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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ
222/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

Mitykó János pályázatának elutasításáról

223/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

Radnai István pályázatának elutasításáról

224/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

Vízl Mária megbízásáról a Thuri György Gimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatójának
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság külső bizottsági tagjainak
megválasztásáról
A Humán Erőforrás Bizottság külső bizottsági tagjainak
megválasztásáról
A Gazdasági és Területrendezési Bizottság külső bizottsági
tagjainak megválasztásáról

225/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:
226/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:
227/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETE
18/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet:
19/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet:
20/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet:
21/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet:

22/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 13/2001. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
A
Veszprém
Megyei
Önkormányzat
által
fenntartott
intézményekben
alkalmazandó
napi
élelmezési
nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII.
15.) önkormányzati rendelet módosításáról

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
221/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:
228/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:
229/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. december 15-ei
ülésének napirendjeiről
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciójáról
Hozzájárulásról kötvény bevételével kapcsolatban számla
átvezetéséhez
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230/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

Pályázati kiírásról aljegyzői állásra

231/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

Létszámcsökkentésről a Megyei Önkormányzat Hivatalára
vonatkozóan
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság 2011. évre vonatkozó üzleti tervének
első olvasatban történő megtárgyalásáról
A tüdőgyógyászati szakrendelés átcsoportosításáról

232/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

242/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

A fogászati röntgenellátás területi ellátási kötelezettség
módosításáról
Egészségügyi gép-műszerek átadásáról a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt vagyonkezelésébe
Döntés a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium KatonaSuli
Programjának támogatásáról szóló igénybejelentésről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi
intézkedési terve eredményességének éves értékeléséről
A
„Veszprém
megye
közoktatásáért”
Közalapítvány
megszüntetéséről
A „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány
megszüntetéséről
A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011.
évi célok meghatározásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi
munkatervének megállapításáról
Döntés Pusztai István interpellációjára adott válasz elfogadásáról

243/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

Döntés Orbán Imre interpellációjára adott válasz elfogadásáról

244/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

Megállapodás Balatonalmádi Város Önkormányzatával területi
ellátási kötelezettség átadásáról
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági
döntésekről (II.)

234/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:
235/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:
236/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:
237/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:
238/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:
239/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:
240/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:
241/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

245/2010. (XII. 15.) MÖK határozat:

IV. MELLÉKLETEK

18/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet mellékletei
19/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet melléklete
20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet melléklete
21/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet melléklete
22/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet melléklete
230/2010. (XII. 15.) MÖK határozat melléklete
233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1-2. mellékletei
234/2010. (XII. 15.) MÖK határozat melléklete
235/2010. (XII. 15.) MÖK határozat melléklete
241/2010. (XII. 15.) MÖK határozat melléklete
244/2010. (XII. 15.) MÖK határozat melléklete
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
222/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Mitykó János 5600 Békéscsaba, Egressy
utca 20. szám alatti lakosnak a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatói állásra benyújtott pályázatát elutasította.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázót a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

223/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Radnai István 8100 Várpalota, Bokányi D.
u. 24. szám alatti lakosnak a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatói állásra benyújtott pályázatát elutasította.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázót a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

224/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Vízl Máriát, az intézmény
igazgatóhelyettesét 2011. február 1-jei hatállyal – a pályázati eljárás lefolytatásáig, de
legfeljebb 2011. augusztus 15-ig – megbízza a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásával.
A közgyűlés felkéri a Humán Erőforrás Bizottságot, hogy az igazgatói állásra a pályázatot írja
ki.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

a pályázat kiírására: bizottság soron következő ülése,
a munkáltatói intézkedések megtételére: 2011. január 31.
a pályázat kiírására: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke
a munkáltatói intézkedések megtételére: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés
elnöke

225/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság külső
bizottsági tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:
1. Reitter István
2. Dr. Trosits Bernadett
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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226/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Humán Erőforrás Bizottság külső
bizottsági tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:
1.
2.
3.
4.

Feketéné Barabás Csilla
Kerecsényi Zoltán
Molnár Judit
Vojcskó János

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

227/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Gazdasági és Területrendezési Bizottság
külső bizottsági tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:
1. Herold Gábor László
2. Leszkovszki Tibor
3. Sági István
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.)
önkormányzati rendelet 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
b./ költségvetési kiadásai összeg
c./ a költségvetési hiány

12.758.913 ezer Ft-ra,
19.521.307 ezer Ft-ra,
6.727.458 ezer Ft-ra,
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d./ a működési célú pénzmaradvány
e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány
f./ a finanszírozási célú működési bevételek
g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek
h./ a finanszírozási célú működési kiadások
i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások
j./ a bevételek és kiadások főösszeg
módosul.

743.241 ezer Ft-ra,
4.695.105 ezer Ft-ra,
822.878 ezer Ft-ra,
536.106 ezer Ft-ra,
12.182 ezer Ft-ra,
22.754 ezer Ft-ra,
19.556.243 ezer Ft-ra

(2)

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

(3)

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

(4)

A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám:
2.987,35 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. § (8) 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. § (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6.
melléklete lép.
2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése
alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
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3. §
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének vagyonáról és a vagyonkezelés
szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott értéket el nem érő vagyon elidegenítése, használati
illetve hasznosítási jogának átengedése esetén az értékesítésre versenytárgyalás nélkül,
pályázattal kerülhet sor.
A pályázati felhívást ez esetben a Veszprém Megyei Önkormányzat Honlapján kell
közzétenni, a felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a felhívást kiíró szerv neve, székhelye,
b) az értékesítendő vagyon megnevezése, azonosító adatai,
c) a hasznosítás módja, időtartama,
d) a dokumentáció beszerzésének helye, feltételei,
e) a pályázat tartalmi követelményeit, benyújtásának helyét, módját, az ajánlatok
bontásának helyét, időpontját,
f) további információk nyújtásának módja,
g) amit a kiíró szükségesnek tart.”
4. §
Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon
hatályát veszti.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
19/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000.
(XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés e.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) „Az Önkormányzati
Hivatal szervezeti felépítése”-t tartalmazó 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
lép.
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2. §
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Ez a rendelet a 2011. február 1-jén lép hatályba, és 2011. február 2-án hatályát veszti.
Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. XLII. törvény 2. § és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az 1995 évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
21/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó napi
élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) bek. b. pontjában biztosított
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 16/2006. (XII.12.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-ában hivatkozott 1. melléklet
helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.
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(2) Hatályát veszti:
1. a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 16/2006. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2007.(XII.19.) önkormányzati
rendelet,
2. a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 16/2006. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2008.(II.26.) önkormányzati rendelet,
3. a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 16/2006. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2008.(IV.28.) önkormányzati
rendelet,
4. a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 16/2006. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2008.(XII.10.) önkormányzati
rendelet,
5. a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 16/2006. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2009. (IV:28.) önkormányzat
rendelet,
6. a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 16/2006. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2009.(VI.25.) önkormányzati
rendelet,
7. a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 16/2006. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2009.(IX.24.) önkormányzati
rendelet,
8. a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 16/2006. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2009.(XII.18.) önkormányzati
rendelet.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 3.§ (1), a 34. §
(1) valamint az 54. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A lakbér mértéke a lakás komfortfokozata alapján kerül megállapításra minden év
november 30. napjáig. A lakbér mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A lakbérnek a rendelet 1. mellékletében meghatározott mértékét városban
elhelyezkedő lakások esetében 50 %-kal emelni, az intézmények területén lévő
lakások esetében 10 %-kal csökkenteni kell.
A bérbeadó további legfeljebb 10 %-kal csökkentheti a lakbér mértékét a lakás
műszaki állapotára tekintettel. A kedvezmények mértékét és indokát a bérleti
szerződésben rögzíteni kell.
A lakbér nem tartalmazza a lakás közüzemi díjait.”

2. §

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba és 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
221/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. december 15-ei ülésének napirendjét
a következők szerint állapította meg.
1. A Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatójának megbízása (zárt ülés)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottságai külső tagjainak
megválasztása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

1287

1288

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2010. december 17.

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X.1.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
7. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII. 12.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
8. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
9. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2011. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása
Előadók:
Császár László, a Zrt. igazgatóságának elnöke
Dr. Rácz Jenő főigazgató
10. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság feladatellátását érintő döntések
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
11. Egészségügyi gép-műszerek átadása a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zrt vagyonkezelésébe
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
12. Döntés a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium KatonaSuli Programjának
támogatásáról szóló igénybejelentés
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
13. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve
eredményességének éves értékelése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
14. A Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított egyes közalapítványok
megszüntetése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
15. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célok
meghatározása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
16. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi munkatervének
megállapítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
17. Interpellációk
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
19. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2010. november 1 – 2010. november 30.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
20. Közmeghallgatás
Határidő:
azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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228/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette és megvitatta a 2011. évi
költségvetési koncepciót és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
2. A 2011. évi költségvetés előkészítésének célkitűzésit az alábbiakban fogalmazza meg:
− a költségvetési hiány csökkentése a teljes feladat-ellátási struktúra
felülvizsgálatán, annak racionális, finanszírozható átalakításán alapuljon,
− a költségvetés tervezésekor kiemelt prioritást kapjon a kötelező feladatok
ellátása,
− a működési hiányt a minimális szintre kell leszorítani, a folyó évi működési
bevételekből kell finanszírozni a folyó évi működési kiadásokat.
3. Az önkormányzati feladatok biztonságos ellátása érdekében, a hiány csökkentésének
céljából az alábbi intézkedéseket rendeli el:
A Közgyűlés felkéri elnökét
a) A költségvetési koncepció elfogadását követően kezdje meg a tárgyalásokat az érintett
önkormányzatok és társulások vezetésével az átvett feladatok további ellátásának
módjáról. A feladat átvételi szerződéseket a költségvetési koncepció előterjesztésében
meghatározottak figyelembevételével kell előkészíteni, szem előtt tartva a megyei
önkormányzat gazdálkodásának biztonságát.
b) A nevelési tanácsadók feladatainak ellátásánál a feladatot hatékonyabban,
gazdaságosabban és ellenőrizhető módon ellátó struktúra kialakítását kell
érvényesíteni.
c) A zeneiskolák működtetése területén kezdeményezze a feladatok összevont
intézményekben történő ellátását, valamint a költségek csökkentése érdekében a
települési önkormányzatok részvételét az infrastruktúra fenntartásában.
d) A kulturális intézmények finanszírozásában a települési önkormányzatok nagyobb
szerepvállalása érdekében folytasson tárgyalásokat az érintett önkormányzatokkal.
e) Azokban a gazdasági társaságokban, ahol a megyei önkormányzat döntő befolyással
bír, képviselje a takarékossági szempontokat.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

A költségvetési egyensúly javítása érdekében a Közgyűlés az alábbiakat rendeli el:
f) A bevételek növelése érdekében át kell tekinteni a térítési díjakat megállapító
önkormányzati rendeleteket. Az intézmények többletbevételeket az intézmények
fenntartására kell fordítani, s ezzel párhuzamosan csökkenteni kell a fenntartói
támogatás mértékét.
g) A vagyonhasznosítás során elsődleges feladatnak kell tekinteni a bevételek növelését,
növelni kell a bérleti díjakból, és ingatlanértékesítésből származó bevételeket, szükség
esetén külső szakértő igénybevételével.
h) A 2011. évi személyi juttatások tervezése során a személyi juttatások mértéke nem
lehet magasabb, mint a 2010. október 31-én betöltött álláshelyek és megkötött
munkavégzésre irányuló szerződések alapján számított személyi juttatások összege, a
Hivatal és az intézmények vonatkozásában, érvényesíteni kell a korábbi években
végrehajtott intézmény átszervezések és létszámleépítések hatását.
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i) A költségvetés készítése során kell kidolgozni, hogy az intézményekben a technikai
feladatok átszervezésével tovább lehessen csökkenteni a technikai és gazdasági
feladatokat ellátók létszámát. A nyugdíjba vonulás esetén meg kell vizsgálni, hogy
szükséges-e az álláshely megtartása, vagy megszüntethető-e, illetve a nyugdíjazás nem
járhat fenntartói többlet támogatással.
j) A kulturális intézményekben fenn kell tartani a megüresedő álláshelyek betöltésének
tilalmát, és meg kell vizsgálni a további létszámcsökkentés lehetőségét.
k) A gyermekvédelem területén ki kell dolgozni azt a szerkezeti változást, mely szerint
2011. év végére kilenc lakásotthon működésének fenntartása biztosított.
l) A szociális intézmények vonatkozásában át kell tekinteni az intézményi struktúrát, és
gazdaságossági számításokkal megalapozva javaslatot kell tenni a feladatellátás
átalakítására.
m) A Hivatal vonatkozásában is végre kell hajtani a szerkezetátalakítást, az ellátandó
feladatok figyelembe vételével, és megtakarítást kell elérni az új struktúra
létrehozásával.
Határidő:
Felelős:

2011. január 20., illetve folyamatos
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke,
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző,
Intézményvezetők

A 2011. évi költségvetési tervezési munka során az alábbi általános elveket kell betartani
n) A Közgyűlés elnöke által lefolytatott tárgyalások eredményei épüljenek be a 2011. évi
költségvetésbe.
o) A személyi juttatások csökkentése érdekében a költségvetés végrehajtása során a
pótlékok, helyettesítési díjak mértékét csak a minimum szinten lehet finanszírozni.
Ennek megvalósítása érdekében az ettől eltérő kollektív szerződések módosítását az
intézményvezetőknek kezdeményezniük kell és azokat – a közös megegyezéssel
történő módosítás eredménytelensége esetén – az intézményvezetőknek fel kell
mondani, és a pótlékokat a minimum szinten kell megállapítani, mert a megyei
önkormányzatnak a többletterheket nem áll módjában finanszírozni. A cafeteria
fedezetét az intézmények vonatkozásában nem biztosítja a költségvetés, a Hivatalban
is csökkenteni kell az előirányzatot.
p) A dologi kiadások vonatkozásában az intézményi költségvetési előirányzatok a
legszükségesebb működési, fenntartási kiadásokra nyújtsanak fedezetet a feladatellátás
során. Ennek érdekében a Hivatal szakirodái vizsgálják felül az intézmények
kötelezettségvállalást keletkeztető szerződéseit, és tegyenek javaslatot az
intézményeknek a feladatellátáshoz nem feltétlenül szükséges szerződések
felmondására, módosítására.
q) Az önként vállalt feladatok, támogatások, átadott pénzeszközök támogatásai esetében
jelentős csökkenést kell elérni. A költségvetési rendelettervezet készítésekor a
társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések, kisebbségi önkormányzatok
támogatását is az önként vállalt feladatokra vonatkozó elvek szerint kell kezelni.
r) A saját erő biztosításának feltételei 2011. évre romlottak. Ezért az intézmények csak
olyan pályázatokat nyújthatnak be, amelyek működési pályázatok esetében 100%
finanszírozásúak, és nem járnak további működési kiadásnövekedéssel. A
felhalmozási célú pályázatok esetében mellékelni kell a megtérülési számításokat.
Valamennyi pályázat esetében fokozottan vizsgálni kell, hogy az önkormányzat a
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feladatellátás során, hosszú távon meg tud-e felelni a pályázatokban előírt fenntartási
kötelezettségeknek.
s) A kötelező feladatok biztonságos ellátása érdekében a beruházási és felújítási
feladatokra pályázati forrásokból kell fedezetet teremteni. A beruházási és felújítási
feladatok tervezése során a saját tulajdonú vagyonelemek gyarapítását és
értékmegőrzését kell elsősorban figyelembe venni.
t) A Kötvény kibocsátásból származó bevétel terhére kötelezettséget vállalni csak a
2009. évben elfogadott elvek alapján lehet.
Határidő:
Felelős:

2011. február 15., illetve folyamatos
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke,
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző,
Intézményvezetők

4. A 2011. évi költségvetési rendelettervezetnek az intézményeket érintő fejezetét –
egyeztető tárgyaláson – ismertetni kell az intézmények vezetőivel. Ezzel egyidejűleg a
megyei szakmai érdekképviseletekkel ismertetni kell a dolgozók élet- és
munkakörülményeit érintő tervezett intézkedéseket, és megállapodásra kell jutni az
érintett előirányzatok mértékéről.
5. A Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez be kell nyújtani a költségvetési javaslatot
megalapozó rendelet-tervezeteket.
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését
követően, 2011. február 15-ig, a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez kell beterjeszteni.
Határidő:
Felelős:

2011. február 15., illetve folyamatos
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke,
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

229/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kötvény bevételéből
annak érdekében, hogy az önkormányzat költségvetési számlája legalább 5 000 ezer Ft, de
legfeljebb 10 000 ezer Ft pozitív egyenleget mutasson 2010. december 31-én, a szükséges
összeg a lekötött betétek lejáratakor a számlára átvezetésre kerüljön.
Az átmenetileg átvezetett összeget 2011. január 3-án ismételten vissza kell vezetni a
költségvetési számláról, és betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni a magasabb kamat
elérése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2011. január 4.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

230/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a melléklet szerinti megyei aljegyzői munkakör
betöltésére szóló pályázati kiírást elfogadja.
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A megyei közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt – a pályázati kiírás közzététele
érdekében – a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

231/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
1./
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat Hivatalánál 9
fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során a hivatal engedélyezett 89 fős
létszámát 80 főre csökkenti.
Határidő:
Felelős:
2./

a munkáltatói intézkedések megtételére: 2011. február 1.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az önkormányzati hivatal ügyrendjét az új
szervezeti felépítésének, és létszámnak megfelelően dolgozza át és terjessze a testület
soron következő ülése elé.

Határidő:
Felelős:

2011. januári ülés
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

232/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évre vonatkozó üzleti tervét
első olvasatban megtárgyalta. A 2011. évre prognosztizált negatív eredmény mértékének a
csökkentése szükséges, ennek érdekében a Zrt igazgatósága vizsgáltassa felül a pénzügyi
tervet és terjessze be a megyei közgyűlés soron következő ülésére.
Határidő:
Felelős:

2011. január 20.
Dr. Rácz Jenő főigazgató

233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett
intézményen belüli járóbeteg óraszám szakmák közötti átcsoportosításával, amely alapján
a Zrt a Tüdőbeteg gondozóban szervezett 18 pulmonológiai szakorvosi órát 2 szakaszban
átcsoportosít a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály járóbeteg ellátása keretében
gyermekpulmonológiai szakorvosi ellátásra. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a jelen
határozat 1. mellékletét képező, a működési engedély módosítása iránti kérelem
kellékeként az egészségügyi államigazgatási szervhez benyújtandó nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:
2.

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kötelező egészségügyi szakellátási
feladatába tartozó járóbeteg tüdőgyógyászati ellátást, amelyet jelenleg a többségi
tulajdonát képező Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel kötött
ellátási szerződés útján teljesít, 2011. február 1-jétől a Veszprém Megyei Önkormányzat
Tüdőgyógyintézete alaptevékenysége körébe sorolja és azt a 8200 Veszprém, Óvoda u. 2.
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alatti Tüdőbeteg gondozóban szervezett, 72 pulmonológiai szakorvosi és 50
tüdőgondozói óra szakellátási kapacitás keretében látja el. A megyei közgyűlés
felhatalmazza elnökét, hogy a fenntartó képviseletében nyújtsa be az ÁNTSZ Középdunántúli Regionális Intézetéhez a két egészségügyi szolgáltató közötti
kapacitásátcsoportosítás iránti kérelmet.
Határidő:
Felelős:
3.

A megyei közgyűlés egyidejűleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 2/A. § (3) és a 93. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete megnevezésű intézmény alapító
okiratának módosítását az alább megjelölt változtatásokkal jóváhagyja:
„1. Telephelyei” pontja a következővel egészül ki: „8200 Veszprém, Óvoda u. 2.
6. Tevékenység típusai pontjából törli: a „860001-1 Humán-egészségügyi ellátás
pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél”, az „552001-2 Üdülői
szálláshely szolgáltatás”, az „559099-2 Egyéb máshová nem sorolható szálláshely
szolgáltatás”, és a „960100-2 Textil, szőrme mosása, tisztítása” megnevezésű
szakfeladatokat, továbbá az „562917-2 Munkahelyi étkeztetés” megnevezésű
szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és megjelölését „562917-1
Munkahelyi étkeztetés”-re módosítja, a „869037-2 Fizikoterápiás szolgáltatás”
megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és megjelölését
„869037-1 Fizikoterápiás szolgáltatás”-ra módosítja, a „869039-2 Egyéb, máshová nem
sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás” megnevezésű szakfeladatot átsorolja az
alaptevékenységek közé és megjelölését „869039-1 Egyéb, máshová nem sorolt
kiegészítő egészségügyi szolgáltatás”-ra módosítja, a „477300-2 Gyógyszerkiskereskedelem” megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és
megjelölését „477300-1 Gyógyszer-kiskereskedelem”-re módosítja, a „477400-2
Gyógyászati termék kiskereskedelme” megnevezésű szakfeladatot átsorolja az
alaptevékenységek közé és megjelölését „477400-1 Gyógyászati termék
kiskereskedelme”-re módosítja, valamint törli a „Kiegészítő tevékenység” és a „Kisegítő
tevékenység” kategóriákat,
10. Típus szerinti besorolása pontjából törli a „Típus szerinti besorolás” megnevezést,
valamint törli a „Tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató”, továbbá a
„Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézet” meghatározásokat, a „Feladatellátáshoz
kapcsolódó funkciója megnevezést „Gazdálkodási jogköre” megnevezésre módosítja.”

Határidő:
Felelős:
4.

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

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A megyei közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1)
bekezdés g) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
2/A. § (3) és a 93. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Veszprém Megyei
Önkormányzat Tüdőgyógyintézete megnevezésű intézmény új, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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5.

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

Határidő:
Felelős:
6.

2011. január 31.
Dr. Rácz Jenő főigazgató
Dr. Medgyasszay Balázs mb. főigazgató

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt főigazgatóját, hogy a járóbeteg tüdőgyógyászati
feladat ellátását biztosító Veszprém 5809 helyrajzi számú Tüdőgondozó művelési ágú
ingatlan használatára, valamint a szakellátáshoz szükséges tárgyi eszközállományra
bérleti szerződést kössön a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetével.

Határidő:
Felelős:
8.

2010. december 24.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a járóbeteg tüdőgyógyászati ellátás
személyi feltételrendszerének biztosítása érdekében felkéri a Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat
Tüdőgyógyintézete főigazgatóit, hogy a Tüdőbeteg gondozóban foglalkoztatott
alkalmazottak átadásáról/átvételéről a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény 86/B. §-ában foglaltak szerint gondoskodjanak.

Határidő:
Felelős:
7.

2010. december 17.

2011. január 31.
Dr. Rácz Jenő főigazgató
Dr. Medgyasszay Balázs mb. főigazgató

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Veszprém Megyei
Önkormányzat Tüdőgyógyintézete megbízott főigazgatóját, hogy a működési engedély
módosítása birtokában kezdeményezze a Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási
pénztárnál kötött finanszírozási szerződése módosítását.

Határidő:
Felelős:

2011. január 31.
Dr. Medgyasszay Balázs mb. főigazgató

234/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét képező
megállapodásban foglaltak szerint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogászati röntgen szakellátás területi
ellátási kötelezettségének módosítását.
2. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozatban foglaltakat képviselje a
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság közgyűlésén.
Határidő:
Felelős:

2010. december 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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3. A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodás az aláírásától
számított 5 napon belül küldje meg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Közép-Dunántúli Regionális Intézetének, valamint Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának.
Határidő:
Felelős:

2010. december 31.
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző

235/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kijelöléssel, 2011. január 1. napjától a
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt vagyonkezelésébe adja a határozat
1. számú mellékletét képező vagyonkezelési szerződés módosításában felsorolt,
önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközöket.
A megyei közgyűlés elfogadja Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal fennálló vagyonkezelési szerződés módosítását, és
felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidő:

azonnal, illetve a vagyonkezelési szerződés módosításának az aláírására:
2010. december 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Felelős:

236/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó igényt
nyújt be a Honvédelmi Minisztérium részére feleslegessé vált, a várpalotai Faller Jenő
Szakképző Iskola és Kollégium KatonaSuli Programjában való felhasználásra az alábbiakban
megjelölt állami tulajdonú szakanyagokra:
1, szakanyag:
Fsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Megnevezés
Katonai gyakorló zubbony+gyakorló nadrág 46os méret
Katonai gyakorló zubbony+gyakorló nadrág 48os méret
Katonai gyakorló zubbony+gyakorló nadrág 50-es méret
Katonai gyakorló zubbony+gyakorló nadrág 52-es méret
Katonai gyakorló zubbony+gyakorló nadrág 54-es méret
Katonai gyakorló zubbony+gyakorló nadrág 56os méret

Mennyiség
1
10
10
6
1
1

2, szakanyag:
Fsz.
1.

Megnevezés
Katonai tájoló

Mennyiség
12

A Veszprém Megyei Önkormányzat az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007.(X,4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
következőket rögzíti határozatában:
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Felhasználási cél:
A helyi önkormányzat számára törvényben foglalt közoktatási feladat elősegítése.
Segítendő feladat:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. §. (1) bekezdés a)
pontjában megjelölt középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátás.
A feladatot előíró jogszabályi rendelkezés:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. §. (1) bekezdés a)
pontja.
A Honvédelmi Minisztériumtól igényelt fenti szakanyagok térítésmentes tulajdonba adása
érdekében felmerülő költségek megtérítését a Veszprém Megyei Önkormányzat vállalja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

237/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közoktatási esélyegyenlőségi
intézkedési terv rövid távú eredményességének értékelését tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
2.

A Közgyűlés felkéri a Humán Erőforrás Bizottságot, kísérje figyelemmel és segítse az
intézkedési terv további megvalósulását.

Határidő:
Felelős:
3.

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

azonnal, folyamatosan
Galambos Szilvia, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

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

Határidő:
Felelős:

folyamatosan
közoktatási intézmények vezetői

238/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alapító a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4)
bekezdése alapján kérelmet nyújt be a Veszprém Megyei Bírósághoz a Pk. 60.119/1997.
számon, 955. sorszám alatt nyilvántartott „Veszprém megye közoktatásáért”
Közalapítvány nemperes eljárásban történő megszüntetése iránt, mivel a közalapítvány
feladatainak ellátása az alapító Veszprém Megyei Önkormányzat és Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata tevékenysége során hatékonyabban megvalósítható.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a közalapítványnak
ingatlan, ingó vagyona, hitelezője nincs, a közalapítvány megszűnése esetén a
közalapítvány pénzforgalmi számláján rendelkezésre álló pénzösszegről az alapító okirat
10. pontja értelmében a bíróság dönt.
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3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni a közalapítvány elnökének,
a kuratóriumi tagoknak, a felügyelő bizottság elnökének, tagjainak és a közalapítvány
titkárának a közalapítványért végzett tevékenységét.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse és intézkedjen a kérelem bírósághoz történő megküldése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2011. január 20.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

239/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata, továbbá Pápa, Sümeg, Zirc, Várpalota, Balatonalmádi, Ajka,
Balatonfűzfő, és Balatonfüred Város Önkormányzata alapítók a „Veszprém Megye
Tűzvédelméért 105” Közalapítvány megszüntetéséhez hozzájárultak.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapítók nevében a 2006. évi LXV.
törvény 1. § (4) bekezdése alapján kérelmet nyújt be a Veszprém Megyei Bírósághoz a
Pk. 60.242/1993. számon, 541. sorszám alatt nyilvántartott „Veszprém Megye
Tűzvédelméért” Közalapítvány nemperes eljárásban történő megszüntetése iránt, mivel a
közalapítvány feladatainak ellátása a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok tevékenysége
során hatékonyabban megvalósítható.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a közalapítványnak
ingatlan, ingó vagyona, hitelezője nincs.
A közalapítvány megszűnése esetén az alapító okirat 10. pontja értelmében fennmaradó
598.000.-Ft-ot az alapító a Veszprém, Dózsa Gy. út 31. alatti székhelyű Gróf Széchenyi
Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05 támogatására fordítja, valamint a 2006. évi LXV.
törvény 1. § (5) bekezdése értelmében a közalapítvány pénzforgalmi számláján még
esetlegesen rendelkezésre álló pénzösszeget a közalapítvány alapító okiratában megjelölt
célra fordítja és ezekről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatja.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni a közalapítvány elnökének,
a kuratóriumi tagoknak, a felügyelő bizottság elnökének, tagjainak és a közalapítvány
titkárának a közalapítványért végzett tevékenységét.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse és intézkedjen a kérelem bírósághoz történő megküldése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2011. január 20.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

240/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
alapját képező 2011. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi munkatervében foglalt
testületi ülések előkészítése.
-

A megyei önkormányzat ciklus időszakára szóló Gazdasági Programjának elkészítése,
a 2011. évre vonatkozó feladatainak végrehajtása.
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-

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójában foglalt
feladatok végrehajtása, kiemelt figyelemmel az intézményi szervezeti átalakításokra,
takarékossági intézkedésekre.

-

A 2011. évi költségvetés elkészítése és folyamatos karbantartása, a 2010. évi
zárszámadás elkészítése.

-

A Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében vállalt feladatok
pénzellátásának biztosítása, a pályázati pénzeszközök, támogatások lehívásának,
elszámolásának végrehajtása.

-

Az intézmények költségvetésének előkészítésében és folyamatos finanszírozásában a
normatív jelleg érvényesítése.

-

A gazdasági feladatok kincstári rendszerben való további működtetése, ezáltal a
feladatokhoz igazított likviditás biztosítása.

-

A szabad pénzeszközök
hasznosítása.

-

Az ágazatspecifikus pályázati lehetőségek folyamatos és körültekintő figyelése,
kihasználása, megfelelve a régió operatív tervében meghatározott prioritásoknak,
különös tekintettel az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása területén működő
intézmények komplex, energiatakarékos fejlesztésére.

-

A megyei önkormányzat által meghirdetett pályázatok előkészítése és lebonyolítása, a
korábbi évek áthúzódó pályázatainak nyomon követése, gondozása. A pályázatok és
egyedi támogatások útján nyújtott pénzeszközökről a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló törvény előírásainak megfelelő adatszolgáltatás
biztosítása.

-

A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények ellenőrzési tervének ütemezett
végrehajtása, a szakmai és pénzügyi tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése,
segítése. Az ellenőrzések összegzett tapasztalatai alapján a szükséges változásokra
vonatkozó javaslatok megfogalmazása, intézkedések végrehajtása.

-

Informatikai fejlesztések időarányos végrehajtása. Az elektronikus kapcsolattartás
további erősítése a megyei fenntartású intézményekkel. A Honlapnak az elektronikus
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő működtetése,
egyidejűleg folyamatos fejlesztése, annak érdekében, hogy a megyében élők naprakész
tájékoztatást kaphassanak az őket érintő ügyekről, döntésekről, tervezetekről.

-

A 2011. évi területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselő választás,
valamint az esetleges időközi önkormányzati választásokkal, népszavazásokkal
kapcsolatos feladatok végrehajtása. Bírósági ülnökök választásával kapcsolatok
feladatok ellátása.

-

A civil és kisebbségi szervezetekkel történő kapcsolattartásból eredő feladatok
ellátása, a területi kisebbségi önkormányzatok törvényes működésének elősegítése.

önkormányzati

rendeleteknek

megfelelő

hatékony

- A tulajdonos önkormányzatokkal, többcélú kistérségi társulásokkal kötött, 2011-ig
hatályos megállapodások felülvizsgálata a közoktatás területén.
- Veszprém megye közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési, közoktatás-fejlesztési terve felülvizsgálatának előkészítése, a Bakonyi
Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulás szakképzési feladatellátás középtávú tervének meghatározása a tulajdonos
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önkormányzatokkal és a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottsággal együttműködésben.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési
tervében foglaltak időarányos végrehajtása.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat minőségirányítási programjában meghatározott
intézményi ellenőrzések és értékelések időarányos és más szakirodákkal összehangolt
teljesítése.
- Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, és a Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás működésével összefüggő gesztori feladatok ellátása.
- A közoktatási, szakképzési, közgyűjteményi TÁMOP, TIOP, KDOP projektek
megvalósításában, koordinálásában és fenntartásában való közreműködés.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi szakellátó
intézmény szakmai fenntartói, valamint a többségi tulajdonában lévő egészségügyi
tevékenységet folytató gazdasági társaság tulajdonosi felügyeletének az ellátása.
- A Veszprém megyei egészségügyi szakellátórendszer struktúrájának az átalakításából
adódó feladatok végrehajtása, különös tekintettel a Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-t és a Veszprém Megyei Önkormányzat
Tüdőgyógyintézetét érintő pályázatok segítségével elősegíteni kívánt átalakulási,
fejlesztési folyamatokra.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátó
rendszer működésének a felügyelete, segítése, folyamatosan az ellátási igényekhez és
a szükségletekhez igazodó fejlesztése.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának a
felülvizsgálata, a 2011-2012. évekre vonatkozó operatív programjának az elkészítése.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális szakellátó
intézményrendszer működésének a felügyelete, fejlesztésének szakmai elősegítése.
- A Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítása eljárás közbeszerzési
dokumentáció szerinti lebonyolítása, az eljárásban való szakszerű és aktív részvétel.
- A Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja felülvizsgálata
lebonyolítása, az eljárásban való szakszerű és aktív részvétel.

eljárás

-

Az intézmények működőképességét megtartó karbantartási, felújítási feladatok
folyamatos szervezése, elvégzése a takarékos működtetést szem előtt tartva.

-

Az intézmények energiatakarékosságának érdekében
energiahatékonyságot eredményező programokban.

-

A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények műszaki állapotának
folyamatos figyelemmel kísérése, közreműködés az intézményi felújítások,
beruházások megvalósításában.

-

A megyei önkormányzat vagyona értékesítési lehetőségeinek felülvizsgálata, javaslat
készítése, az azzal kapcsolatos döntések végrehajtása. A meglévő önkormányzati
vagyon hasznosítása.

-

Az önkormányzat gazdálkodását érintő közbeszerzési eljárások lebonyolítása a 2011.
évi közbeszerzési terv szerint.

részvétel

a

különböző
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-

A megyei önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok földkönyvi állapotának és a
tényleges állapotnak összehangolása, folyamatos naprakész állapotban tartása.

-

A Megyei Védelmi Bizottság működési feltételeinek szervezése, a védelmi felkészítés
és katasztrófa elhárítás 2011. évi feladataira kiadásra kerülő kormányrendeletekből
következő megyei védelmi igazgatási feladatok előkészítése, szervezése és irányítása.

-

Az MVB érvényben lévő intézkedési terveinek pontosítása, a törvényi szabályozások
változásainak megfelelő átdolgozása.

-

A vörös-iszap katasztrófa következményei elhárítása szervezési feladatainak ellátása, a
Kármentő Alap működtetése.

-

A Veszprém Megyei Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak ellátása
során a közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás és eredményes
együttműködés.

-

Az intézményfenntartói feladatokban való aktív közreműködés, élő kapcsolattartás az
intézményekkel; ütemezett és összehangolt szakmai, törvényességi, pénzügyi
ellenőrzésük.

-

A humánus, szolgáltató típusú ügyintézés, törvényes és szakszerű hatékony hivatali
működés követelményeinek megtartása. A Ket által megkövetelt ügyfélbarát
közigazgatás bővítése, előrelépés az elektronikus ügyintézésben, a hivatali ügyfélkapu
működtetésével.

-

Együttműködés és koordináció erősítése a szakirodák között.

-

A takarékosság új lehetőségeinek keresése és érvényesítése a gazdálkodás és a
munkavégzés során.

-

A köztisztviselők szakmai felkészülésének további javítása.

A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy az egyéni
teljesítménykövetelményeket - a meghatározott célok alapján - állapítsa meg, és annak
teljesítését a köztisztviselői törvényben előírt módon értékelje.
Határidő:

2011. január 31. (az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására)
2011. december 31.(az értékelésre)

Felelős:

a megyei főjegyző egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és
értékelése vonatkozásában:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és
értékelése vonatkozásában:
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző

241/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2011. évi munkatervét a
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos, illetve 2011. december 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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242/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pusztai István interpellációjára adott választ
elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

243/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Orbán Imre interpellációjára adott választ
elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

244/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a határozat 1. mellékletét
képező megállapodásban foglaltak szerint a járóbeteg bőrgyógyászati szakellátás területi
ellátási kötelezettségének visszaadását Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2011.
január 1-jétől.
2. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozatban foglaltakat képviselje a
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság közgyűlésén, amelynek megfelelően történjen meg a finanszírozási
szerződésének módosítása.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke
245/2010. (XII. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 171/2010. (IX. 16.), 172/2010. (IX. 16.),
173/2010. (IX. 16.) 4. pontja, 195/2010. (XI. 18.), 196/2010. (XI. 18.), 197/2010. (XI. 18.),
198/2010. (XI. 18.), 199/2010. (XI. 18.), 200/2010. (XI. 18.), 201/2010. (XI. 18.), 202/2010.
(XI. 18.), 203/2010. (XI. 18.), 204/2010. (XI. 18.), 205/2010. (XI. 18.), 206/2010. (XI. 18.),
207/2010. (XI. 18.) 209/2010. (XI. 18.), 211/2010. (XI. 18.), 217/2010. (XI. 18.), 219/2010.
(XI. 18.) 1. pontja MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének
átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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IV. MELLÉKLETEK

18/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet mellékletei
19/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet melléklete
20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet melléklete
21/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet melléklete
22/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet melléklete
230/2010. (XII. 15.) MÖK határozat melléklete
233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1-2. mellékletei
234/2010. (XII. 15.) MÖK határozat melléklete
235/2010. (XII. 15.) MÖK határozat melléklete
241/2010. (XII. 15.) MÖK határozat melléklete
244/2010. (XII. 15.) MÖK határozat melléklete
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