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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ
17/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: Vidáné dr. Fodor Zsuzsa megbízása a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatójának
18/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: Egyetértési jog az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szakmai
igazgatóhelyettesének megbízásához
II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
4/2004. (IV. 29.) rendelet: Egyes rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
5/2004. (IV. 29.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének
végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról. Beszámoló a
megyei önkormányzat intézményeinél 2003. évben végzett
költségvetési ellenőrzésekről
6/2004. (IV. 29.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről
szóló 3/2004. (II. 24.) rendelet módosításáról
7/2004. (IV. 29.) rendelet: A megyei önkormányzat fenntartásában működő kórházak területén a parkolási rend megállapításáról
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
16/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004. április
22-ei ülésének napirendjei
19/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású intézmények gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálat elrendelése
20/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés elnöke 2003. II. félévi jutalmának megállapítása
21/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. alatti épület használati jogának megvonása a Veszprém Megyei Levéltártól és átadása a
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság részére
22/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: Az Ajka, Gyár u. 1. szám alatti tanműhely értékesítésre történő
kijelölése
23/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A Balatontourist Rt. 2003. évi beszámolójával és nyereségfelosztásával, az üzleti stratégia aktuális kérdéseivel és az alapító
okirat módosításával kapcsolatos tulajdonosi döntés
24/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről
25/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A megyei önkormányzat fenntartásban lévő egyes intézmények
intézményvezetői megbízásának egységesítése
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26/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: Feladatfinanszírozáson alapuló költségvetési tervezés bevezetésével kapcsolatos döntések és az ütemterv meghatározása
27/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: Hitelfelvétel a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet
adósságállományának kezelésére
28/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet pénzügyi konszolidációja és szakmai reorganizációja érdekében kötött szerződés módosítása
29/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
30/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A tapolcai Nevelési Tanácsadó alapító okiratának elfogadása
31/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola alapító okiratának elfogadása, valamint névváltoztatásának kezdeményezése
32/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: Az Öveges József Szakképző Iskola és Gimnáziumhoz épülő
200 férőhelyes kollégium 2005. évi címzett támogatási pályázata
33/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém, Tüzér u. 44. számú ingatlanon elhelyezett
Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola és Kollégium és Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona megyei intézmények rekonstrukciójának 2005. évi
címzett támogatási pályázata
34/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház 2005. évi címzett támogatási pályázata
35/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete,
Farkasgyepű rekonstrukciójának II. ütemére vonatkozó 2005.
évi címzett támogatási pályázata
36/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
pszichiátriai betegeket és fogyatékosokat ellátó dákai és
kamondi intézmény rekonstrukciójának 2005. évi címzett támogatási pályázata
37/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása
38/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság 2004. évi üzleti terve
39/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság alapító okiratának elfogadása, illetve a jövőbeni működése
40/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: Dr. Áldozó Tamás képviselői interpellációjára adott főjegyzői
válasz elfogadása
41/2004. (IV. 22.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
IV. KÖZLEMÉNY
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6. § (4) bekezdése alapján a 2004. évi Európai Parlamenti képviselő választással kapcsolatos tudnivalókról
V. MELLÉKLETEK
Feladatfinanszírozáson alapuló költségvetési tervezés bevezetésével kapcsolatos döntések és az ütemterv
meghatározásáról szóló 26/2004. (IV. 22.) MÖK határozat melléklete
A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet pénzügyi konszolidációja és szakmai
reorganizációja érdekében kötött szerződés módosításáról szóló 28/2004. (IV. 22.) MÖK határozat melléklete
A tapolcai Nevelési Tanácsadó alapító okiratának elfogadásáról szóló 30/2004. (IV. 22.) MÖK határozat
melléklete
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A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola alapító okiratának elfogadása, valamint névváltoztatásának kezdeményezéséről szóló 31/2004. (IV. 22.) MÖK határozat melléklete
A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság 2004. évi üzleti tervéről szóló
38/2004. (IV. 22.) MÖK határozat melléklete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról. Beszámoló a megyei önkormányzat intézményeinél 2003. évben végzett költségvetési ellenőrzésekről szóló 5/2004. (IV. 29.) rendelet mellékletei
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004. (II. 24.) MÖK rendelet
módosításáról szóló 6/2004. (IV. 29.) rendelet mellékletei
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
17/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
igazgatói feladatainak ellátásával 2004. július 1-jei hatállyal Vidáné dr. Fodor Zsuzsa, Veszprém Batthányi u. 21/A. szám alatti lakost, az intézmény határozatlan időre kinevezett történész-főmuzeológusát bízza meg.
A megbízás 2004. július 1-jétől 2009. június 30-ig, 5 év határozott időre szól.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a múzeum igazgató megbízásával kapcsolatos munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2004. június 30.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

18/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója
Madarászné Szakmáry Katalint
bízza meg az intézmény szakmai igazgató-helyettesi feladatának ellátásával 2004. május 1jétől 2009. április 30-ig terjedő határozott időtartamra.
Felkéri az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatóját - mint munkáltatót-, hogy a megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2004. május 1.
Felelős:
Dr. Praznovszky Mihály, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója
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II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2004. (IV. 29.) rendelete
egyes rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
1. §
(1) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 11/1991. (XII.15.) rendelete (továbbiakban:
Rendelet) a következő bevezető résszel egészül ki:
„Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f. pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés alapításáról és adományozásáról az
alábbi rendeletet alkotja:”
(2) A Rendelet 2. § (5) bekezdésében a „Veszprém Megye Közgyűlése” szövegrész helyébe a
„Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése” szövegrész lép.
2. §
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Pro Comitatu megyei díj alapításáról és
adományozásáról szóló 23/1993. (XI.24.) rendeletének bevezető része helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f. pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Pro Comitatu megyei díj alapításáról és adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja:”
3. §
(1) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993.
(XII.15.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) bevezető részében a felhatalmazásra vonatkozó konkrét jogszabályi hivatkozás az „54. § (1) és (3) bekezdésében” szövegrésszel
egészül ki.
(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szolgálati lakások lakásként, illetve kivételesen kötelező önkormányzati feladat ellátásához nem lakás céljára is, határozott időre szóló bérleti szerződéssel hasznosíthatók.”
(3) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A megyei önkormányzat tulajdonában (megállapodással használatában) lévő lakás
bérlőjének kijelölésére a megyei közgyűlés elnöke – a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett – jogosult.”
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(4) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) a.) A bérlő a lakásba a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét (örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekét), jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáját, valamint szülőjét (örökbefogadó, mostoha- és
nevelőszülőjét). Más személyt csak bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.
b.) A bérlőtárs a lakásba más személyt – a kiskorú gyermeke (örökbefogadott, a mostoha-, és nevelt gyermeke), valamint a befogadott gyermekétől az együttlakás ideje
alatt született unokája kivételével – a másik bérlőtárs írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.”
(5) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében „a munka, illetve szolgálati viszonyban álló személyek” szövegrész helyébe a „munka, közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyban álló (továbbiakban együtt: közszolgálati jogviszonyban álló) személyek” szövegrész lép.
(6) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A megyei önkormányzattal (intézményével) közszolgálati jogviszonyban álló személy esetén a lakás bérlőjének kijelölésére a megyei közgyűlés elnöke a közgyűlés
utólagos tájékoztatása mellett jogosult.”
(7) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében „a pályáztatás” kifejezés helyébe „a versenytárgyalás”
kifejezés lép.
(8) A Rendelet 13. § (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A vételárhátralék után a Ptk-ban meghatározott. mértékű kamat fizetendő.”
(9) A Rendelet rendelkezéseinél a „a munka illetve szolgálati viszony” szövegrész helyébe a
„közszolgálati jogviszony” szövegrész lép.
(10)

A Rendelet mellékletének 7. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
„Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet dobai telephelye 8482 Doba”
4. §

(1) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém megye jelképeiről és a jelképek használatáról, valamint a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek a Veszprém
Megyei Önkormányzat hivatalos székhelyén (Veszprém, Megyeház tér 5.) történő elhelyezéséről szóló 8/1996. (V.9.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) címe a következők
szerint módosul:
„Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/1996. (V.9.) rendelete az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról.”
(2) A Rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f. pontjában és a helyi önkormány-
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zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról az alábbi rendeletet
alkotja:”
(3) A Rendelet 8. §-ában a „10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható” szövegrész helyébe
a „30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható” szövegrész lép.
5. §
(1) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat fenntartásában
működő szakosított ellátást nyújtó intézmények térítési és egyszeri hozzájárulási díjának
megállapításáról szóló 11/1997. (XI.27.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) címe a
következők szerint módosul:
„Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/1997. (XI.27.) rendelete a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól”
(2) A Rendelet bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól az alábbi rendeletet alkotja:”
(3) A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes
gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekre terjed ki.”
(4) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében a „tíz éven belül” szövegrész helyébe az „öt éven belül” szövegrész lép.
6. §
(1) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő szociális intézmények által nyújtott szakosított ellátásokról, azok
igénybevételéről szóló 4/2000. (III.16.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) bevezető
részében a „92.§-ában foglaltak alapján” szövegrész helyébe a „92. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján” szövegrész lép.
(2) A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekre, az intézményekkel intézményi
jogviszonyban álló személyekre, Veszprém megye területén bejelentett lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokra, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.”
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(3) A Rendelet 23. §-a a következő c.) ponttal egészül ki: /Intézményi jogviszony megszűnik/
„ c.) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve ha az Szt. rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható.”
7. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
-

-

-

A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII.15.) MÖK rendeletnek 3. §
(5) bekezdésének utolsó mondata, valamint a 8. § (5) bekezdése, ezzel egyidejűleg
a jelenlegi (6) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul;
a beruházások rendjéről szóló 6/1996. (IV.25.) MÖK rendelet és az azt módosító
5/1998. (II.12.), 15/1999. (XII.9.) MÖK rendeletek;
a megyei önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást nyújtó intézmények térítési és egyszeri hozzájárulási díjának megállapításáról szóló 11/1997.
(XI.27.) MÖK rendelet 3. § (4) bekezdésének utolsó mondata;
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/1998. (XII.17.) MÖK rendelet, valamint az azt módosító 17/1999. (XII.29.), a 17/2000. (XII.14.), a 17/2001.
(XII.7.), a 6/2002. (VI.28.), a 3/2003. (II.28.) MÖK rendeletek;
a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményeinek költségvetési ellenőrzéséről, valamint a belső ellenőrzésről szóló 5/2002. (VI.28.) MÖK rendelet;
a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő könyvtárak beiratkozási díjairól szóló 1/2004. (II.24.) MÖK rendelet 1.-3.§ -ában a Devecseri Városi
Könyvtár beiratkozási, illetve késedelmi díjaira vonatkozó rendelkezdések;
a Veszprém Megyei Önkormányzat 1991. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 8/1992. (V.6.) MÖK rendelet;
a Veszprém Megyei Önkormányzat 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 6/1993. (IV.16.) MÖK rendelet;
a Veszprém Megyei Önkormányzat 1993. évi költségevetésének végrehajtásáról
szóló 11/1994. (III.30.) MÖK rendelet;
a Veszprém Megyei Önkormányzat 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 6/1995. (IV.20.) MÖK rendelet;
a Veszprém Megyei Önkormányzat 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 7/1996. (V.9.) MÖK rendelet;
a Veszprém Megyei Önkormányzat 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradvány elszámolásáról, a megyei önkormányzat intézményeinél 1996. évben végzett költségvetési ellenőrzésekről szóló 5/1997. (IV.24.) MÖK rendelet;
a Veszprém Megyei Önkormányzat 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradvány elszámolásáról szóló 12/1998. (IV.30.) MÖK rendelet;
a Veszprém Megyei Önkormányzat 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradvány elszámolásáról szóló 7/1999. (IV.29.) MÖK rendelet;
a Veszprém Megyei Önkormányzat 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradvány elszámolásáról, a megyei önkormányzat intézményeinél 1999. évben végzett költségvetési ellenőrzésekről, valamint a 2000. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2000. (IV.20.) MÖK rendelet;
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a Veszprém Megyei Önkormányzat 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradvány elszámolásáról, az intézményeknél végzett költségvetési ellenőrzésekről szóló 5/2001. (IV.26.) MÖK rendelet;
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradvány elszámolásáról, a megyei önkormányzat intézményeinél 2001. évben végzett költségvetési ellenőrzésekről szóló 2/2002. (IV.30.) MÖK rendelet;
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradvány elszámolásáról, a megyei önkormányzat intézményeinél 2002. évben végzett költségvetési ellenőrzésekről szóló 6/2003. (IV.24.) MÖK rendelet;
a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények
által nyújtott szakosított ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 4/2000. (III.16.)
rendeletnek a 2. § (3) bekezdésében az „állandó” szó, valamint a 6. § (1) bekezdésének hatodik francia bekezdésében a „legkésőbb 2003. december 31-ig” szövegrész.

(3) A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény végrehajtása tárgyában hozott 5/1996.
(IV.25.) MÖK rendelet és az azt módosító 15/1996. (X.22.), a 7/1998. (III.19.), a 2/2000
(II.10) MÖK rendeletek 2004. április 30-ával hatályát vesztik.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2004. (IV. 29.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról. Beszámoló a megyei önkormányzat intézményeinél 2003. évben
végzett költségvetési ellenőrzésekről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról 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
A 2003. évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása
2. §
(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2003. évi
költségvetésének végrehajtását
19.471.412 ezer forint költségvetési bevétellel,
18.303.106 ezer forint költségvetési kiadással
jóváhagyja.
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(2)

A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal
való egybevetését az 1. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.

(3)

A Közgyűlés a bevételeknek önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti
teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. számú melléklet
részletezése szerint elfogadja.

(4)

A Közgyűlés a pénzforgalmi kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal
való egybevetését a 3. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.
A Közgyűlés a kiadások önálló és részben önálló költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 4. számú melléklet, az átlaglétszámok alakulását a 10. számú melléklet részletezése szerint elfogadja.

(5)

(6)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Közgyűlés működésére az 5/a számú melléklet
részletezése szerint 165.257 ezer forint került felhasználásra.

(7)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzat központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásaira az 5/b. számú mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 466.964 ezer forint, a felhalmozási és egyes dologi kiadásaira
az 5/c. számú mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 1.106.677 ezer
forint került felhasználásra.

(8)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2003. évi normatív állami támogatás elszámolása – a tervezett és tényleges feladatmutatók egybevetésével – megtörtént. Az elszámolás következtében a Megyei Önkormányzatnak a felhasználási kötöttséggel járó állami
támogatás esetében 3.039 ezer forint visszafizetési kötelezettsége, a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedés
esetében pedig 7.235 ezer forint követelése keletkezett a Magyar Államkincstárral
szemben. Egyenlegében 4196 ezer forint megtérülés módosítja a 2003. évi pénzmaradványt.

(9)

Közgyűlési felhatalmazáson alapuló megállapodás megkötésére került sor a Megyei
Közgyűlés Elnöke és egyes települési önkormányzatok (Ajka, Balatonfüred, Devecser,
Pápa, Sümeg, Tapolca, Várpalota, Veszprém, Zirc) között a közösen működtetett intézmények fenntartásához nyújtott hozzájárulás tárgyában.

(10)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék –
1069 ezer forint kivételével - felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról – ezen belül a Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól - jelen Közgyűlésen és a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás, melyet a Közgyűlés tudomásul vesz.

(11)

A Közgyűlés tudomásul veszi a bizottsági hatáskörben történt előirányzatfelhasználásokat, melyről a tájékoztató a 2003. decemberi és jelen közgyűlésen történt
meg.

(12)

A Közgyűlés a rendelet mellékletét képező 7., 8/a., 8/b., 8/c., 8/d., 9. számú mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.
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3. §
(1)

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézményei 2003. évi költségvetésének
pénzmaradványát a 6/a. számú melléklet részletezése szerint 1.145.552 ezer forinttal
jóváhagyja.

(2)

A Közgyűlés a Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 2003. évi vállalkozási tevékenység eredményét, illetve az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2003. évi vállalkozási
tevékenység veszteségét a 6/b. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja. Az
eredmény felhasználását az alaptevékenységre engedélyezi visszaforgatni, a veszteséget pedig az előző években képződött vállalkozási tartalékkal szemben kell elszámolni.

(3)

A Közgyűlés az intézmények 2003. évi költségvetési gazdálkodása során képződött
bevételi többletet a támogatásértékű intézményi bevételi többletek kivételével az intézményi pénzmaradványban elismeri. Az intézményellátás díja és alkalmazottak térítése bevételi többletek - az idősek, a fogyatékosok és pszichiátriai otthonok kivételével – az intézményektől zárolásra kerültek.

(4)

A 2003. évi költségvetés végrehajtása során a 6/d. számú melléklet 2. oszlopában kimutatottak szerint 6 intézmény esetében történt 4.236 ezer forint költségvetési támogatás előirányzat túllépés, melynek elszámolása a 2003. évi pénzmaradványuk, a Kabóca Bábszínház esetében pedig a 2004. évi költségvetés terhére megtörtént.

(5)

A Közgyűlés a 6/d. számú melléklet 6. oszlopában kimutatott 6666 ezer forint megtérülést engedélyez az érintett intézmények részére 2003. évről áthúzódó kötelezettségeinek finanszírozására.

(6)

A Közgyűlés az intézmények 2003. évi költségvetésében képződött kiadási előirányzat-maradványból a felhasználási kötöttségű állami támogatás és a célfeladatként biztosított feladatok maradványát a tárgyévi helyesbített maradvány terhére zárolja.

(7)

A jóváhagyott pénzmaradvány a 6/a számú melléklet 11-19. oszlopában részletezett
kiemelt előirányzatok teljesítésére használható fel. A személyi juttatások előirányzata
egyszeres jellegű kifizetésekre fordítható.

(8)

A Közgyűlés a 6/c számú mellékletben kimutatott, a Megyei Önkormányzat 2003. évi
pénzmaradványát terhelő kötelezettségeket tudomásul veszi.
4. §

A Közgyűlés az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget 11/a. számú melléklet
részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
Eszközök
15.052.470 ezer forint,
Források
15.052.470 ezer forint.
A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat ingatlan vagyonának önkormányzati törvény szerinti
bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a 11/b. számú melléklet részletezésében tudomásul veszi.
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5. §
A Közgyűlés a 2003. évben végzett költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól szóló, a rendelt
indokolásában szereplő tájékoztatást elfogadja.
III. fejezet
Záró rendelkezések
6. §.
(1)

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

(2)

A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal
ellátott 2003. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről – a Belügyi és a Cégközlönyben -, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2004. június 30-ig gondoskodjon.

(3)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatályát veszti 2005. április 30-án.

(4)

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2003. (II.14.) rendelete, valamint az azt
módosító 7/2003. (IV.24.), 9/2003. (VI.27.), 13/2003. (VII.15.), 16/2003. (IX.29.),
18/2003. (XII.22.) rendeletek.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2004. (IV. 29.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004. (II. 24.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított
– 1992. évi XXXVIII. törvény 65 §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről
szóló 3/2004. (II.24.) rendeletét a következőkkel módosítja és egészíti ki:
1. §
(1)

(2)

A 3. § (1) bekezdésében hivatkozott
a.) bevételi főösszeg
b.) kiadási főösszeg

19.479.700 ezer forintra,
19.479.700 ezer forintra módosul.

A 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú
melléklete, a 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
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(3)

Az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú
melléklete lép.

(4)

Az 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú
melléklete lép.

(5)

Az 5. § (3) bekezdésben hivatkozott 6/a. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú
melléklete lép.

(6)

Az 5. § (4) bekezdésben hivatkozott 6/b. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú
melléklete lép.

(7)

Az 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7. számú
melléklete lép.

(8)

Az 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet helyébe jelen rendelet 8. számú
melléklete lép.
2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörében végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatását.
3. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2004. (IV. 29.) rendelete
a megyei önkormányzat fenntartásában működő kórházak területén a parkolási rend
megállapításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 10. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazások alapján a megyei önkormányzat fenntartásában működő kórházak területén a parkolási rend megállapításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet I.
számú telephelyére (8200 Veszprém, Kórház u. 1.), valamint a dobai telephelyére (8482
Doba, Somlóvár 1.), továbbá a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete (8582
Farkasgyepü) területére gépjárművel történő behajtást és gépjárművel történő használatot
(parkolást) igénybe vevő személyekre és szervekre terjed ki, a következő parkolóhelyekre vonatkozóan:
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(2) A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet I. számú telephelyén
(8200 Veszprém, Kórház u. 1.)
a./ a „D” épület előtti parkoló rész 26 db parkolójára
b./ az „E” épület melletti parkoló rész 54 db parkolójára
c./ a „D” és az „A” épületek által határolt udvar belterületén lévő parkoló rész 8 db parkolójára
(3) A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet dobai telephelyén a porta
melletti parkoló rész 15 db parkolójára
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Farkasgyepü területén
a./ a 24. számú épület előtti parkoló rész 12 db parkolójára
b./ a 37. számú épület előtti parkoló rész 11 db parkolójára
(5) Az igénybevevők köre:
a./ az intézmények dolgozói,
b./ hivatalos gépjárművek (pl.: mentők, tűzoltóság, rendőrség, önkormányzat, szakmai
felügyeleti szervek gépjárművei),
c./ beszállítók, szerviz-tevékenységet folytató szolgáltatók,
d./ magánszemélyek (pl.: beteget szállító személyek).
(6) Az intézmények körülhatárolt területének kapubejáratai portaszolgálat által működtetett
sorompóval, illetve kapuval vannak ellátva.
2. § Az intézmények körülhatárolt területén a gépjárművel történő behajtást és gépjárművel
történő használatot igénybe vevők a területet térítésmentesen, illetve térítés ellenében vehetik
igénybe a következők szerint:
a./ Az intézmények területére térítésmentesen és korlátozás nélkül behajthatnak és parkolhatnak a portáról indítható sorompó, illetve kapu átlépésével:
– a hivatalos gépjárművek,
– a fenntartó önkormányzat és hivatala képviselőinek gépjárművei hivatalos munkavégzésük során.
b./ Az intézmények területére térítésmentesen behajthatnak és parkolhatnak a behajtáskor
a szükséges adatoknak a portán történő rögzítését követően: a beszállítók, szerviztevékenységet folytató szolgáltatók.
c./ Az intézmények dolgozói a portaszolgálat által működtetett sorompón, illetve kapun
keresztül térítésmentes parkolókártyával juthatnak a kórház területére és ott parkolhatnak.
d./ A magánszemélyek kizárólag betegszállítás céljából hajthatnak be és parkolhatnak
magán gépkocsival, a behajtáskor a szükséges adatoknak a portán történő rögzítését
követően a 4. §-ban foglaltak szerint.
3. § (1) A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet I. számú telephelyén az „E” épület melletti parkolórészben létesített 54 db parkolót kizárólag a kórház dolgozói vehetik igénybe.
(2) Magánszemélyek gépjárművei a megyei kórház „D” épület előtti parkolóban várakozhatnak a 4. §-ban foglaltak szerint.
(3) Magánszemélyek kizárólag betegszállítás időtartamára (maximum 15 perc) vehetik igénybe a megyei kórház fedett mentőbejáratát.
4. § A parkolási díj mértéke:
Az 1. § (2) bekezdés a./ pontja esetében:
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a./
első félóra térítésmentes
b./
második félórától minden megkezdett fél óra 500.-Ft +Áfa
Az 1. § (3) bekezdése esetében térítésmentes
Az 1. § (4) bekezdése a./ - b./ pontja esetében
a./
első félóra térítésmentes
b./
második félórától minden megkezdett fél óra 100.-Ft +Áfa
5. § A várakozásért fizetendő térítési díjat a portaszolgálatnál számla ellenében a várakozást
követően kell leróni.
6. § Ezen rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
16/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2004. április 22-ei ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
1. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatójának megbízása
Előadó:
A Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megbízásából:
Porga Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke
2. Egyetértési jog az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szakmai igazgatóhelyettesének
megbízásához
Előadó:
A Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megbízásából:
Porga Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke
3. A Megyei Önkormányzat hatályos rendeleteinek jogharmonizációs célú felülvizsgálata, egyes rendeletek módosítása, hatályon kívül helyezése
Előadó:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
4. a) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtása,
pénzmaradvány elszámolása. Beszámoló a megyei önkormányzat intézményeinél
2003. évben végzett költségvetési ellenőrzésekről
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
b) A megyei közgyűlés elnöke 2003. II. félévi jutalmának megállapítása
Előadó:
Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megbízásából:
Dr. Zongor Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004. (II. 24.)
MÖK rendelet módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
6. A megyei önkormányzat fenntartásában lévő kórházak területén a parkolási rend
megállapításáról szóló rendelet megalkotása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
7. A Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. alatti épület használati jogának megvonása a
Veszprém Megyei Levéltártól és átadása a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
részére
Előadó:
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából:
Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke
8. Az Ajka, Gyár u. 1. szám alatti tanműhely értékesítésre történő kijelölése
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
9. A Balatontourist Rt. 2003. évi beszámolójával és nyereségfelosztásával, az üzleti
stratégia aktuális kérdéseivel és az alapító okirat módosításával kapcsolatos tulajdonosi döntés (zárt ülés)
Előadó:
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából:
Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke
A Balatontourist Rt. részéről:
Dr. Varjú Lajos, az igazgatóság elnöke

2004. április 29.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

17

10. A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém Megye
közbiztonságának helyzetéről
Előadó:
Dr. Bánfi Ferenc, a Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
11. A megyei önkormányzat fenntartásában lévő egyes intézmények intézményvezetői
megbízásának egységesítése
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
12. Feladatfinanszírozáson alapuló költségvetési tervezés bevezetésével kapcsolatos döntések és az ütemterv meghatározása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
13. Hitelfelvétel a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet adósságállományának kezelésére
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
14. A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet pénzügyi konszolidációja és szakmai reorganizációja érdekében kötött szerződés módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
15. Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
Előadók:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
A Tapolcai Oktatási Intézményeket Fenntartó Társulási Tanács megbízásából: Ács János polgármester
16. Az Öveges József Szakképző Iskola és Gimnáziumhoz épülő 200 férőhelyes kollégium 2005. évi címzett támogatási pályázata
Előadó:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
17. A Veszprém, Tüzér u. 44. számú ingatlanon elhelyezett Kozmutza Flóra Általános
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium és Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona megyei intézmények rekonstrukciójának 2005. évi címzett
támogatási pályázata
Előadók:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából:
Talabér Márta tanácsnok, a bizottság elnöke
18. A Veszprémi Petőfi Színház 2005. évi címzett támogatási pályázata
Előadó:
A Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megbízásából:
Porga Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke
19. Döntés címzett támogatási pályázat benyújtásáról a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű rekonstrukciójának II. ütemére vonatkozóan
Előadó:
Az Egészségügyi Bizottság megbízásából:
Dr. Szundy Béla tanácsnok, a bizottság elnöke
20. Döntés címzett támogatási pályázat benyújtásáról a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő pszichiátriai betegeket és fogyatékosokat ellátó dákai és
kamondi intézmény rekonstrukciójára vonatkozóan

18

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Előadó:

2004. április 29.

A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából:
Talabér Márta tanácsnok, a bizottság elnöke

21. A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság
– éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása
– 2004. évi üzleti terve
– alapító okiratának módosítása
Előadók:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Pomázi Szilárd, a közhasznú társaság ügyvezetője
22. Interpelláció
23. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
24. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

19/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a főjegyzőt, hogy a következő intézmények vonatkozásában vizsgálja meg a 2003. évi gazdálkodás során ellátási feszültséget,
működési finanszírozási gondokat, korszerűtlen eszközök miatti költségnövekedéseket okozó
alábbi problémákat és tegyen javaslatot a megszüntetésükre:
-

Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciáis Szakiskola és Kollégium,
Veszprém:
Kollégiumi férőhely hiánya miatt több gyermeket nem tudtak felvenni.

-

Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális szakiskola, Ajka:
Az iskola az előző évekhez hasonlóan állandó likviditási gondokkal küszködik.

-

Bartók Béla Zeneiskola, Pápa:
A tárgyi feltételek biztosítása – a hangszerek megfelelő szintentartása – jelentős erőfeszítéseket kíván.

-

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi:
Az iskolának 2003. évben likviditási gondjai nem voltak, de a rendelkezésre álló eszközökből csak a legminimálisabb karbantartást és készletbeszerzést tudták eszközölni.

-

Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa:
Jelentős problémát okozott az iskolának a fűtési rendszer elavultsága. A korszerűtlen,
gazdaságtalan gázkazánok miatt emelkedett a karbantartási költségek mértéke, ezen felül
az intézmény nagyfogyasztónak minősül, ezért magas gázteljesítmény díjat kell fizetnie.

-

Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém:
Az intézmény gazdálkodását továbbra is az eladósodás elleni küzdelem jellemezte. 2002.
év végén megpályázott konszolidációs hitel 59 millió forintos összege nagyságrendileg
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csekély az intézmény anyagi gondjaihoz képest. Az előző év végén kimutatott 322 millió
forintos szállítói állományhoz képest 2003. év végén 377 millió forint volt az állomány.
-

Pszichiátriai Betegek és Fogyatékososk Otthona, Lesencetomaj:
A dologi kiadásoknál súlyos volt a helyzet az élelmiszer beszerzésnél, a gyógyszervegyszereknél.
Határidő: 2004. június 17.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

20/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke részére 2003. július 1-je és december 31-e közötti időszakra
3 havi
illetményének megfelelő 1.800.000 Ft összegű jutalmat állapít meg.
Felkéri a megyei főjegyzőt a jutalom kifizetésére.
Határidő:
Felelős:

2004. április 30.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

21/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a veszprémi 3018/16 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő, természetben a Veszprém, Török Ignác u. 7. szám alatti épület használati
jogát a Megyei Levéltártól megvonja, egyidejűleg az épület használati jogát a Megyei Múzeumi Igazgatóság részére biztosítja.
Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásnak a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

22/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bercsényi Miklós Szakközépiskola
és Szakiskola használati jogát az Ajka, Gyár u. 1. sz alatti 1572/2 helyrajzi számú,
2951 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozóan megvonja, az ingatlant a korlátozottan
forgalomképes vagyon köréből az egyéb vagyon körébe átsorolja, egyidejűleg elidegenítésre kijelöli.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóját, hogy a tervezett beruházással kapcsolatos munkálatokat kezdjék meg, és az elkészült dokumentációt terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
2004. június 30.
Felelős:
Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója
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23/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Balatontourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Részvénytársaság többségi tulajdonosa felhatalmazza a Megyei
Közgyűlés elnökét, hogy a társaság közgyűlésén a 2003. évi beszámolót 5.450.520
eFt-os mérleg főösszeggel 375.770 eFt-os adózás előtti eredménnyel és 61.836 eFt fizetendő osztalékkal fogadja el.
Határidő:
2004. május 31.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balatontourist Rt. Idegenforgalmi
és Kereskedelmi Részvénytársaság 2004-2008. évekre vonatkozóan előterjesztett stratégiájával - mely a gazdaságtalanul működtethető kempingek megszüntetését és értékesítését, és az eladási árból befolyt bevételnek a gazdaságosan működő vagyon fejlesztésére történő visszaforgatását jelenti – egyetért, felhatalmazza a Megyei Közgyűlés elnökét, hogy az Rt. közgyűlésén azt támogassa.
Határidő:
2004. május 31.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Balatontourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Részvénytársaság többségi tulajdonosa felhatalmazza a Megyei
Közgyűlés elnökét, hogy a részvénytársaság közgyűlésén a társaság tulajdonában álló
alábbi ingatlanok értékesítéséhez járuljon hozzá.
Badacsony kemping 0301, 0302, 0303/1, 0303/2 hrsz., valamint Balatonszepezd Vénusz kemping 473/1 hrsz.
Az ingatlan eladásoknál a minimum ár meghatározását a társaság a Veszprém Megyei
Önkormányzat Megyei Illetékhivatala szakértői véleménye alapján alakítsa ki.
Az ingatlan értékesítésből befolyó bevételt a társaság a Megyei Közgyűlés által is elfogadott üzleti stratégia szerint használhatja fel.
Határidő:
2004. május 31.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Megyei Közgyűlés
elnökét, hogy a részvénytársaság közgyűlésén az Alapító Okirat módosítását az előterjesztéssel egyezően fogadja el.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése vizsgálja meg a Balatontorust Rt.
stratégiájához kapcsolódóan, az évek óta felmerülő rövid lejáratú likviditási problémák figyelembe vételével a fejlesztési források emelésének lehetőségét.
Határidő:
2005. évi költségvetési koncepciót tárgyaló közgyűlés időpontja
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
24/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjének beszámolója Veszprém Megye közbiztonságának helyzetéről szóló előterjesztést
megtárgyalta és elfogadta.
Megállapította, hogy a Megyei Rendőr-főkapitányság eredményesen látta el feladatát, amiért
köszönetét fejezi ki a teljes személyi állománynak.
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Felkéri a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről a megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

25/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elhatározza, hogy a megyei önkormányzat
fenntartásában működő szociális, egészségügyi ágazatokba tartozó intézményeknél is - az
egységes gyakorlat kialakítása végett - a magasabb vezetői megbízás esetén 257/2000.
(XII.26.), 233/2000. (XII.23.) Korm. rendeleteknek megfelelően a határozott időre szóló
megbízást alkalmazza.
A közgyűlés felkéri a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságot, valamint az Egészségügyi
Bizottságot, hogy a soron következő ülésén a szociális, illetve az egészségügyi intézmények
igazgatói állására pályázatot írjon ki.
Határidő:
Felelős:

2004. április 30.
Talabér Márta tanácsnok, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke
Dr. Szundy Béla tanácsnok, az Egészségügyi Bizottság elnöke

26/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az előterjesztésben bemutatott feladatfinanszírozáson alapuló költségvetési tervezési modell bevezetésével az
oktatási intézmények, valamint a Megyei Sporthivatal vonatkozásában. A közgyűlés
az előterjesztésben szereplő 2. és 3. változat továbbdolgozását tartja szükségesnek a
határozat mellékletében szereplő, a tervezés során alkalmazandó paraméterek figyelembe vételével.
2.) A közgyűlés a szociális és gyermekvédelmi intézmények költségvetésének feladatfinanszírozáson alapuló tervezési modelljét az oktatási ágazatéval azonos rendszerben
fogadja el.
3.) A testület a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és egyéb tevékenységet végző intézmények esetében elfogadja a Megyei Önkormányzat Hivatala által kidolgozott feladatfinanszírozáson alapuló költségvetési tervezési modellt. A tervezési modell – a kulturális és egyéb intézmények speciális feladataihoz igazodva hármas csoportosításban foglalja össze a költségvetési szükségleteket:
- a központi igazgatás kiadásai,
- az épületfenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások,
- a szakmai feladatok ellátásának költségvetési szükségletei, amely az intézmények által elkészített és az ágazatilag illetékes bizottságok által elfogadott
munkaterven alapuljon.
A kulturális és egyéb ágazatban tartozó intézmények a következő évi munkaterveiket
olyan időpontig készítsék el, hogy az abban foglalt szakmai feladatok költségvetési
szükségletei a következő évi költségvetési javaslatban figyelembe vehetők legyenek.
A közgyűlés utasítja a Hivatalt, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően készítse
elő, és a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepcióját tárgyaló közgyűlésén mutassa be a feladatfinanszírozáson alapuló intézményi költségvetéseket és te-
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gyen javaslatot a fenntartói döntést igénylő intézményi specifikumok miatt szükséges
támogatásokra.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a reprezentatív szakszervezetekkel a „keret kollektív szerződést” készítse elő.
Határidő:

Felelős:

folyamatos, legkésőbb a 2005. évi költségvetési koncepciót tárgyaló
közgyűlés időpontja
„keret kollektív szerződés” előkészítésére, megkötésére:
2004. június 30.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

27/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézetnél fennálló adósságállomány kezelése és a likviditási helyzet biztonsága érdekében – 140
millió Ft összegű, egy éves futamidejű rulírozó hitel felvételét határozza el a számlavezető
OTP Bank Rt. Hitelintézettől.
A tőke és járulékainak visszafizetésére a hitelintézet felé kötelezettséget vállal.
A megyei önkormányzat közgyűlése a rulírozó hitelt a Csolnoky Ferenc Megyei KórházRendelőintézet javára biztosítja, egyben kötelezi az intézmény főigazgatóját a hitel és járulékainak a megyei önkormányzat bankszámlájára történő visszafizetésére.
Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a hitelszerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2004. május 25.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

28/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés mellékletében
foglalt tartalommal az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat
között létrejött konszolidációs és reorganizációs szerződés módosítását.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a szerződésmódosítás testületi jóváhagyásáról az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

29/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja:
1. a megyei önkormányzat fenntartásában működő valamennyi közoktatási intézmény
alapító okirata 2. pontjának kiegészítését a fenntartó címével – Veszprém, Megyeház
tér 1.
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2. az alapító okiratok 3. pontjának kiegészítését az összetett iskola megnevezéssel valamennyi többcélú közoktatási intézmény esetében.
3. a közoktatási intézmények névváltozását az alábbiak szerint: Bánki Donát Szakképző
Iskola és Kollégium; a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium; a
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium; a Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium; a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző
Iskola és Kollégium, az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium;
az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium; a Faller Jenő Szakképző Iskola és
Kollégium; a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium; a Bartos Sándor Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskola; a Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola; illetve a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.
4. a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium; a Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola; a Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola; a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola; a Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon és az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium
és Kollégium alapító okiratában a fogyatékos helyett sajátos nevelési igényű kifejezés
használatát.
5. a Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola; az Acsády Ignác Szakképző
Iskola és Kollégium; a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium; a Faller Jenő
Szakképző Iskola és Kollégium; a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium; a
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium és a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratában az oktatott szakmák
nevének, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium; az Öveges
József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium; a Faller Jenő Szakképző Iskola és
Kollégium, a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, illetve
az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratában a szakképzési évfolyamok számának változását.
6. a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosítását a gyógytestnevelés szakfeladat bevezetésével.
7. a Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola alapító okiratának módosítását a papírgyártó- és feldolgozó szakma oktatásának bevezetésével.
8. a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosítását a nyelvi előkészítő osztály indításának engedélyezésével.
9. az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium alapító okiratának módosítását az informatikus (rendszerinformatikus, műszaki informatikus) szakma oktatásának bevezetésével.
10. a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítását az élelmiszer- és vegyi áru kereskedő szakma, az informatika és a honvédelem szakmacsoport
oktatásának, illetve az esti munkarend szerinti oktatás bevezetését.
A közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratok érintettek részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal (1., 2., 4. számú pont)
2004. szeptember 1. (3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. számú pont)
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
30/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tapolcai Nevelési Tanácsadó alapító okiratát a mellékelt formában és tartalommal elfogadja.

24

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2004. április 29.

A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a döntésről Tapolca Város Polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
31/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola alapító
okiratát a mellékelt formában és tartalommal elfogadja, azzal hogy a közgyűlés felkéri Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületét, hogy a Járdányi Pál Zeneiskola törvény szerinti
névváltoztatásáról döntsön.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a döntésről Tapolca Város Polgármesterét tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

32/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Közgyűlés egyetért a Balatonfüző Öveges József Szakképző Iskola és
Gimnáziumhoz épülő 200 férőhelyes kollégium és kiszolgáló létesítményei beruházása
fedezetének 2005. évi induló címzett támogatási pályázattal történő megteremtésével.
A Megyei Közgyűlés a beruházás megvalósíthatósági tanulmányában foglalt „A” alternatíva
megvalósítását támogatja az alábbi költségszámítással eFt-ban:
Megnevezés
Beruházási költség összesen
ebből: saját forrás
címzett támogatás

Össz
1.025.014
50.000
975.014

2004
25.000
25.000
-

2005
73.670
25.000
48.670

2006
926.344
926.344

A Veszprém Megyei Önkormányzat a feladat megvalósítására saját pénzügyi forrásaiból
50.000 eFt-ot biztosít.
A Megyei Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a címzett támogatási pályázat koncepcióját és annak pozitív bírálata esetén az igénybejelentést készíttesse el és határidőre nyújtsa
be.
Határidő: 2004. április 25.
koncepció benyújtása
2004. december 15.
igénybejelentés benyújtása
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
33/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Közgyűlés egyetért a Veszprém Tüzér u. 44. számú ingatlanon lévő épületének és itt működő két intézményének (Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola és Kollégium, valamint a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona)
rekonstrukciójával, a fedezet 2005. évi induló címzett támogatási pályázattal történő megteremtésével.
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A Megyei Közgyűlés a beruházás megvalósíthatósági tanulmányában foglalt „A” alternatíva
megvalósítását támogatja az alábbi költségszámítással eFt-ban:
Megnevezés
Beruházási költségek összesen
ebből: saját forrás
címzett támogatás

Össz
1.248.934

2004
25.000

2005
59.918

2006
1.164.934

50.000
1.198.934

25.000
-

25.000
34.918

1.164.934

A Veszprém Megyei Önkormányzat a feladat megvalósítására saját pénzügyi forrásaiból
50.000 eFt-ot biztosít.
A Megyei Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a címzett támogatási pályázat koncepcióját és annak pozitív bírálata esetén az igénybejelentést készíttesse el és határidőre nyújtsa
be.
Határidő:
Felelős:

2004. április 25.
koncepció benyújtása
2004. december 15.
igénybejelentés benyújtása
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

34/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprémi Petőfi Színház 2005.
évi címzett támogatási pályázatával, amely az intézmény műszaki szakmai felszereltségével
kapcsolatos rekonstrukcióra, korszerűsítéseire irányul.
A Megyei Közgyűlés a benyújtott változatok közül az „A” alternatívát támogatja, amelynek
fejlesztési költségei és támogatási igényei az alábbiak:
ezer Ft-ban
Megnevezés
Összesen
2005
2006
Fejlesztés összes költsége
924.601
403.125
521.476
- ebből:
saját forrás
címzett támogatás
924.601
403.125
521.476
A Közgyűlés megbízza a Megyei Főjegyzőt, hogy a címzett támogatási pályázat koncepcióját
készíttesse el és a jogszabályok szerint nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
2004. április 25.

35/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a farkasgyepüi Tüdőgyógyintézet rekonstrukciójának II. ütemére címzett támogatási pályázatot nyújt be.
A rekonstrukció II. ütemének teljes fedezetigénye 1.090.646 eFt, ebből saját forrás 18.841
eFt, a címzett támogatás 1.071.805 eFt. A saját forrás biztosítására 2004. évben a megyei önkormányzat közgyűlése, a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2004. (II. 24.)
MÖK rendeletében a 150 millió forintos egységes pályázati alap terhére kötelezettséget vállal.
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A közgyűlés felkéri a megyei önkormányzat főjegyzőjét, hogy a címzett támogatás beruházási
koncepciójának elkészítésére és annak 2004. április 25-ig történő benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

a címzett támogatási igénybejelentés benyújtására: 2004. április 25.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

36/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004. évben címzett támogatási pályázatot
nyújt be a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona és a kamondi „Dr. Magyar Károly”
Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciójának megvalósítására, a szakmai integráció keretein belül az otthonokban történő új speciális ellátási formák bevezetésére.
Az intézmények címzett támogatás segítségével megvalósítani kívánt teljes rekonstrukciójának fedezetigénye 1.856.855 forint (ebből a dákai otthon: 960.070.000 forint; a kamondi otthon: 896.785.000 forint), amelyből saját forrásként 50.000.000 forintot a közgyűlés a megyei
önkormányzat 2004. évi költségvetésében elkülönít, valamint kötelezettséget vállal további
50.000.000 forint önrésznek a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetésében történő elkülönítésére. A 2005-2007. évekre igényelt címzett támogatás összege a két év alatt összesen
vállalt 100.000.000 forint önrész figyelembevételével: 1.756.855 forint.
A közgyűlés felhatalmazza a megyei önkormányzat hivatalát, hogy a jogszabályi előírások
betartásával és a korszerű szakmai elvárások figyelembevételével készítse el a pályázat megvalósíthatósági tanulmányát, és azt 2004. április 25-ig nyújtsa be a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatóságához.
Határidő: 2004. április 25.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
37/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. törvény 19. §. (1)-(2) bekezdésében és a gazdasági társaságokról szóló 1997.
évi CXLIV. törvény 150. § (2) bekezdés a.) pontja és az alapító okirat 8.2. a.), c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva - elfogadja a Veszprém Megyei Európai Információs
Pont Közhasznú Társaság éves beszámolóját - 5.802 e Ft mérleg főösszeggel és 3.353 e Ft
tárgyévi közhasznú eredménnyel - és közhasznú jelentését az előterjesztés 1., és 2. számú
mellékletében foglaltak szerint.
2. A közgyűlés felkéri a közhasznú társaság ügyvezetőjét, hogy a 224/2000. (XII.19.) Korm.
rendelet 20. §-a szerinti letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségnek tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2004. május 30. a beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére
Pomázi Szilárd ügyvezető

38/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a gazdasági társaságokról szóló 1997.
évi CXLIV. törvény 172. §-a alapján, az alapító okirat 8.2.b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva - elfogadja a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság 2004. évi üzleti tervét az előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak szerint.
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2. a.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 101/2002. (IX.12.) MÖK határozat
2 pontját az alábbiak szerint módosítja:
- a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság ügyvezetőjének munkabérét 2004. május 1. napjától bruttó 180.000.-Ft/hó összegben állapítja meg,
- az ügyvezető részére 2004. június 1-től negyedévente egy havi munkabérének 75 %-a erejéig céljutalmat állapít meg. A céljutalom feltételeit és annak teljesülését negyedévente a
felügyelő bizottság állapítja meg.
A 101/2002. (IX.12.) MÖK határozat 2. pontjának egyéb rendelkezését a módosítás nem
érinti.
b.) A testület felkéri elnökét, hogy a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Táraság ügyvezetője munkaszerződésének módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
c.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság ügyvezetője részére 2005 január 1. napjától a Kht éves
beszámolójának és közhasznú jelentésének közgyűlés általi elfogadását követően - a MEH
Kormányzati Kommunikációs Központ által adandó támogatás alapfeltételeként előírt
programok megvalósításán felüli további programok teljesítése esetén - a közgyűlés által
évente meghatározott összegű jutalom kifizetését engedélyezi az ügyvezető részére,
amennyiben annak fedezete a Kht éves üzleti terve alapján biztosítható.
Határidő:
Felelős:

az 1. pontban foglaltakra:
azonnal
a 2.a.), b.) pontban foglaltakra:
2004. április 30.
a 2.c.) pontban foglaltakra:
2005. január 1-től évente április 30.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

39/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Geipl Miklósnénak, a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának és Talabér Mártának, a Felügyelő Bizottság elnökének lemondását, egyben megköszöni a Felügyelő Bizottságban végzett munkájukat.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a gazdasági társaságokról szóló 1997.
évi CXLIV. tv. 150. § (2) bekezdés h.) pontjában biztosított jogkörében eljárva - 2007. június 30. napjáig a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága tagjává
Moór-Czepek Kornélia
8422 Bakonynána, Kossuth út 8. szám alatti lakost és
Lévai József
8300 Tapolca, József Attila út 2. szám alatti lakost
választja meg.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság alapító okiratát - a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi
CXLIV. törvény 150. § (2) bekezdés m.) pontjában biztosított jogkörében eljárva - az
alábbiak szerint módosítja:
a.) Az alapító okirat 5. pontja az alábbi 5.8. pontban foglalt rendelkezéssel egészül ki:
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„5.8. A társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.”
b.) Az alapító okirat 10.2. pontjában a felügyelő bizottság tagjainak felsorolásában
Talabér Márta helyébe
Moór-Czepek Kornélia
8422 Bakonynána, Kossuth út 8. szám alatti lakos,
Geipl Miklósné helyébe
Lévai József
8300 Tapolca, József Attila út 2. szám alatti lakos
lép.
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
4. A közgyűlés felkéri a közhasznú társaság ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a változások
cégbírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.
Határidő: 2004. május 22.
Felelős: Pomázi Szilárd ügyvezető
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Európai Integrációs Bizottság javaslata alapján – felkéri a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalát, hogy vizsgálja meg a
Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társág ciklus végéig szóló működtetésének lehetőségét, feltételeit és terjessze javaslatát a közgyűlés júniusi ülése elé.
Határidő: 2004. június 17.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
40/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Áldozó Tamás képviselői interpellációjára dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző által adott választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

41/2004. (IV. 22.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 177/2003. (VI. 12.) 4. pontjára, 251/2003.
(XI. 13.) 3.1; 3.2; 3.3; 3.7. pontjára, 255/2003. (XI. 13.), 278/2003. (XII. 11.) 2. pontjára,
282/2003. (XII. 11.) 1. és 4. pontjára, 2/2004. (II. 19.), 3/2004. (II. 19.), 4/2004. (II. 19.) 4., 5.
pontjára, 6/2004. (II. 19.), 8/2004. (II. 19.) 1., 2., 3. pontjára, 9/2004. (II. 19.)1., 2. pontjára,
10/2004. (II. 19.), 13/2004. (II. 19.) határozatokra adott jelentést elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

2004. április 29.
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IV. KÖZLEMÉNY
KÖZLEMÉNY
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6. § (4) bekezdése alapján a 2004. évi Európai Parlamenti képviselő választással kapcsolatos alábbi tudnivalókról
A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjai:
Dr. Szabó Gyula
Dr. Pichner Katalin
Dr. Szigeti István

elnök
elnökhelyettes
tag

Elekes Károly
Rédli Károly

póttag
póttag

A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda vezetője:
Dr. Zsédenyi Imre

megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda tagjai:
Dr. Molnár Ibolya
Tarrné Mészöly Éva
Tóth J. György
Krámli János
Bodor Barbara
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi
Göndör József
Dr. Harangozó János
Jakab Istvánné
Jurics Imréné
Kovács Ernőné
Rosos Györgyné
Sándor Tamás
Fent megnevezett választási szervek hivatali helyiségének címe:
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Veszprém, 2004. április 29.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző
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V. MELLÉKLETEK
Feladatfinanszírozáson alapuló költségvetési tervezés bevezetésével kapcsolatos döntések és az ütemterv
meghatározásáról szóló 26/2004. (IV. 22.) MÖK határozat melléklete
A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet pénzügyi konszolidációja és szakmai reorganizációja érdekében kötött szerződés módosításáról szóló 28/2004. (IV. 22.) MÖK határozat melléklete
A tapolcai Nevelési Tanácsadó alapító okiratának elfogadásáról szóló 30/2004. (IV. 22.) MÖK határozat
melléklete
A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola alapító okiratának elfogadása, valamint névváltoztatásának kezdeményezéséről szóló 31/2004. (IV. 22.) MÖK határozat melléklete
A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság 2004. évi üzleti tervéről szóló
38/2004. (IV. 22.) MÖK határozat melléklete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról. Beszámoló a megyei önkormányzat intézményeinél 2003. évben végzett költségvetési ellenőrzésekről szóló 5/2004. (IV. 29.) rendelet mellékletei
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004. (II. 24.) MÖK rendelet módosításáról szóló 6/2004. (IV. 29.) rendelet mellékletei

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Felelős kiadó: Kuti Csaba, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.
Felelős szerkesztő: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft.
ISSN 1215 9468

