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KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ
2/2004. (II. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése
II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
1/2004. (II. 24.) MÖK rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
könyvtárak beiratkozási díjairól
2/2004. (II. 24.) MÖK rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról
3/2004. (II. 24.) MÖK rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének
megállapítása
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
1/2004. (II. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004. február 19ei ülésének napirendjei
3/2004. (II. 19.) MÖK határozat: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata a pályázatok
2004. április 01-ig történő kiírására
4/2004. (II. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Operatív Programja
5/2004. (II. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Koncepciója
6/2004. (II. 19.) MÖK határozat: A veszprémi 2191/6 helyrajziszámú ingatlan átsorolása az egyéb
vagyon körébe
7/2004. (II. 19.) MÖK határozat: Dr. Kontrát Károly képviselői interpellációjára adott elnöki válasz
elfogadása
8/2004. (II. 19.) MÖK határozat: Társulási megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a
Devecseri Városi Könyvtár működtetéséről
9/2004. (II. 19.) MÖK határozat: Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása
10/2004. (II. 19.) MÖK határozat: Egészségügyi gép-műszer céltámogatási pályázat benyújtása
11/2004. (II. 19.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés 2004. évi munkatervének elfogadása
12/2004. (II. 19.) MÖK határozat: Veszprém megye helyközi tömegközlekedési helyzetének értékelése, a fejlesztési célok és a finanszírozási lehetőségek tükrében;
Veszprém megye közúti közlekedés infrastruktúrájának felmérése,
különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozás pályázati
lehetőségeire.
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13/2004. (II. 19.) MÖK határozat: Veszprém – Maine-et-Loire – Kovászna megyék háromoldalú
együttműködési szerződésének jóváhagyása
14/2004. (II. 19.) MÖK határozat: A mongóliai Szelenge megye megkeresése, Veszprém megyével
történő együttműködési javaslat
15/2004. (II. 19.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) és a közgyűlés elnökének saját hatáskörben hozott döntéseiről (III.)
IV. MELLÉKLETEK
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2004. (II. 24.)
MÖK rendelet 1-16. sz. mellékletei
Társulási megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a Devecseri Városi Könyvtár működtetéséről szóló 8/2004. (II. 19.) MÖK határozat 1-2. sz. mellékletei
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló 9/2004. (II. 19.) MÖK határozat melléklete
A megyei közgyűlés 2004. évi munkatervének elfogadásáról szóló 11/2004. (II. 19.) MÖK határozat
melléklete
A Veszprém - Maine-et-Loire - Kovászna megyék háromoldalú együttműködési szerződésének jóváhagyásáról szóló 13/2004. (II. 19.) MÖK határozat melléklete
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
2/2004. (II. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul dr. Bánfi Ferenc rendőr dandártábornok a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjévé 2004. március 1-jétől történő
kinevezéséhez.
Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a képviselőtestület döntéséről dr. Salgó László
rendőr vezérőrnagy urat, országos rendőr-főkapitányt tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
1/2004. (II. 24.) MÖK rendelet
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő könyvtárak beiratkozási
díjairól
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi CXL. (Kulturális) törvény 56. §
(4) bekezdésének felhatalmazása alapján a fenntartásában működő könyvtárak beiratkozási díjáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat az általa fenntartott könyvtárak beiratkozási díját 365
napra az alábbiak szerint állapítja meg:
A beiratkozási díj a könyvtárak valamennyi kölcsönzési – hagyományos és nem hagyományos könyvtári dokumentumok – szolgáltatására vonatkozik.

18 éven felüli, önálló jövedelemmel rendelkezőknek

Eötvös Károly Megyei Könyvtár,
Veszprém

Devecseri Városi Könyvtár

1.500 Ft

600 Ft

2.§ A megállapított beiratkozási díjaknál az alábbi kedvezmények vehetők igénye:

Családi (legalább 3 közös
háztartásban élő családtag
együttes beiratkozása esetén)
Diákigazolvánnyal rendelkező tanulók és hallgatók,
nyugdíjasok, sorkatonák,
GYES-en lévők, munkanélküliek
Intézményi beiratkozás
16 éven aluliak és 70 éven
felüliek

Eötvös Károly Megyei Könyvtár,
Veszprém

Devecseri Városi Könyvtár

2.200 Ft

--

750 Ft

300 Ft

8.000 Ft

--

díjtalan

díjtalan

3.§ A kölcsönzési határidő lejárta után – amennyiben a dokumentum lejárati idejének meghosszabbítása nem történt meg – a könyvtárhasználók késedelmi díjat, továbbá a felszólítás postaköltségét kötelesek megfizetni.
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém
1. felszólítás (könyv)
2. felszólítás (könyv)
3. felszólítás (könyv)
Videofilm (db/nap)
CD-lemez (db/nap)
CD-ROM (db/nap)
DVD (db/nap)

Minden könyvtárhasználó esetében:
500 Ft
850 Ft
1. 250 Ft
150 Ft
200 Ft
400 Ft
400 Ft
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Devecseri Városi Könyvtár
Minden könyvtárhasználó esetében:
5 Ft / könyv / nap
7 Ft / könyv / nap
10 Ft / könyv / nap

1. felszólítás
2. felszólítás
3. felszólítás

4.§ A könyvtár használati rendjét, a könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és az egyéb díjak mértékét a szervezeti és működési szabályzat
részét (annak mellékletét) képező könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza.
Záró rendelkezések
5.§ A rendelet 2004. év március 1-jén lép hatályba.
6.§ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 3/2001. (II.15.) MÖK rendelet hatályát veszti.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

2/2004. (II. 24.) MÖK rendelet
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények
térítési- és tandíjáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX..
törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 102. § (2) bekezdés b. pontjában, valamint a 124.
§ (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a térítési díj és tandíj megállapításának és
fizetésének szabályairól, valamint az adható kedvezmények feltételeiről az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott
nevelési - oktatási intézményekre és a velük tanulói jogviszonyban állókra.
Az ingyenes tanórán kívüli foglalkozások

2.§ (1) A közoktatási törvény 114. §-ában meghatározott ingyenes tanórán kívüli foglalkozások mellett az iskola mindenkori éves költségvetésében meghatározott
keretek között – a tényleges tanulói igény alapján – ingyenesen szervezhetőek
meg azok a diákkörök (közoktatási törvény: 53. § (2) bek. b. pontja), amelyekben a tanulók a kötelező tanórai foglalkozásokat kiegészítő, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó ismereteket sajátítanak el, illetőleg amelyeknek a célja a középfokú, illetve felsőfokú továbbtanulás előkészítése.
(2) Ingyenesen vehet részt a tanuló az intézmény által szervezett, illetve az intézmények közötti tanulmányi-, kulturális-, műveltségi- és sportversenyeken amelyeket a közoktatási törvény 52. § (7) bekezdésében meghatározott időkeret
terhére szerveztek.

6

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2004. február 24.

A térítési díj és a tandíj szolgáltatási köre
3. § (1) Térítési díj és a tandíj az iskola létesítményeinek, felszereléseinek és szolgáltatásainak igénybevételét foglalja magában, a közoktatási törvény 115. és 116. §ai által szabályozott ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokon túli esetekben.
(2)
a)
b)

c)

d)

Térítési díjért igénybevehető szolgáltatások:
A közoktatási törvény 114. §-ában meghatározottakon kívüli szolgáltatás igénybevétele.
Felnőttoktatásban – a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
oktatás kivételével – a tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban és a
szakközépiskolában, valamint a szakközépiskolában vagy a szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési évfolyamon a
közoktatási törvény 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában felsoroltak.
Gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá szakközépiskolában és szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam
második alkalommal történő megismétlésekor a közoktatási törvény
114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak.
Az alapfokú művészetoktatási intézményben heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, évenkénti
egy meghallgatás (vizsga) és egy művészi előadás, egy alkalommal –
tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam megismétlése, valamint az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások körében.

(3) Tandíjért igénybevehető szolgáltatások:
a) Szakképesítés megszerzésekor – a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első és a második szakképesítésre való felkészülés kivételével - a
közoktatási törvény 114. § (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak.
b) Gimnáziumban, szakközépiskolában, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően,
továbbá szakközépiskolában és a szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismételésekor a közoktatási törvény 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak.
c) Alapfokú művészetoktatásban a 115. §-ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, valamint a huszonkettedik életév elérésétől pedig minden tanórai foglalkozás.
A térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség mértéke
4. § (1) A közoktatási törvény értelmében a térítési díjat és a tandíjat tanévenként a
szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra eső hányadának alapján kell megállapítani. A folyó kiadások egy tanulóra
jutó hányadának mértékét a költségvetési rendelet oktatási intézményenként
évente megállapítja.
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(2) A térítési díj mértéke:
a) A 3. § (2) bekezdés a) pontja esetén az (1) bekezdés alapján megállapított öszszeg 20 %-a.
b) A 3. § (2) bekezdés b) pontja esetén az (1) bekezdés alapján megállapított öszszeg 25 %-a.
c) A 3. § (2) bekezdés c) pontja esetén az (1) bekezdés alapján megállapított öszszeg 30 %-a.
d) A 3. § (2) bekezdés d) pontja esetén 18 éven aluli tanulóknál az (1) bekezdés
alapján megállapított összeg 10 %-a.
e) A 3. § (2) bekezdés d) pontja esetén tizennyolc éven felüli, de huszonkét éven
aluli tanulóknál az (1) bekezdés alapján megállapított összeg 25 %-a.
(3) A tandíj mértéke:
A szakmai feladatra jutó – tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 70 %-a.
Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmények
5.§ (1) Nem kell tandíjat és térítési díjat fizetnie az állami gondoskodás alatt álló tanulóknak.
(2) A tanulót „jeles”, „jó” átlagú tanulmányi eredménye – valamint országos tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezése alapján térítési díj alapösszeget csökkentő kedvezmény illeti meg. A kedvezmény mértékét az intézmény igazgatója
állapítja meg, amely nem haladhatja meg az alapösszeg 30 %-át.
(3) A tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény első alkalommal az első évfolyam első félévének tanulmányi eredménye alapján illeti meg a tanulót.
Az intézmény igazgatója a tanévre megállapított átlagos térítési díj összegének
a második félévre esedékes részét a tanuló tanulmányi eredménye szerint szükség esetén csökkenti, vagy növeli.
A továbbiakban a kedvezményt tanévenként a tanulmányi eredmény függvényében kell megállapítani.
(4) A térítési díjjal és tandíjjal kapcsolatos intézményi szintű rendelkezéseket a nevelési-oktatási intézmény a szervezeti és működési szabályzatában határozza
meg.
Szociális kedvezmények
6. § (1) Kérelemre a 4. § alapján megállapítható térítési díj és tandíj:
a) 25 %-a engedhető el, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem
éri el a mindenkor kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét.
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b) 50 %-a engedhető el, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem
éri el a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.
c) 75 %-a engedhető el, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem a
mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj kötelező legkisebb mértékét nem éri el.
(2) A kedvezményezettek köréről az iskolaszék, annak hiányában a szülői szervezet, a diákönkormányzat és a nevelőtestület 1-1 tagjából álló bizottság véleményének kikérésével az igazgató dönt.
(3) A tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható
összes kedvezmény mértéke nem haladhatja meg az összes díjból az intézményhez befolyó összeg 50 %-át.
7. §

Az intézmény igazgatója a megállapított térítési- és tandíjak alapösszegéről,
valamint a tanulmányi eredmények alapján az e rendelet szerint járó mérsékléséről, illetve a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, azok feltételeiről és a feltételek fennállásának igazolási módjáról, továbbá a térítési- és
tandíjak fizetésének szabályairól tájékoztatja az intézmény tanulóit minden év
május 15-ig, az intézménybe felvételre jelentkezőket a beiratásig.
A térítési díj és a tandíj befizetésének módja és ideje
A bevétel felhasználási köre

8.§ (1) A térítési díjakat és tandíjat tanévkezdéskor egy tanévre vonatkozóan kell
megállapítani. A térítési díj- és tandíjkedvezmények igénylését, a befizetés
módját, valamint idejét az intézmény szervezeti és működési szabályzatában
kell meghatározni.
(2) A rendeletben meghatározott jogcímen befolyt bevétel felhasználásáról az intézmény dönt a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint.
Záró rendelkezések
9. § (1) E rendelet 2004. március 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 2000. évi költségvetéséről szóló, az 5/2000. (IV. 20.), a
8/2000. (VI. 15.), a 11/2000. (IX. 28.) és az 5/2001. (IV. 26.) MÖK rendeletekkel módosított 1/2000. (II.10.) MÖK rendelete hatályát veszti.
Veszprém, 2004. január 8 .
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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3/2004. (II. 24.) MÖK rendelet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének megállapításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről rendelkező 2003. évi CXVI. törvény alapján a Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, a Megyei
Önkormányzat Hivatalára és a Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézményekre terjed ki.
II. fejezet
Címrend

2. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének Címrendjét a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.
III. fejezet
A 2004. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1)

A Megyei Önkormányzat a 2004. évi költségvetés
a./ bevételi főösszegét
18.397.578 ezer forintban,
b./ kiadási főösszegét
18.397.578 ezer forintban
állapítja meg.

(2) A 3. § (1) bekezdés a./ pontjában szereplő bevételi főösszeg 200.000 ezer forint
felhalmozási célú hitelt tartalmaz.
(3) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy
a 3. § (2) bekezdésben szereplő hitel felvételére intézkedést tegyen.
(4) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, a tőke és járulékai erejéig.
4. §

(1) A Megyei Önkormányzat a 3. § (1) bekezdés a./ pontjában megállapított bevételi főösszeget a főbb jogcím-csoportonként és bevételfajtánként az 1. számú
melléklet részletezése szerint, a címek és alcímek (önálló és részben önálló
költségvetési szervenként), továbbá ezen belül jogcím csoportonként és
bevételfajtánkénti részletezésben a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A működési bevételek közül az intézményellátás díja és alkalmazottak térítése a
költségvetési előirányzatnak megfelelően, az egyéb működési bevételek és
többleteik teljes egészében illetik meg az intézményeket.
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(3) Az intézményellátás díja és alkalmazottak térítése jogcímnél a szociális intézményekben történő elhelyezésért fizetett egyszeri hozzájárulásból az intézmény
költségvetését a bevétel 90 %-a illeti meg.
5. §

(1) A 3. § (1) bekezdés b./ pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a Megyei Önkormányzat a kiadásokat előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet részletezésében a következő összegekkel
állapítja meg:
Működési kiadások
17.080.060 ezer forint
ebből:
- személyi jellegű kiadások
8.493.851 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok
2.788.384 ezer forint
- dologi jellegű kiadások
5.186.891 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai
303.868 ezer forint
- speciális célú támogatások
307.066 ezer forint
Felhalmozások
1.046.409 ezer forint
ebből:
- beruházások
885.596 ezer forint
- felújítások
59.200 ezer forint
- egyéb felhalmozási célú támogatások
81.613 ezer forint
-felhalmozási célú támogatási kölcsön
nyújtása
20.000 ezer forint
Általános tartalék
19.138 ezer forint
Céltartalék
251.971 ezer forint
Létszám
4690 fő
ebből:
- megyei fenntartású intézményekben
2971 fő
- kórházakban
1719 fő
(2) A 3. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott kiadási főösszegnek címek és
alcímek (önálló és részben önálló költségvetési szervenként), ezeken belül előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatok és átlaglétszám szerinti bontását az 5.
számú melléklet részletezésében állapítja meg.
(3) A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a működésével kapcsolatos kiadási
előirányzata a 6/a. számú melléklet szerinti részletezésben 233.214 ezer forint,
melyből 2700 ezer forint beruházási kiadás.
(4) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a központilag kezelt előirányzatokból
251.971 ezer forint céltartalékot képez, melyet célonként a 6/b. számú melléklet
szerint állapít meg.
(5) A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének központilag kezelt működési célú kiadásait célonként a 6/c. számú melléklet – kivéve az I. fejezet 2. 3.és az V. fejezet 9. pontjait – 390.466 ezer forintban állapítja meg.
(6) A Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények célfeladatait és
felhasználási kötöttséggel járó előirányzatait – intézményenként és célonként
részletezve – a 6/d. számú melléklet szerint 687.225 ezer forintban állapítja
meg.
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(7) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadásokat célonként a
6/a. sz. melléklet 14. pont, a 7. sz. melléklet és a 6/c sz. melléklet I. fejezet 2., 3.
és V. 9. pontjai részletezésében 1.046.409 ezer forintban határozza meg.
(8) A 11/1991. (XII.15.) MÖK rendelet 1. §. (5) bek. alapján a Veszprém Megye
Érdemrendje kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 100 ezer forint/fő.
(9) (9) A 23/1993. (XI.24.) MÖK rendelet 8. §-a alapján a Pro Comitatu kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 50 ezer forint/fő, csoportok esetében 90 ezer
forint/csoport.
(10) A 14/1999. (XII.09.) MÖK rendelet 3. § (3) bek. alapján a szakmai díjakkal járó
pénzjutalom összege nettó 40 ezer forint/fő.
6. §

(1) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. és 2006. évi költségvetés bevételi és kiadási prognózisát a 15/a és a 15/b számú melléklet szerint
- 2005. évre
19.154.579 ezer forint,
- 2006. évre
19.692.556 ezer forint
bevétellel és kiadással tudomásul veszi.
(2) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. számú melléklet
szerint a 2004. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.
(3) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 2. sz., 6/e. sz., 8. sz.,
9. sz., 12/a. sz., 12/b. sz., 13. sz. és 14. sz. mellékletekben szereplő adatokat.
IV. fejezet
A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

7. §

(1) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
a központi költségvetésből meghatározott célra a Megyei Önkormányzat költségvetésébe engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket az érintett intézményi költségvetésbe és központilag kezelt előirányzatokhoz – előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül – engedélyezze és
erről a közgyűlést a soron következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztassa.
(2) Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat központi
költségvetésében meghatározott céllal szereplő költségvetési előirányzatokat –
összeghatár nélkül – a címzettek részére engedélyezzen átcsoportosítani és erről a közgyűlést a soron következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztassa.
(3) Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az általános tartalék terhére 500 ezer
forint egyedi értékhatárig – pótelőirányzat címén – előirányzat-átcsoportosítást
engedélyezzen, és erről a közgyűlést a soron következő rendelet módosításakor
tájékoztassa.
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(4) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságát, hogy a 6/c számú melléklet V. 8. pontjában meghatározott előirányzat felhasználására döntést hozzon, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságát, hogy a 6/c számú melléklet II. 1. 2. pontjában meghatározott
előirányzat felhasználására döntést hozzon a közgyűlés utólagos tájékoztatása
mellett.
(6) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Kulturális, Kisebbségi
és Vallásügyi Bizottságát, hogy a 6/c számú melléklet II. 6. és a V. 2. és 12.
pontokban meghatározott előirányzatok felhasználására döntést hozzon a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
(7) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az Európai Integrációs Bizottságát, hogy a 6/c számú melléklet V. 11. pont 2. francia bekezdésben szereplő előirányzat felhasználásáról döntsön és erről a közgyűlést utólagosan tájékoztassa.
(8) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az Ügyrendi és Igazgatási
Bizottságát, hogy a 6/c számú melléklet V. 13. pontban meghatározott civil
szervezetek támogatása előirányzat felhasználására döntést hozzon és erről a
közgyűlést utólagosan tájékoztassa.
(9) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Területrendezési és
Kommunális Bizottságát, hogy a 6/c számú melléklet I. 2, 3, 6. és a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottságát a I. 7. pontjában meghatározott előirányzat felhasználására döntést hozzon, és erről a közgyűlést utólagosan tájékoztassa.
(10)A Megyei Önkormányzat Közgyűlés felhatalmazza a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottságát, hogy a 6/c számú melléklet V. 14. pontjában szereplő előirányzat felhasználására döntést hozzon és erről a közgyűlést utólagosan tájékoztassa.
(11)A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
a 6/c számú melléklet II. 7. pontjában szereplő előirányzat felhasználására döntést hozzon és erről a közgyűlést utólagosan tájékoztassa.
(12) A Megyei Közgyűlés – a képviselői munka hatékonyságának az elősegítése
érdekében – a 2004. évi költségvetésben (6/c. melléklet I. 8. pont) a közgyűlés
tagjai részére – az elnök és alelnökök kivételével - személyenként 500 ezer forint, összesen 18,5 millió forint költségvetési előirányzatot biztosít. Az előirányzat felhasználása a 7. § (2) bekezdése szerint történik.
8. §

(1) A költségvetési szervek – saját bevételi többleteik terhére költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. A saját kezdeményezésű előirányzat-változási szándékot a
tárgyévi költségvetési rendelet módosítását tárgyaló közgyűlési időpontot
megelőző 20 naptári nappal kell eljuttatni a megyei főjegyzőhöz.
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(2) A Közgyűlés a 8. § (1) bekezdésben hivatkozott módosításról legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő
megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönthet.
(3) A költségvetési rendelet 7. számú mellékletében részletezett, de az intézmények
szervezésében megvalósuló felhalmozási és karbantartási feladatokhoz tartozó
előirányzatok az érintett intézmény által a megyei főjegyzőhöz eljuttatott előzetes költségvetés (költségkalkuláció) alapján kerülhet átcsoportosításra az intézmény költségvetésébe.
(4) A költségvetési rendelet 7. számú mellékletének 4. pontjában foglaltak szerint a
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 150 millió forint egységes pályázati alapot
képez a megyei fejlesztési, beruházási célok megvalósítása céljából.
a./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza az ágazatilag illetékes – Területrendezési és Kommunális-, Oktatási, Ifjúsági és Sport-, Kulturális, Kisebbségi és
Vallásügyi-, Szociális és Gyermekvédelmi-, Egészségügyi-, Turisztikai és
Külkapcsolatok-, Európai Integrációs – bizottságait, hogy az 500 ezer forintot meghaladó, saját erőt igénylő fejlesztési, beruházási pályázatok esetében az önerő odaítélése ügyében döntsenek.
b./ A Megyei Közgyűlés az 500 ezer forint alatti saját erőt igénylő pályázatok
ügyében az önerő biztosítását elnöki hatáskörbe utalja.
c./ A saját erőt nem igénylő pályázatok benyújtása ügyében a Közgyűlés elnöke dönt.
d./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a pályázatok benyújtása tárgyában – a Megyei Önkormányzat 2003-2006. évi Gazdasági Programjára és az ágazati koncepciókra tekintettel – a szakmai bizottságok döntéselőkészítését koordinálja.
e./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a pályázatok
benyújtásával, kezelésével és elbírálásával kapcsolatos eljárási rendet szabályozza.

9. §

(5)

A költségvetési rendelet 6/b. számú mellékletében részletezett feladatokkal
összefüggő előirányzatok, a megvalósulással párhuzamosan, dokumentumokkal igazoltan, a belépés időpontjának megfelelően, időarányos mértékben kerülhetnek átcsoportosításra az érintettek költségvetésébe.

(6)

A Megyei Közgyűlés által 2004. évben a közalkalmazottak 4 % mértékű bérfejlesztésére 11 hóra biztosított előirányzat felhasználását az alábbiak szerint
szabályozza:
- a bérfejlesztés fedezetet nyújt a közalkalmazottak magasabb fizetési fokozatba
sorolása miatti többletekre,
- az ezen kívüli bérfejlesztést az erről szóló átsorolásban „A garantált összegen
felüli – munkáltatói döntésen alapuló – illetmény(rész)” rovatban kell szerepeltetni, 2004. december 31-ig szóló határozott időre.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a
költségvetésben szereplő tervezett pénzeszköz átvétellel kapcsolatos, valamint az
önkormányzatoknak, intézményfenntartó társulásoknak közös működtetés céljából
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átadásra tervezett támogatásokra, azok éves ütemezésére és finanszírozására a
megállapodásokat kösse meg.
10. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az
illetékek beszedésével kapcsolatos költségek viseléséről, ezen belül a költségek
köréről, mértékéről, az elszámolási kötelezettségről és az elszámolás ellenőrzésének a módjáról – a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében a polgármesterrel – a közgyűlés által megállapított összeghatáron belül állapodjon meg. Megállapodás hiányában – törvényi felhatalmazás alapján – a közgyűlés által megállapított mértékben engedélyezze az Illetékhivatal finanszírozását.

11. §

(1) A Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények pénzellátása a
bevezetett „kiskincstári” finanszírozási formában, az intézmény által havonta
elkészített és a Megyei Önkormányzat Hivatala részére megküldött és részére
visszaigazolt likviditási terv alapján, napi pénzellátással történik. A likviditási
terv a költségvetési támogatás 1/13-ára tekintettel készülhet. Január hónapban
2/13, minden további hónapban 1/13 támogatás illeti meg az intézményeket.
(2) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési
támogatás előirányzatának 2 %-a erejéig – ami 2004. évben 144.011 ezer forint
- időben előre hozott pénzellátást engedélyezzen.
(3) Nem biztosítható időben előre hozott pénzellátás azoknak a költségvetési szerveknek, akik lekötött betéttel rendelkeznek, a betétállomány erejéig.
(4) A Megyei Közgyűlés a gyermekvédelmi intézmények és a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 2004. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatainak finanszírozását a feladatokkal arányosan végzi, a feladathoz kapcsolódó mutatószámok (állami nevelt gyermekek) számának havonta történő
figyelemmel kísérése alapján. A feladat változással összefüggő előirányzatátcsoportosítást az érintett intézmények költségvetésében évközben az I. félévi
adatok összesítése alapján a költségvetési rendelet módosítása keretében, év
végén pedig az év végi állapotnak megfelelő létszámok alapján a pénzmaradvány jóváhagyásakor érvényesíti.
(5) A Megyei Önkormányzat javára vezetett bankszámla-egyenleg banki betétként
történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak, az ott
szabályozott összeghatárokon belül.
Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a közgyűlés elnöke jogosult a főjegyző ellenjegyzése mellett.
(6) A megyei intézmények a pályázati úton elnyert összegeknek a számlavezető
pénzintézetnél tartós betétként történő elhelyezését kérhetik a közgyűlés elnökétől.
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(7) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (1) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettség alól kivételt képeznek a Megyei Önkormányzat által nyújtott – az adott költségvetési évben egybe számított – kettőszázezer forint alatti támogatások.
12. §

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

13. §

Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai:
(1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból költségvetési szervet
nem illeti meg
a/ a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
b/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó
pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
c/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal öszszefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.
d/ a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással
fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
e/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
f/ a támogatás értékű bevételi többlet.
(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:
a/ a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
b/ a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, a
szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány, illetve az előirányzat-maradvány
személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is
fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használ-
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ható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség,
amely költségvetési támogatási többlettel jár.
V. fejezet
A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális,
nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagnormák
14. §

A Megyei Közgyűlés a megyei fenntartású és élelmezési ellátást nyújtó szociális,
nevelési és oktatási intézmények napi élelmezési nyersanyagnormáit 2004. évre a
11. sz. melléklet szerint határozza meg.
VI. fejezet
Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet - az V. fejezet kivételével - kihirdetése napján lép hatályba, de
rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Az V. fejezet rendelkezése 2004. március 1-től lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (továbbiakban: SZMSZ) többször
módosított 13/2000. (XI.23.) MÖK rendelet 2. számú mellékletének VI. címe
az alábbiakkal egészül ki:
„Feladat és hatáskör megnevezése:
Elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját, jóváhagyja az intézményi minőségirányítási programot.
A feladatot és hatáskört megállapító jogszabályok: 1993. évi LXXIX. tv. 40. §
(10) és 85. § (7) bek.
Feladat és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés.
Átruházás: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság.”
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az SZMSZ 5. számú – a bizottságok
feladat- és hatáskörét tartalmazó – mellékletében az Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság feladat- és hatásköre az alábbiakkal egészül ki:
„Elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját, jóváhagyja az intézményi minőségirányítási programot.”
(5) A köztisztviselői törvény módosításáról szóló 2003. évi XLV. tv. (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40.000 forint.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
1/2004. (II. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2004. február 19-ei ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
I. SZEMÉLYI ÜGY
1. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
II. RENDELETEK, KONCEPCIÓK
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő könyvtárak beiratkozási
díjairól rendelet megalkotása
Előadó:
A Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megbízásából:
Porga Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési- és tandíj rendeletének megalkotása
Előadó:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének megállapítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának
Operatív Programja
Előadó:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciója
(2. olvasat)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
III. VAGYONI ÜGY
1. A veszprémi 2191/6. helyrajziszámú ingatlan átsorolása az egyéb vagyon körébe
Előadó:
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából:
Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke
IV. INTÉZMÉNYI ÜGYEK
1. Társulási megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a Devecseri Városi
Könyvtár működtetéséről
Előadó:
A Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megbízásából:
Porga Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke
2. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása
Előadó:
A Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megbízásából:
Porga Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke
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3. Egészségügyi gép-műszer céltámogatási pályázat benyújtása
Előadó:
Az Egészségügyi Bizottság megbízásából:
Dr. Szundy Béla tanácsnok, a bizottság elnöke
V. VEGYES ÜGYEK
1. A megyei közgyűlés 2004. évi munkatervének megállapítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. Tájékoztató a Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint egyes egészségügyi intézmények 2003. évi közbeszerzéseiről
Előadó:
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából:
Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke
3. Veszprém megye helyközi tömegközlekedési helyzetének értékelése, a fejlesztési célok és a finanszírozási lehetőségek tükrében;
Veszprém megye közúti közlekedés infrastruktúrájának felmérése különös tekintettel
az Európai Unióhoz való csatlakozás pályázati lehetőségeire
(2. olvasat)
Előadó:
Bebesi István, a megyei önkormányzat közlekedési infrastruktúrafejlesztés tanácsnoka
4. Veszprém-Maine-et-Loire-Kovászna megyék háromoldalú együttműködési szerződésének jóváhagyása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
5. A mongóliai Szelenge megye megkeresése, Veszprém megyével történő együttműködési javaslat
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
6. Interpelláció
7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) és a
közgyűlés elnökének saját hatáskörben hozott döntéseiről (III.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2003. november 24 –
2004. január 31.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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3/2004. (II. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján – felkéri a megyei közgyűlés valamennyi bizottságát és a pályázati alap kezelőjét, hogy pályázataikat 2004. április 01-ig írják ki.
Határidő:
2004. április 1.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4/2004. (II. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja Veszprém
Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának, a fejlesztési
irányvonalak, és elképzelések alapján kidolgozott, 2004-2005. évekre vonatkozó operatív
programját.
A közgyűlés felkéri elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a kétéves operatív program megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Határidő: 2005. december 31.
2. A megyei közgyűlés az operatív programban megfogalmazottak figyelembevételével a
megvalósítani tervezett feladatok fedezetét biztosítja a megyei önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
3. A megyei közgyűlés a 2003. december 11-én, 273/2003. (XII. 11.) MÖK határozatával elfogadott megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban megfogalmazott fejlesztések megvalósítása érdekében szükségesnek tartja a koncepció kétévenkénti felülvizsgálatát.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2006. március 1.
4. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét 5 fő Veszprém megyei szenvedélybeteg rehabilitációs intézményi ellátására vonatkozóan a veszprémi székhelyű Alkohol-Drogsegély
Ambulanciával történő feladatellátási szerződés aláírására.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2004. március 16.
5. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a korábbi együttműködési megállapodást felülvizsgálva, – újabb 12, nehézségekkel bíró, tanulásban akadályozott 18 éven felüli
Veszprém megyei lakos elhelyezésével egyidejűleg – a darvastói Foglalkoztató Intézetben
rehabilitálható Veszprém megyei fogyatékos személyek ellátására vonatkozóan Budapest
Főváros Önkormányzatának főpolgármesterével együttműködési megállapodást írjon alá.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2004. március 31.
5/2004. (II. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta, és az összegezésben megfogalmazott alapvető célkitűzéseket, szakmai fejlesztési irányokat alapul véve elfogadja a
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Veszprém Megyei Önkormányzat 2004-2006-ig szóló Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepcióját.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciója Operatív
Programját a 2004-2006 közötti időszakra a megyei főjegyző a közgyűlés elé terjeszti. A
közgyűlés az elfogadott fejlesztéseket a megyei önkormányzat pénzügyi helyzete alapján
az éves költségvetésben tervezi.
Határidő: az Operatív Program elkészítésére: 2004. április 22., illetve az éves költségvetések előterjesztésének időpontja
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző, illetve Kuti Csaba, a megyei közgyűlés
elnöke
3. A közgyűlés felkéri a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságot, hogy továbbra is évente
május 31-ig tárgyalja meg a megyei gyermekvédelmi szakellátórendszer feladatainak elmúlt évbeli ellátásáról szóló értékelést, és elsősorban a jogszabályváltozások, valamint a
gondozásba vett gyermekek létszámának alakulása alapján tegyen javaslatot a rendszerben
végrehajtandó változtatásokra.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Talabér Márta tanácsnok, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
6/2004. (II. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a veszprémi 2191/6 helyrajzi számú, forgalomképtelen törzsvagyon ingatlant átsorolja az egyéb vagyoni körbe.
Utasítja a Főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásnak a vagyonrendelet függelékén és
az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
7/2004. (II. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Kontrát Károly képviselői interpellációjára Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke által adott választ elfogadta.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
8/2004. (II. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. április 1-jétől a Devecseri Városi Könyvtárat Devecser Város Önkormányzatával a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján társulásos formában kívánja működtetni. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az 1. számú melléklet szerinti társulási megállapodást aláírja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Devecseri Városi Könyvtár megszüntető okiratát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
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A testület felkéri a főjegyzőt, hogy az okiratnak az érintettek részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő:
2004. február 29.
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának 9. pontja 2004. április 1-jétől hatályát veszti.
A testület felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról
és az érintettek részére történő megküldésről gondoskodjon.
Határidő:
2004. február 29.
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
9/2004. (II. 19.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése gazdasági okok miatt megszünteti az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár szervezeti keretébe tartozó nyomda részegységet. A
könyvtár alapító okiratából a gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások sorából törli
a „könyvek nyomdai előállítása” és a „saját előállítású kiadvány árusítása” szövegrészt.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Határidő: azonnal, illetve a végrehajtásra: 2004. április 1.
2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elhatározza, hogy az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár 2004. január 1-jén megállapított 68 fős létszámát véglegesen (7 fővel)
61 főre csökkenti.
Felkéri a főjegyzőt, hogy a fenti létszámváltozás átvezetéséről a következő költségvetési
rendelet módosításánál gondoskodjon.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Határidő: 2004. április 1., illetve a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása
3.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatójával közösen kezdeményezze a
létszámcsökkentés végrehajtása után a felmerülő munkajogi kifizetések fedezetére
pályázat benyújtását.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2004. október 1.

10/2004. (II. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése céltámogatási pályázatot nyújt be 2004. évi
egészségügyi gép-műszerek beszerzésére az alábbiak szerint:
1.) A közgyűlés egyetért a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézet
részére, az intézmény által benyújtott igény alapján 93.000 eFt összértékű 2004. évi
egészségügyi gép-műszer beszerzéssel. A testület az állami támogatás 40%-os mértékének
megfelelő 37.200 eFt-ot alapul véve, a 60%-os mértékű önrészként 55.800 eFt-ot a megyei önkormányzat 2004. évi költségvetésében biztosít. Az önrészből 22.200 eFt-ot külön
megállapodás szerint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszközként, 33.600 eFt-ot pedig a Veszprém Megyei Önkormányzat saját forrásaiból fedez.
2.) A közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű intézmény részére az igénybejelentésében megjelölt 32.000 eFt összértékű egészségügyi gép-
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műszer 2004. évi beszerzésével ért egyet. Az állami támogatás 40%-os mértékének megfelelő 12.800 eFt-ot alapul véve, a 60%-os mértékű saját forrást, 19.200 eFt-ot a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2004. április 1.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
11/2004. (II. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a mellékletben foglaltak szerint – a megyei
közgyűlés 2004. évi munkatervét elfogadja.
Határidő:
folyamatos, illetve 2004. december 31.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
12/2004. (II. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a "Veszprém megye helyközi tömegközlekedési helyzetének értékelése, a fejlesztési célok és a finanszírozási lehetőségek tükrében;
Veszprém megye közúti közlekedés infrastruktúrájának felmérése különös tekintettel az Európai Unióhoz való csatlakozás pályázati lehetőségeire" című előterjesztést megtárgyalta és
elfogadta.
Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, a megyei önkormányzat közlekedési infrastruktúra fejlesztési tanácsnokát, valamint a Területrendezési és Kommunális Bizottság elnökét, hogy az
előterjesztésben megfogalmazott megyei célokat munkájuk során képviseljék.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke,
Bebesi István, a közlekedési infrastruktúrafejlesztés tanácsnoka
Máhl Ferenc, a Területrendezési és Kommunális Bizottság elnöke
13/2004. (II. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Maine-et-Loire Megyei Közgyűlés, a Veszprém Megyei Közgyűlés és a Kovászna Megye Tanácsa között létrejövő – mellékletben foglalt – együttműködési megállapodást. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az
együttműködés aláírására.
Határidő:
2004. február 29.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
14/2004. (II. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Közgyűlés egyetértését adja ahhoz, hogy 2004 évben egy Veszprém
megyei delegáció ellátogasson Szelenge megyébe, és tárgyalást folytasson egy jövőbeli
együttműködés lehetőségéről. A helyszínen szerzett tapasztalatok ismeretében, a közgyűlés
még 2004 folyamán állást foglal - a kölcsönös előnyök és érdekek megjelenése esetén - a jövőbeni együttműködés tartalmi kérdéseiről és jövőbeni ütemezéséről.
Határidő:
2004. október 30.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
15/2004. (II. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 22/2003. (II. 13.), 147/2003. (IV. 17.),
148/2003. (IV. 17.), 156/2003. (IV. 17.), 208/2003. (IX. 11.), 209/2003. (IX. 11.), 210/2003.
(IX. 11.), 220/2003. (IX. 11.), 230/2003. (IX. 11.), 234/2003. (IX. 11.), 235/2003. (IX. 11.),
251/2003. (XI. 13.) 3. 5. pontjára, 256/2003. (XI. 13.), 257/2003. (XI. 13.), 261/2003. (XI.
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13.) 4. pontjára, 265/2003. (XI. 13.) 3. pontjára, 266/2003. (XI. 13.), 271/2003. (XII. 11.),
272/2003. (XII. 11.), 273/2003. (XII. 11.), 274/2003. (XII. 11.), 275/2003. (XII. 11.),
276/2003. (XII. 11.), 278/2003. (XII. 11.) 1. pontjára, 279/2003. (XII. 11.), 280/2003. (XII.
11.), 281/2003. (XII. 11.), 283/2003. (XII. 11.), 286/2003. (XII. 11.), 287/2003. (XII. 11.),
288/2003. (XII. 11.) határozatokra adott jelentést elfogadta.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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IV. MELLÉKLETEK
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2004. (II. 24.)
MÖK rendelet 1-16. sz. mellékletei
Társulási megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a Devecseri Városi Könyvtár működtetéséről szóló 8/2004. (II. 19.) MÖK határozat 1-2. sz. mellékletei
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló 9/2004. (II. 19.) MÖK határozat melléklete
A megyei közgyűlés 2004. évi munkatervének elfogadásáról szóló 11/2004. (II. 19.) MÖK határozat
melléklete
A Veszprém - Maine-et-Loire - Kovászna megyék háromoldalú együttműködési szerződésének jóváhagyásáról szóló 13/2004. (II. 19.) MÖK határozat melléklete
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