vizsgálni és szükség esetén fel kell bontani. A dologi
kiadások között szereplő, számlával történő feladatellátások esetében azonos módon
kell eljárni.
9. Az intézményekben nem lehet a megüresedő a technikai létszámokat betölteni. A
hivatalban nem lehet pótolni a távozó ügyintéző és ügykezelő dolgozókat, a
státuszokat el kell vonni, a feladatot belső átszervezéssel kell megoldani.
10. A 8. és 9. pontok tekintetében rendkívül megalapozott, egyedi esetekben felmentést az
érintett intézmény és a hivatal indoklása alapján – határozott időre – a közgyűlés
elnöke adhat. A foglalkoztatásokat és személyi juttatások kifizetését érintő
szigorítások a felügyeleti szervi támogatásban részesülő intézményeket érintik.
11. A főjegyző belső ellenőrzés keretében ellenőriztesse az intézményeknél a
létszámgazdálkodás szigorítására vonatkozó döntések végrehajtását.
12. Az intézményekben csak azok a pályázatok nyújthatók be, amelyek 100%-ban külső
finanszírozásúak, hosszú távú működtetési kötelezettséget nem vonnak maguk után, és
nem okoznak többlet működési költséget.
13. A beszerzéseket a legszükségesebb szinten, takarékosan kell végrehajtani, kizárólag a
működéshez szorosan kapcsolódó kiadások engedélyezhetőek az intézményekben és a
hivatalban.
14. A vagyon-hasznosításra azonnali intézkedéseket kell tenni. Amennyiben az ingatlanok
értékesítése a folyamatos meghirdetés ellenére eredménytelen, a bevétel növelése
érdekében külső közreműködőt lehet igénybe venni. Meg kell kísérelni az ingatlanok
átmeneti hasznosítását is.
15. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat folyamatos
működésének biztosítása céljából további 400 millió forint folyószámla-hitel
felvételéről dönt.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hitelkeret bővítés fedezetéül a
2010. – 2011. évi költségvetési bevételein felül forgalomképes ingatlanfedezetet is
felajánl – szükség esetén – a megnövelt hitelkeret biztosítékaként.
A pénzintézet lehetséges fedezetigényeként az alábbi ingatlanok körét jelöli ki a
megyei önkormányzat, amelyek közül a tárgyalások során történik meg a kiválasztás:
Veszprém, Vár u. 6. szám alatti 288 hrsz-ú, Gic, Nagy L. u. 12. szám alatti 157/1 hrszú, Balatonalmádi, Veszprémi út 83. szám alatti 2,3 hrsz-ú ingatlan együttes (Kolostor
Hotel) és a Veszprém, Victor H. u . 3. szám alatti 5690/A/1-5 hrsz-ú (volt
illetékhivatal).
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.
Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a folyószámlát vezető bankkal a
közbeszerzési eljárás keretében megkötött folyószámla hitelkeret szerződés
módosítása érdekében a legkedvezőbb feltételek biztosítására folytasson tárgyalást, és
kösse meg a hitelszerződés módosítást.
Határidő:
Felelős:

2010. október 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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155/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 43/2010. (II. 18.) MÖK határozat 3.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3. A költségvetési szerv neve

III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola, és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény,
Zirc
A létszámcsökkentést megelőzően jóváhagyott létszámkeret:
50 álláshely
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
48,5álláshely
Üres álláshely megszűntetése:
1 álláshely
Megszüntetett álláshely:
0,5 álláshely
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:
2010. május 15.”

Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

156/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a feladatellátás racionális megszervezése
érdekében az alábbi létszámcsökkentést rendeli el.
1. A költségvetési szerv neve

Bartók
Béla
ZeneiskolaAlapfokú
Művészetoktatási
Intézmény, Pápa

A 12/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott létszámkeret:
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

23,5 álláshely
23 álláshely
0,5 álláshely
azonnal

2. A költségvetési szerv neve

III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola, és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény,
Zirc
A létszámcsökkentést megelőzően jóváhagyott létszámkeret:
49 álláshely
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
48álláshely
Megszüntetett álláshely:
1 álláshely
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:
azonnal

3. A költségvetési szerv neve

Thuri
György
Gimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény,
Várpalota

A 12/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott létszámkeret:
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

58 álláshely
56 álláshely
2 álláshely
azonnal
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4. A költségvetési szerv neve

Öveges József Szakképző Iskola,
Gimnázium
és
Kollégium,
Balatonfűzfő

A 12/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott létszámkeret:
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:
5. A költségvetési szerv neve

89,5 álláshely
88,5 álláshely
1 álláshely
2010. augusztus 8.

Faller Jenő Szakképző Iskola és
Kollégium, Várpalota

A 12/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott létszámkeret:
87,5 álláshely
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
86,5 álláshely
Megszüntetett álláshely:
1 álláshely
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:
2010. szeptember 15.
6. A költségvetési szerv neve

Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakképző Iskola és Kollégium,
Balatonfüred

A 12/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott létszámkeret:
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

7. A költségvetési szerv neve

Acsády Ignác Szakképző Iskola
és Kollégium, Pápa

A 12/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott létszámkeret:
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:
8. A költségvetési szerv neve

69 álláshely
67 álláshely
2 álláshely
azonnal
2010.szeptember 3.

95 álláshely
93 álláshely
2 álláshely
azonnal

Bródy
Imre
Gimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény,
Ajka

A 12/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott létszámkeret:
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:

76 álláshely
75 álláshely
1 álláshely
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9. A költségvetési szerv neve

Batsányi János Gimnázium és
Kollégium, Tapolca

A 12/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott létszámkeret:
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:
10. A költségvetési szerv neve

Felelős:

69,5 álláshely
68,5 álláshely
1 álláshely
azonnal

Veszprém Megyei
Gyermekvédelmi Központ,
Veszprém

A 12/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott létszámkeret:
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:
Határidő:

89 álláshely
88 álláshely
1 álláshely
2010. október 1.

Veszprém Megyei Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat,
Veszprém

A 12/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott létszámkeret:
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:
12. A költségvetési szerv neve

46 álláshely
42,5 álláshely
3,5 álláshely
azonnal

Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
Ajka

A 12/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott létszámkeret:
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:
11. A költségvetési szerv neve
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159,5 álláshely
148 álláshely
11,5 álláshely
azonnal

a 2010. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása, illetve a
munkáltatói intézkedések megtételére megjelölt időpont
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke,
intézményvezetők

157/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése azzal a feltétellel adja egyetértését a
társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi
költségvetésének módosításához, hogy amennyiben a TÁMOP-6.2.4/A-09/1 „Foglalkoztatás
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támogatása egészségügyi intézmények számára”, című projekt meghiúsulna, illetve, a
kedvezményezett a támogatást szabálytalanul használná fel, az abból származó visszafizetési
kötelezettség kizárólag a Zirc Városi Önkormányzatot terheli.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Zirc Városi
Önkormányzatnak.
Határidő:
Felelős:

2010. augusztus 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
II. KÖZLEMÉNY
Tájékoztató
a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottságról,
a Veszprém Megyei Területi Választási Irodáról, valamint
a Választási Információs Szolgálatról
Területi Választási Bizottság

Székhelye:
Elérhetősége:

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

tagjai:

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

póttagjai:

Területi Választási Iroda
Vezetője:
Jogi helyettes:

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

A Választási Információs Szolgálat a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában az I.
emelet 121. és 122. sz. szobában működik, telefon elérhetősége: 88/545-013, 88/545-083 és
88/545-032, telefax: 88/545-087, e-mail: mokaljegyzo@vpmegye.hu, postacím: Megyei
Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati Iroda 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
A Szolgálat munkanapokon 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken 13.30 óráig érhető el.
A Szolgálat alapvető feladata az érdeklődő állampolgárok, jelölő szervezetek, jelöltek, sajtó
szervek tájékoztatása, konkrét kérdésekre történő válaszadás.
A feltett kérdésekre a Szolgálat lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 48 órán belül választ
ad a kérdező számára.
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III. MELLÉKLET
154/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. §-a
alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Költségvetési szerv neve:

Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ

Idegen neve:

–

Rövid neve:

–

Székhelye:

8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

Telephelyei:

Veszprém, Tüzér u. 44.
Veszprém-Gyulafirátót, Német u. 52.
Bakonynána, Kossuth u. 117.
Balatonalmádi, Erkel F. u. 19.
Lókút, Rózsa u. 5.
Pápa, Jeges u. 1/A.
Pápa, Szabó E. u. 1/B.
Pápa-Borsosgyőr, Szilfa u. 19.
Várpalota, Krúdy Gy. u. 25.
Zirc, Bakonybéli u. 1/A.
Zirc, Hóvirág u. 69.
Gic, Nagy L. u. 12.
Gic, Nagy L. u. 30.
Gic, Nagy L. u. 46.

2. Létrehozásáról
rendelkező –
jogszabály (határozat(ok)):
3. Közvetlen
székhelye:
4. Jogszabályban
közfeladata:

jogelődjének

neve, Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága,
Veszprém, Kossuth u. 10.

meghatározott Gyermekvédelmi szakellátás
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5. Alaptevékenysége:
Szakágazat szerinti besorolása
6. Tevékenység típusai
Alaptevékenység

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
879012-1 Gyermekotthoni ellátás
879014-1 Különleges gyermekotthoni ellátás
879015-1 Utógondozó otthoni ellátás
879016-1 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
889206-1
Területi
gyermekvédelmi
szakszolgáltatás
856012-1 Korai fejlesztés, gondozás
856013-1 Fejlesztő felkészítés
749031-1 Módszertani szakirányítás
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

Kiegészítő tevékenység

562917-2 Munkahelyi étkeztetés

Kisegítő tevékenység
Vállalkozói tevékenység

855932-3 Iskola rendszeren kívüli szakmai
oktatás
-

7.

Illetékessége:
Működési köre:

–
Veszprém megye közigazgatási területe

8.

Irányító szerve(inek) neve székhelye: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

9.

Alapítói
jogokkal
felruházott Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
irányító szerv(ek) neve, székhelye:
Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: -

10. Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján:
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Közszolgáltató

Közintézmény
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz
kapcsolódó Önállóan működő költségvetési szerv. Egyes
gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a
funkciója:
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala látja
el.
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A
Veszprém
Megyei
Önkormányzat
tulajdonában és az intézmény használatában lévő
ingatlanok és ingó vagyon a mindenkori
vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A
gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon
értékét a számviteli nyilvántartások alapján
elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az
intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza.
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12. A vagyon feletti rendelkezés joga:
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A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az
intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a Veszprém Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás
szabályairól szóló rendelet, valamint más
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

13. Az intézményvezető kinevezésének A megyei közgyűlés a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendje
alapján, nyilvános pályázat útján határozatlan
időre intézményvezető munkakörbe nevezi ki.
intézmény
alkalmazottainak
14. A foglalkoztatottakra vonatkozó Az
foglalkoztatására
a
közalkalmazottak
foglalkoztatási jogviszony:
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői
és a helyettes szülői jogviszony egyes
kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm.
rendelet alapján kerül sor.
15. Hatály:

2010. augusztus 15-től

Záradék: A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 154/2010. (VIII.5.) MÖK határozatával 2010.
augusztus 15-i hatállyal hagyta jóvá.
Hitelesítés:

V e s zp r é m , 2010. augusztus ….

Dr. Zsédenyi Imre
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő
megyei közgyűlés elnöke
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