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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ
43/2004. (V. 26.) MÖK határozat: A devecseri könyvtár igazgatójának megbízásával kapcsolatos
véleménynyilvánítási jog gyakorlása
45/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A pápai Bartók Béla Zeneiskola igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálása
46/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A pápai Bartók Béla Zeneiskola igazgatói állásra benyújtott pályázatok elbírálása
47/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A pápai Bartók Béla Zeneiskola igazgatói állásra kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánítása
48/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A pápai Bartók Béla Zeneiskola igazgatójának megbízása
49/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Hengerné Horváth Mártának a fűzfőgyártelepi Öveges József
Szakképző Iskola és Gimnáziumában végzett munkájának elismerése
50/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A fűzfőgyártelepi Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatójának megbízása
51/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatójának megbízása
52/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A balatonfüredi Lózcy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi
Szakközépiskola igazgatójának megbízása
53/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola igazgatójának megbízása
54/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A várpalotai Bartos Sándor Általános Iskola igazgatójának
megbízása
55/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Egyetértési jog gyakorlása a Megyei Közművelődési Intézet
szakmai igazgatóhelyettesének megbízásához
56/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Egyetértési jog gyakorlása a Megyei Múzeumi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének megbízásához
57/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Sümeg Városi Kórház-Rendelőintézet felügyelő tanácsába tagok
jelölése
58/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Egyetértés Kendeh Gusztáv intézményvezetői megbízásának
meghosszabbításával
II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
8/2004. (VI. 28.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) rendelet módosításáról
és kiegészítéséről
9/2004. (VI. 28.) rendelet: A megyei önkormányzat fenntartásában működő kórházak területén a parkolási rend megállapításáról szóló 7/2004. (IV. 29.)
rendelet módosításáról
10/2004. (VI. 28.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről
szóló 3/2004. (II. 24.) rendelet módosításáról
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
42/2004. (V. 26.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004. május
26-ai ülésének napirendjei
44/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004. június
17-ei ülésének napirendjei
59/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház betegei és dolgozói parkolási lehetőségének biztosítása
60/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat részvétele a Balatontérségi
Terület- és Gazdaságfejlesztő Kht-ban
61/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Az állami tulajdonban lévő Veszprém-szentkirályszabadjai reptér tulajdonjogának igénylése
62/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciójának Operatív Programja
63/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési tanácsadók helyzete és további működtetése
64/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Tanműhely építése az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola
és Szakiskola területén
65/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Pályázat Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására
66/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Pályázat a várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola vasipari
tanműhelyének CÉDE támogatással történő korszerűsítésére
67/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola szakoktatói létszámának csökkentése
68/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fogszabályozási szakellátási feladatának átadása egészségügyi szolgáltatók részére
69/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A finn Lappföld és Veszprém megye együttműködési megállapodása
70/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány” alapító
okiratának módosítása
71/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért”
Közalapítvány alapító okiratának módosítása
72/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
73/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának módosítása
74/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
75/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A „Veszprém megye Közoktatásáért” Közalapítvány alapító
okiratának módosítása
76/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Beszámoló a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány (Keszthely) működéséről. A közalapítvány kuratóriumába, felügyelő
bizottságába tagok választása
77/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása
78/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság ciklus végéig szóló működtetési lehetőségének vizsgálata
79/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: A falusi turizmus szerepe a megye idegenforgalmában
80/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Nyilatkozat a Balaton régió kiemelt értékeinek világörökség részévé nyilvánítása érdekében
81/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Tájékoztató Dudar község bányaaláfejtésből adódó problémákról, az ezzel kapcsolatos feladatokról
82/2004. (VI. 17.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
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IV. MELLÉKLETEK
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)
rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 8/2004. (VI. 28.) rendelet melléklete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló 10/2004. (VI. 28.) rendelet mellékletei
A Veszprém Megyei Önkormányzat fogszabályozási szakellátási feladatának átadása egészségügyi
szolgáltatók részére című 68/2004. (VI. 17.) MÖK határozat 1-3. sz. melléklete
A finn Lappföld és Veszprém megye együttműködési megállapodásáról szóló 69/2004. (VI. 17.) MÖK
határozat melléklete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 77/2004. (VI.
17.) MÖK határozat melléklete
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
43/2004. (V. 26.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki Kovács Emilnek, a
devecseri Városi Könyvtár volt igazgatójának több évtizedes szakmai munkájáért.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy Devecser Város Képviselő-testülete a devecseri Városi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával Hoffmann
Valériát, az intézmény határozatlan időre kinevezett könyvtárosát bízza meg.
Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a határozat Devecser Város Önkormányzatának történő
megküldéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

45/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Jobbágy Péter Tiborc
2544 Neszmély, Halászköz 4. szám alatti lakos „pályázata” sem formai, sem alaki szempontból nem felel meg a pályázatban kiírt feltételeknek, ezért a pályázatot tárgyalás nélkül elutasítja.
Felkéri a Megyei Önkormányzat főjegyzőjét, hogy Jobbágy Péter Tiborc pályázót a fentiekről
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

46/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kollonay Zoltán 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 15. szám alatti lakos, zenetanárnak a pápai Bartók Béla Zeneiskola igazgatói állására
benyújtott pályázatát nem támogatja.
Felkéri a Megyei Önkormányzat főjegyzőjét, hogy Kollonay Zoltán pályázót a fentiekről tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

47/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Bartók Béla Zeneiskola igazgatói állására kiírt
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ezért felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a pápai Bartók Béla Zeneiskola igazgatói állására írjon ki új pályázatot.
Határidő:
Felelős:

2004. december 31.
Geipl Miklósné tanácsnok, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

48/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Bartók Béla Zeneiskola zavartalan
működésének biztosítása érdekében az igazgatói feladatok ellátásával 138/1992. (X. 8) Korm.
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rend. 5. §. (16) bek. alapján 2004. szeptember 1.-től, az új pályázati eljárás lefolytatásáig Falaki Csaba zenetanárt bízza meg.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2004. augusztus 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

49/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki Hengerné Horváth Mártának a fűzfőgyártelepi Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatójának az intézményvezetés terén végzett másfél évtizedes eredményes munkájáért. További munkájához
sok sikert, jó egészséget kíván.
Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a határozat Hengerné Horváth Márta igazgató részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

50/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Turi Sándor 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u.
2. I/5. szám alatti lakost, az intézmény határozatlan időre kinevezett tanárát 2004. szeptember
1.-ei hatállyal megbízza a fúzfőgyártelepi Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium
igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás öt év határozott időre – 2004. szeptember 1.-től 2009. augusztus 15.-ig – szól.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2004. augusztus 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

51/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Huszár Endre 8500 Pápa Hatodik u. 60.
szám alatti lakost, az intézmény határozatlan időre kinevezett tanárát 2004. szeptember 1.-jei
hatállyal megbízza a pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás öt év határozott időre – 2004. szeptember 1.-től 2009. augusztus 15.-ig – szól.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2004. augusztus 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

52/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Mahlerné Csángó Mária 8230 Balatonfüred
Csákány u. 7. szám alatti lakost, az intézmény határozatlan időre kinevezett tanárát 2004.
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szeptember 1.-jei hatállyal megbízza a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás öt év határozott időre – 2004. szeptember 1.-től 2009. augusztus 15.-ig – szól.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2004. augusztus 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

53/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nagy Zoltán 8400 Ajka-Bakonygyepes, Tóbereki u. 7. szám alatti lakost, az intézmény határozatlan időre kinevezett tanárát 2004. szeptember 1.-jei hatállyal megbízza az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás öt év határozott időre – 2004. szeptember 1.-től 2009. augusztus 15.-ig – szól.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2004. augusztus 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

54/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pócsik József 8100 Várpalota, Rákóczi u.
12. szám alatti lakost, az intézmény határozatlan időre kinevezett tanárát 2004. szeptember 1.jei hatállyal megbízza a várpalotai Bartos Sándor Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás öt év határozott időre – 2004. szeptember 1.-től 2009. augusztus 15.-ig – szól.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2004. augusztus 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

55/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei
Közművelődési Intézet igazgatója
Fábián Juditot
bízza meg az intézmény szakmai igazgatóhelyettesi feladatának ellátásával 2004. július 1-jétől
2009. június 30-ig terjedő határozott időtartamra.
Felkéri a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatóját - mint munkáltatót-, hogy a
megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2004. július 1.
Felelős:
Horváth Viola, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatója
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56/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Megyei Múzeumi
Igazgatóság igazgatója
Bana Juditot
bízza meg az intézmény gazdasági igazgatóhelyettesi feladatának ellátásával 2004. július 1jétől, határozatlan időtartamra.
Felkéri a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatóját - mint munkáltatót-, hogy a
megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2004. július 1.
Felelős:
V-né Dr. Fodor Zsuzsa, a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatója
57/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni Tóthné Vad Eszternek és dr.
Szundy Bélának a Sümegi Városi Kórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsában kifejtett tevékenységét.
Az újraalakítandó testületbe Tóthné Vad Esztert és Farkas Bélát jelöli.
Felelős:
Határidő:

Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke az értesítés megküldéséért.
2004. június 25.

58/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért Kendeh Gusztáv zenetanár, Keszthely, Vaszary Kolos út 19. szám alatti lakos intézményvezetői megbízásának 2004. szeptember 1. napjától 2006. július 31. napjáig történő meghosszabbításával.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2004. (VI. 28.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI.23.) rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról és kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az SZMSZ 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(3) A rendelet-tervezet előkészítésének jogi és szakmai koordinációja a főjegyző feladata.
A rendelet-tervezet előkészítése során:
a.) törvény felhatalmazása alapján készülő rendelet-tervezet esetén meg kell vizsgálni:
a szabályozási javaslat összhangban van-e a felhatalmazást adó törvénnyel, illetve a kapcsolódó egyéb jogszabályokkal
a rendelet alkotási kötelezettség esetén a szabályozási javaslat kiterjede valamennyi, a törvényben megjelölt szabályozandó kérdéskörre
a szabályozási javaslat nem terjeszkedik-e túl a törvény szerinti felhatalmazás keretein
a szabályozási javaslat nem ellentétes-e bármely magasabb szintű jogszabály rendelkezéseivel
b.) törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyokkal kapcsolatos rendelet alkotás esetén meg kell vizsgálni:
a szabályozási javaslat nem ellentétes-e bármely magasabb szintű jogszabály rendelkezéseivel
a szabályozási javaslat nem érint-e olyan kérdéskört, amelyre az Európai Uniónak kizárólagos jogalkotási hatásköre van
a szabályozási javaslat nem akadályozza-e az Európai Unió közösségi
jogának érvényesülését
a szabályozási javaslat megfelel-e az Európai Közösségek Bírósága
ítélkezési gyakorlata során kialakult jogelveknek.
c.) a belső jogi normákat a közösségi jog elsőbbségére való tekintettel kell értelmezni.
Az előkészítés után a rendelet-tervezetet indokolásával együtt kell a közgyűlés elé terjeszteni.
(2) A 19.§ (8) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A megjelölés tartalmazza a rendelet elnevezést és az önkormányzati rendelet címét.”
2. §
Az SZMSZ 27. § (1) bekezdésében, az 1. számú - a megyei közgyűlés szervezeti felépítéséről
szóló – mellékletében, a 2. számú – kötelezően ellátandó megyei feladatokról szóló – mellékletében, a 3. számú – az önként vállalt megyei önkormányzati feladatokról szóló – mellékletében, az 5. számú – a közgyűlés bizottságainak feladat- és hatásköréről szóló – mellékletében, valamint a 9. számú – a bizottságok ügyrendjeit tartalmazó - függelékében a „Kulturális,
Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság” neve „Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság”
elnevezésre módosul.
3. §
(1) Az SZMSZ a 30. § (2) bekezdésében hivatkozott, a hivatal felépítését tartalmazó 7. számú
melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.
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(2) Az SZMSZ 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hivatalnál legfeljebb 5 szakmai tanácsadói és 5 szakmai főtanácsadói cím adományozható.”
4. §
(1) Az SZMSZ 2. számú mellékletének a VI. címe (Oktatás, nevelés) a következőkkel egészül ki:
„Feladat és hatáskör megnevezése:
Közoktatási intézmények házirendjének jóváhagyása.
A feladat és hatáskört megállapító jogszabály:1993. évi LXXIX. tv. 40. § (9) bek.
Feladat és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés
Átruházás: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság.
Feladat és hatáskör megnevezése:
Meghatározza az adott tanítási évben indítható osztályok, napközis csoportok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát és engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.
A feladat és hatáskört megállapító jogszabály:1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek. c
pont
Feladat és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés
Átruházás: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság.
Feladat és hatáskör megnevezése:
A közoktatási intézményeket érintő eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtását szolgáló ütemterv elfogadása.
A feladat és hatáskört megállapító jogszabály:1993. évi LXXIX. tv. 128. § (17) bek.
Feladat és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés
Átruházás: nem átruházott.”
(2) Az SZMSZ 2. számú mellékletének a VII. címe (Közművelődés, közgyűjtemény, művészet, testnevelés, sport) a következőkkel egészül ki:
„Feladat és hatáskör megnevezése:
A sporttörvényben a helyi önkormányzatokra ruházott feladatok ellátása.
A feladat és hatáskört megállapító jogszabály:2004. évi I. tv. 55. § (3) bek.
Feladat és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés
Átruházás: nem átruházott.
Feladat és hatáskör megnevezése:
Megalkotja a sportról szóló rendeletét.
A feladat és hatáskört megállapító jogszabály: 2004. évi I. tv. 55. § (6) bek.
Feladat és hatáskör gyakorlója: Megyei Közgyűlés
Átruházás: nem átruházott.
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5. §
(1) Az SZMSZ 4. számú – a megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatásköréről szóló –
melléklete a következőkkel egészül ki:
-

„Felelős a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáért.
Gondoskodik a közbeszerzési szabályzat elkészíttetéséről és közgyűlés elé terjesztéséről.
Gondoskodik az éves közbeszerzési terv elkészítéséről, jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet.
Esetenként dönt az egyes közbeszerzési eljárások megindításáról.
Jóváhagyja az ajánlati felhívást és dokumentációt.
Meghozza a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a közbeszerzési bíráló bizottság
szakvéleménye, valamint a közösségi és a nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzések esetén, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján.
Elrendeli a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatásának ellenőrzését.”

(2) Az SZMSZ 4. számú – a megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatásköréről szóló –
mellékletében a „Dönt a Pro Comitatu díj odaítéléséről, a közgyűlés illetékes bizottsága
véleményének kikérése mellett” megfogalmazott hatáskörben a „véleményének kikérése”
szövegrész helyébe az „egyetértése” kifejezés lép.
6. §
(1) Az SZMSZ 5. számú – a közgyűlés bizottságainak feladat és hatásköréről szóló – mellékletében a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság feladat és hatásköre a következőkkel egészül ki:
„Véleményt nyilvánít a közösségi és a nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzések
esetén a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt.”
(2) Az SZMSZ 5. számú – a közgyűlés bizottságainak feladat és hatásköréről szóló – mellékletében a Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság feladat és hatásköre a következőkkel egészül ki:
„Közoktatási intézmények házirendjének jóváhagyása.
Meghatározza az adott tanítási évben indítható osztályok, napközis csoportok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát és engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.”
7.§
(1) Az SZMSZ 9. számú – a hivatal ügyrendjéről szóló – mellékletének II. fejezet 1./ A hivatal szervezete című pontjában az „Önkormányzati Iroda” elnevezés „Jogi és Önkormányzati Iroda” elnevezésre módosul.
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(2) Az SZMSZ 9. számú – a hivatal ügyrendjéről szóló – mellékletének II. fejezet 2.2.a.)
pontjában az Elnöki Kabinet feladata a következőkkel egészül ki, egyidejűleg e feladatok
az Önkormányzati Iroda feladatai közül törlésre kerülnek:
„- A Balaton-parti megyék közgyűlési elnökei által létrehozott közbiztonsági tanácsadó testületben képviseli a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökét. Közreműködik a
bűnmegelőzési bizottság üléseinek előkészítésében, a hozott döntések végrehajtásában.”
(3) Az SZMSZ 9. számú – a hivatal ügyrendjéről szóló – mellékletének II. fejezet 2.2.a.)
pontjából az Elnöki Kabinet feladatai közül a „Koordinálja a megyei nyugdíjas szervezetek önkormányzatokkal összefüggő tevékenységét” átkerül az Egészségügyi, Szociális és
Gyermekvédelmi Iroda feladatai közé.
(4) Az SZMSZ 9. számú – a hivatal ügyrendjéről szóló – mellékletének II. fejezet 2.2.b.)
pontjának címe Jogi és Önkormányzati Iroda elnevezésre módosul, egyidejűleg a 2.2.b)
és a 2.2 c) pontokban az Önkormányzati Iroda, illetve a Főjegyzői Kabinet tevékenységi
körébe tartozó feladatok – ellátja az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzését;
szervezi a hivatal és a megyei önkormányzat intézményei informatikai hálózatának működtetését és fejlesztését tevékenységek kivételével, melyek továbbra is a Főjegyzői Kabinet feladatkörében maradnak - a Jogi és Önkormányzati Iroda feladataiként összevonásra kerülnek.
(5) Az SZMSZ 9. számú – a hivatal ügyrendjéről szóló – mellékletének II. fejezet 2.2.g.)
pontjában szereplő Informatikai csoport feladatai átkerülnek a Főjegyzői Kabinethez.
(6) Az SZMSZ 9. számú – a hivatal ügyrendjéről szóló – mellékletének II. fejezet 2.2.h.).
pontjában a megyei illetékhivatalnál az Illetékkiszabási és Ellenőrzési Csoport neve Illetékkiszabási és Ellenőrzési Osztályra, az Általános Ügyintézési és Ügyfélszolgálati Csoport neve Általános Ügyintézési Osztályra, a Könyvelési és Behajtási Csoport neve
Könyvelési és Végrehajtási Osztályra, a Gazdasági és Ügyviteli Csoport neve Gazdasági
és Ügyviteli Osztályra módosul.
(7) Az SZMSZ 9. számú – a hivatal ügyrendjéről szóló – mellékletének III. fejezet 5. pontjában a megyei illetékhivatal kiadmányozási rendjéről szóló rész helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A hivatalvezető kiadmányozza:
-

-

az illetékfizetési kötelezettséget megállapító határozatot 20 millió Ft illetékalap felett;
a kiskorú örökös kedvezményes illetékfizetési kötelezettségének megállapítását tartalmazó egyedi határozatot, amennyiben a jogszabályi kedvezmény mértéke a
100.000.-Ft-ot meghaladja;
az államigazgatási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott határozatot 100.000.-Ft illetékfizetési kötelezettség felett;
az illetékfizetési kötelezettség méltányosságból való mérséklésének, elengedésének
engedélyezését 100.000.-Ft összeghatárig;
az illetékfizetési halasztás, részletfizetés engedélyezését 100.000-2.000.000.-Ft öszszeghatár között;
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beépítési kötelezettség határidejének méltányosság címén meghosszabbítását;
az illetékfizetési kötelezettség módosításával (törlésével) kapcsolatos döntéseket
100.000.-Ft illeték összeghatár felett;
behajthatatlanság címén történő illetékhátralék törlés elrendelését;
bármilyen jogcímen illeték visszatérítésének elrendelését 100.000.-Ft-on felüli öszszeg esetén;
a kiszabott mulasztási bírság mérséklését, elengedését;
igazolási kérelmeknek részben vagy egészben helyt adó, illetve elutasító döntéseket;
elévült illeték törlését;
bírósági végrehajtók részére átadandó listákat, felszámolási eljárás megindítását;
jelzálogjog bejegyzés-, ingatlan-végrehajtás elrendelése tárgyában hozott döntést;
követelés lefoglalása tárgyában hozott határozatot,
végrehajtási költség megállapításáról szóló határozatot,
az illetéktartozás végrehajtásának felfüggesztése tárgyában hozott határozatot
100.000.-Ft illetékfizetési kötelezettség felett;
megyei illetékhivatalok felé illetékhátraléki kimutatásokat és a kimutatott tartozásokkal kapcsolatos változtatásokat;
fellebbezések, egyéb jogorvoslatok felterjesztését a Közigazgatási Hivatalhoz, Pénzügyminisztériumhoz;
a bíróságok felé irányuló megkereséseket;
megyei vagy annál magasabb szintű önkormányzati, közigazgatási vagy állami
szervhez irányuló megkereséseket;
ügyfelek részére történő – illetékkötelezettséggel kapcsolatos – tájékoztatást, felvilágosítást, amennyiben az illetékalap a 20 millió Ft-ot, vagy a megállapított illeték
az 500 ezer Ft-ot meghaladja;
mindazon ügyekben történő döntést, melyeknek kiadmányozását, esetenként külön
intézkedéssel a hivatalvezető magának tartja fenn.
a kiadmányozó akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén a kiadmányozás jogát
az ellenőrzési és kiszabási osztályvezető gyakorolja.

Általános ügyintézési osztályvezető kiadmányozza:
-

-

részletfizetési-, fizetési halasztás-, valamint méltányossági törlés iránti kérelmek elutasítását;
államigazgatási eljárás felfüggesztése tárgyában hozott határozatot 100.000.-Ft illetékkötelezettség alatt;
eladott másik lakástulajdon beszámítása alapján az illeték törlését (és visszatérítését)
100.000,. Ft-ig;
35. év alatti fiatalokat megillető kedvezmény beszámítása alapján az illeték törlését
(és visszatérítését);
polgármesteri hivatalok, okmányirodák, közjegyzők, Sigma Rt., körzeti földhivatalok és egyéb megyei szint alatti közigazgatási szervek felé irányuló megkereséseket,
amennyiben az eljáró ügyintéző az osztályához tartozik;
az ügyfelek részére történő – illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos – írásbeli
felvilágosítást, tájékoztatást, amennyiben az eljáró ügyintéző az osztályához tartozik
és az illeték alapja a 20 millió Ft-ot, illetve a megállapított illeték az 500 ezer Ft-ot
nem haladja meg;
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Az illetékkiszabási és ellenőrzési osztályvezető kiadmányozza:
-

-

-

az illetékfizetési kötelezettséget megállapító határozatot, amennyiben az illetékalap a
20 millió Ft-ot nem haladja meg;
polgármesteri hivatalok, okmányirodák, közjegyzők, Sigma Rt., körzeti földhivatalok és egyéb megyei szint alatti közigazgatási szervek felé irányuló megkereséseket,
amennyiben az eljáró ügyintéző az osztályához tartozik;
a külföldi ügyfeleket kötelező fizetési meghagyásoknak a Sigma Rt. felé történő továbbítását;
a forgalmi érték megváltoztatása miatt keletkező törlést (és visszatérítést) 100.000,Ft-ig;
az illetékfizetési halasztás, részletfizetés engedélyezését 100.000,-Ft összeghatár
alatt;
az ingatlanforgalmazói nyilatkozat (továbbértékesítési céllal történő szerzés) következtében keletkező törlést (és visszatérítést) 100.000,- Ft-ig;
a lakótelek feltételes mentességére irányuló nyilatkozat alapján a vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettség egyedi határozattal történő felfüggesztését (esetleges viszszatérítést) 100.000,- Ft-ig;
a tartozatlan befizetésekből keletkezett túlfizetés visszatérítésének elrendelését
100.000.-Ft–on aluli összeg esetén;
minden olyan módosítás következtében keletkező törlést (és visszatérítést) 100.000,Ft-ig, amelyet a kiadmányozás rendje nem szabályoz külön;
az ügyfelek részére történő – illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos – írásbeli
felvilágosítást, tájékoztatást, amennyiben az eljáró ügyintéző az osztályához tartozik
és az illeték alapja a 20 millió Ft-ot, illetve a megállapított illeték az 500 ezer Ft-ot
nem haladja meg;

Az illetékkiszabási és ellenőrzési osztály ügyintézői, az általános ügyintézési osztály
ügyintézői, valamint a méltányossági ügyintézők kiadmányozzák:
-

az ügyfelek részére történő – illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos – írásbeli
értesítéseket (helyszíni szemlére való értesítés);
kötelezettekkel kapcsolatos megkereséseket (adatok konkretizálása, lakhely pontosítása, stb.)

Könyvelési- és végrehajtási osztályvezető kiadmányozza:
-

-

kiskorú örökös kedvezményes illetékfizetési kötelezettségének megállapítását tartalmazó határozatot, amennyiben a jogszabályi kedvezmény mértéke az 100.000.-Ftot nem haladja meg;
az illetékfizetés esedékessége után benyújtott halasztás, részletfizetés engedélyezését
100.000 Ft értékhatár alatt;
az illetéktartozás végrehajtásának felfüggesztése tárgyában hozott határozatot
100.000.-Ft illetékkötelezettség alatt;
illetékbélyeg értékének visszatérítése, kicserélésére vonatkozó határozatokat,
100.000.-Ft alatt;
államigazgatási vagy bírósági döntésen alapuló visszatérítést elrendelő határozatokat, 100.000.- Ft illeték alatt;
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behajthatatlanság címén történő illetékhátralékok törlését elrendelő határozatot
50.000.-ot meg nem haladó összeg esetében;
végrehajtási szakaszban illeték túlfizetés visszatérítésére vonatkozó határozatot
50.000.-Ft alatt;
adó (illeték) igazolást;
beépítési kötelezettség határidejének méltányosság címén való meghosszabbításának
az elutasítását;
beépítési kötelezettség teljesülése esetén a felfüggesztett illeték törlését tartalmazó
határozatot.
fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az illetékhátralékok rendezésre irányuló
felszólításokat, intézkedéseket;
jelzálogjog ill. végrehajtási jog bejegyzésének visszavonása ill. törlésének tárgyában
hozott határozatot;
munkabérre és egyéb járandóságra vezetett letiltási rendelvényt, annak visszavonását, illetve módosítását;
az ügyfelek részére történő – illetékfizetési kötelezettséggel, illetékhátralékkal kapcsolatos – írásbeli felvilágosítást, tájékoztatást, amennyiben az eljáró ügyintéző az
osztályához tartozik és az illeték alapja a 20 millió Ft-ot, illetve a megállapított illeték az 500 ezer Ft-ot nem haladja meg;
polgármesteri hivatalok, okmányirodák, közjegyzők, Sigma Rt., körzeti földhivatalok és egyéb megyei szint alatti közigazgatási szervek felé irányuló megkereséseket,
amennyiben az eljáró ügyintéző az osztályához tartozik;

Könyvelési- és végrehajtási osztály ügyintézői kiadmányozzák:
-

-

az ügyfelek részére történő, illetékfizetési kötelezettséggel, illetékhátralékokkal kapcsolatos írásbeli értesítéseket;
mindazon megkereséseket, amelyek az illetékhátralékok behajtásához szükséges
adatok beszerzésére irányulnak (ügyfél adatai, tartózkodási hely, bankszámlaszám,
stb.);
elszámolatlan bevételek rendeltetésének felderítésével kapcsolatos megkereséseket.

A kiadmányozó osztályvezetők akadályoztatása, tartós távolléte esetén a kiadmányozási jogot
a kiadmányozó helyettesítésével megbízott osztályvezető gyakorolja.
A kiadmányozó ügyintézők akadályoztatása, tartós távolléte esetén a kiadmányozási jogot a
kiadmányozó helyettesítésével megbízott ügyintéző gyakorolja.
A határozat, intézkedés tervezetének másolati példányát – a kiadmányozóhoz történő továbbítását megelőzően – az ügyintézőnek, illetve hivatalvezetői kiadmányozás esetén, a tárgykör
szerint illetékes osztályvezetőnek el kell látnia kézjegyével.”
8.§
Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.
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9.§
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
-

az SZMSZ 2. és 5. számú mellékletében: „A testneveléssel és sporttal foglalkozó
szervezetek támogatása”, az „Együttműködés a megye területén működő testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel”, „A közbeszerzésekről szóló MÖK
rendeletben és a közbeszerzési törvényben szabályozott feladatok ellátása” megnevezésű feladat- és hatáskörök;

-

az SZMSZ 3. számú mellékletben: a „Döntés a műemlékalap felhasználásáról,
pályázati úton történő elosztásáról” feladat- és hatáskör megnevezésénél a „pályázati úton történő” szövegrész;

-

az SZMSZ 4. számú mellékletében: „Az éves költségvetési rendeletben rögzített
összeghatárig: a más szervezetek által létrehozott alapítványok tevékenységéhez
csatlakozás; megyei közművelődés, tudományos, művészeti tevékenység, valamint
sport támogatása, segítségnyújtás a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséhez, illetve szervezeteik és tevékenységük anyagi támogatása; az ifjúsági
közösségek, a települési intézményekben és egyesületekben folyó ifjúsági tevékenység támogatása”, valamint a „Megállapítja a közgyűlés alelnökeinek költségátalányát a megyei közgyűlés tisztségviselőinek és tagjainak juttatásairól szóló rendeletben meghatározott keretek között” megnevezésű feladat- és hatáskörök;

-

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésnek az e rendelet hatálybalépésekor
hatályos rendeleteinek megjelölésében a „MÖK” rövidített név.

Veszprém, 2004. június 17.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2004. (VI. 28.) rendelete
a megyei önkormányzat fenntartásában működő kórházak területén a parkolási rend
megállapításáról szóló 7/2004. (IV. 29.) rendelet módosításáról
1.§ A megyei önkormányzat fenntartásában működő kórházak területén a parkolási rend megállapításáról szóló 7/2004. (IV. 29.) rendelet (továbbiakban: Pr.) 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(2) A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet I. számú telephelyének
(8200 Veszprém, Kórház u. 1.)
a./ a „D” épület előtti parkoló rész 23 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
d./ a műhelytől délre eső udvarrész területén kialakított 18 db parkolójára.”
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2.§ A Pr. 1. § (5) bekezdésének d./ pontja az alábbiak szerint változik:
d./ egészségügyi ellátást igénybe vevő és beteget szállító magánszemélyek (továbbiakban:
magánszemélyek),
3. § A Pr. 2.§ d./ pontja az alábbiak szerint változik:
d./ A magánszemélyek egészségügyi ellátás igénybevétele, valamint betegszállítás céljából hajthatnak be és parkolhatnak magán gépkocsival a kórház területén, a behajtáskor a
szükséges adatoknak a portán történő rögzítését követően a 4. §-ban foglaltak szerint.
4. § A Pr. 3.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„3.§ (1) A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet I. számú telephelyén az „E” épület melletti parkolórészben létesített 54 db parkolót és a „D” épület előtti
23 db parkolót a kórház dolgozói vehetik igénybe.
(2) Kizárólag magánszemélyek gépjárművei várakozhatnak a műhelytől délre eső udvarrész területén kialakított 18 db parkolóban a 4. §-ban foglaltak szerint.”
5. § A Pr. 4.§-a az alábbiak szerint módosul:
„4. § A parkolási díj mértéke:
- Az 1. § (2) bekezdés d./ pontja esetében:
a./
első óra térítésmentes
b./
második órától minden megkezdett fél óra 300.-Ft
- Az 1. § (3) bekezdése esetében térítésmentes.
- Az 1. § (4) bekezdése a./ - b./ pontjai esetében az első óra térítésmentes, ezt meghaladó
várakozás 200.-Ft/nap.”
6. § Ezen rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.
Veszprém, 2004. június 17.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2004. (VI. 28.) 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:
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1. §
(1)

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

19.652.811 ezer forintra,
19.652.811 ezer forintra módosul.

(2)

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.

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

(6)

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

(7)

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

(1)

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörében végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatását.

(2)

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés bizottságainak átruházott
hatáskörben történt döntéseiről szóló tájékoztatást.
3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Veszprém, 2004. június 17.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
42/2004. (V. 26.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2004. május 26-ai ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
1. A devecseri Városi Könyvtár igazgatójának megbízásával kapcsolatos véleménynyilvánítási jog gyakorlása
Előadó:
A Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megbízásából:
Porga Gyula tanácsnok
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

44/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2004. június 17-ei ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
I. SZEMÉLYI ÜGYEK
1. A pápai Bartók Béla Zeneiskola igazgatójának megbízása
Előadó:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
2. A fűzfőgyártelepi Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatójának
megbízása
Előadó:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
3. A pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatójának megbízása
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Előadó:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
4. A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola igazgatójának megbízása
Előadó:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
5. Az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola igazgatójának megbízása
Előadó:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
6. A várpalotai Bartos Sándor Általános Iskola igazgatójának megbízása
Előadó:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
7. Egyetértési jog gyakorlása Megyei Közművelődési Intézet szakmai igazgatóhelyettesének megbízásához
Előadó:
A Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megbízásából:
Porga Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke
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8. Egyetértési jog gyakorlása Megyei Múzeumi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének megbízásához
Előadó:
A Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megbízásából:
Porga Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke
9. Sümeg Városi Kórház-Rendelőintézet felügyelő tanácsába tagok jelölése
Előadó:
Az Egészségügyi Bizottság megbízásából:
Dr. Szundy Béla tanácsnok, a bizottság elnöke
10. Kendeh Gusztáv intézményvezetői megbízásának meghosszabbítása
Pusztai István, a Tapolcai Intézményirányító Fenntartó Tanács TársuElőadó:
lási Tagja
II. KONCEPCIÓK, RENDELETEK
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI.23.) rendelet módosítása és kiegészítése
Előadó:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
2. A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház betegei és dolgozói parkolási lehetőségének biztosítása
Előadó:
Pusztai István, a megyei közgyűlés alelnöke
3. A megyei önkormányzat fenntartásában működő kórházak területén a parkolási
rend megállapításáról szóló 7/2004. (IV. 29.) rendelet módosítása
Előadó:
Pusztai István, a megyei közgyűlés alelnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004. (II. 24.)
rendelet módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
III. VAGYONI ÜGYEK
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat részvétele a Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Kht-ban
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. Az állami tulajdonban lévő Veszprém-szentkirályszabadjai reptér tulajdonjogának
igénylése
Előadó:
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából:
Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke
IV. INTÉZMÉNYI ÜGYEK
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciójának
Operatív Programja
Előadó:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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2. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési tanácsadók
helyzete és további működtetése
Előadó:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
3. Tanműhely építése az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola területén
Előadó:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
4. Pályázat Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására
Előadó:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
5. Pályázat a várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola vasipari tanműhelyének CÉDE
támogatással történő korszerűsítésére
Előadó:
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
6. A pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola szakoktatói létszámának csökkentése
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
7. A Veszprém Megyei Önkormányzat fogszabályozási szakellátási feladatának átadása egészségügyi szolgáltatók részére
Előadó:
Az Egészségügyi Bizottság megbízásából:
Dr. Szundy Béla tanácsnok, a bizottság elnöke
V. VEGYES ÜGYEK
1. A finn Lappföld Veszprém megye együttműködési megállapodása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A megyei önkormányzat által alapított közalapítványok alapító okiratainak módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3. Beszámoló a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány (Keszthely) működéséről.
A közalapítvány kuratóriumába, felügyelő bizottságába tagok választása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
5. A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság ciklus végéig
szóló működtetési lehetőségének vizsgálata
Előadó:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
6. A falusi turizmus szerepe a megye idegenforgalmában
Előadó:
A Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága megbízásából:
Horváth László tanácsnok, a bizottság elnöke
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7. Nyilatkozat a Balaton régió kiemelt értékeinek világörökség részévé nyilvánítása
érdekében
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató a fogyasztóvédelem megyei helyzetéről, figyelemmel az EU-s csatlakozással összefüggő követelmények teljesüléséről
Előadó:
Dr. Somogyi István, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Veszprém
Megyei Felügyelőségének igazgatója
9. Tájékoztató Dudar község bányaaláfejtéséből adódó problémákról, az ezzel kapcsolatos feladatokról
Előadó:
A Területrendezési és Kommunális Bizottság megbízásából:
Máhl Ferenc tanácsnok, a bizottság elnöke
10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
11. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2004. április 1 – 2004.
május 31.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

59/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés javasolja, hogy a Veszprém Megyei
„Csolnoky Ferenc” Megyei Kórház-Rendelőintézet Véradó melletti 4796 hrsz-ú parkoló
kerüljön vissza a Kórház használatába, amit ezt követően a betegek és a kórházi dolgozók
ingyenesen használhassanak.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Megye-Város Egyeztető Bizottság összehívását kezdeményezze és a 2004. április 16-án kötött megállapodást mondja fel, ennek eredményeként a kórháznak ingyenes használati joga legyen a 4796 hrsz-ú parkolóra a működése
fennállásáig.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés az 1. pontban rögzített tárgyalások eredményétől függően a következő döntéseket hozza:
a. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2004. évi költségvetés általános tartaléka
terhére 4.218.700,- Ft összeget biztosít a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház területén létesítendő 18 db parkoló-állás, valamint az ez évi kedvezményes parkolóhely finanszírozására.
Felkéri elnökét, hogy a költségvetési rendelet – a döntésnek megfelelő – módosítását terjessze a közgyűlés elé azzal, hogy az összeget helyezze három hónapos határidővel céltartalékba.
b. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntését, amelyben felhatalmazza a VeszPark Kft. igazgatóját, hogy a
Csolnoky Ferenc Megyei Kórház számára 2004. július 1-től 2005. június 30-ig 30 db
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„zöld” zónára és 35 db „sárga” zónára érvényes parkolóhely-használati jogot a fizető parkolási rendszerről szóló önkormányzati rendeletben a háziorvosok számára, az első gépkocsira meghatározott kedvezménnyel biztosítson, s ezzel egyidejűleg a korábban kedvezménnyel biztosított 25 db „zöld” zónás biankó bérlet használati jogát visszavonja.
c. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a
Vérellátó melletti parkoló zárt jellegének megszüntetéséről.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kórház betegei és dolgozói parkolási lehetőségének végleges rendezéséig – várhatóan a 2004. szeptemberi közgyűlésig – átmenetileg hozta meg fenti döntését.
Határidő:
Felelős:

2004. szeptember 16.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

60/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Megyei Önkormányzat tagként csatlakozzon a Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társasághoz (Székhelye: 8230 Balatonfüred, Zsigmond u. 2.) 2.315.000,-Ft, azaz Kettőmillióháromszáztizenötezer forint tőkével. Az összeg forrása a REGING Rt. részvényeinek eladásából származó bevétel 50 %-a.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a közhasznú társaságba történő belépéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2004. július 10.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

61/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy határoz, hogy a balatonalmádi
013, 3864/8, 3866/7, 3866/9, 3868/11 hrsz-ú, a szentkirályszabadjai 02/6, 03, 016,
018, 021, 022, 023/1, 023/5, 030, 0124/2, valamint a veszprémi 0230/3, 0230/4, 0238,
0241/2 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának a Veszprém Megyei Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.
3. Az ingatlant a régió megközelítésének javítása, a Veszprém Megyei Önkormányzat
kötelező feladatai közül a megyei idegenforgalmi célkitűzések megvalósítása, az önként vállalt feladatai közül pedig a gazdaságfejlesztési és területfejlesztési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és polgári repülőtér céjára kívánja
felhasználni.
4. Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlanok vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.
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5. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át
évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
6. Amennyiben az ingatlan az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50%-át az önkormányzat a
Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átutalja.
7. Amennyiben a réptér céljait szolgáló 19 db ingatlanból a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a közigazgatási területén lévő ingatlanokat, a Veszprém Megyei Önkormányzat pedig a Balatonalmádi
közigazgatási területén lévő ingatlanokat kapja, a Veszprém Megyei Önkormányzat
tudomásul veszi, hogy a 19 db ingatlan a reptér céljait szolgálja, az általa kapott ingatlanokat a közös reptéri projekthez kívánja felhasználni, ennek érdekében a Veszprém
Megyei Jogú Város és Szentkirályszabadja Község Önkormányzatával az
ingatlanegyüttes hasznosítására közös szervezetet kíván létrehozni.
Határidő:
Felelős:

2004. július 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

62/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta, és elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciójának, a megfogalmazott alapvető célkitűzések és szakmai fejlesztési irányok alapján kidolgozott
2004-2006. évekre vonatkozó Operatív Programját.
A közgyűlés felkéri elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a három éves operatív
program megvalósítása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

2006. december 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

2. A megyei közgyűlés az Operatív Programban megfogalmazott feladatok fedezetét biztosítja a megyei önkormányzat 2005. és 2006. évi költségvetési rendeleteiben.
A 2004. évre tervezett feladatok 2004. évi költségvetésben nem biztosított pénzügyi
fedezetét a testület pótelőirányzat formájában biztosítja.
Határidő:
Felelős:

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

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a speciális ellátás ellátási szerződés útján történő
biztosításáról (szolgáltatásként való megvásárlásáról), illetve az ilyen típusú otthon
közös kialakításáról tárgyalásokat kezdeményezzen elsősorban a Fővárosi Önkormányzattal, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal.
Határidő:
Felelős:

2004. június 30.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Város-Megye Egyeztető Bizottság napirendjére vonatkozóan kezdeményezze megtárgyalni a megyei jogú város ellátási felelősségének és feladatainak kérdését a gyermekvédelmi szakellátások területén.
Határidő:
Felelős:

2004. október 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

5. A megyei közgyűlés felkéri a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságot, hogy a megyei gyermekvédelmi szakellátórendszer feladatai ellátásának éves értékeléséről készített beszámoló tárgyalásával értékelje az Operatív Program adott évre tervezett feladatainak megvalósulását.
Határidő:
Felelős:

Minden év május 31.
Talabér Márta tanácsnok, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke

63/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a beadásra kerülő többcélú kistérségi
társulások pályázati eredményétől függően - a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési tanácsadókat egy többcélú intézmény, a Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat szervezeti keretei között működteti 2005. január 1. napjától.
2.

Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az átszervezés megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, s terjessze a Megyei Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

3.

2004. december 15.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

A vezetői megbízásokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004. július 1től az integráció létrehozásáig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

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

64/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az ács-asztalos tanműhely felépítésével az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola területén.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

65/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozását szolgáló pályázaton való részvétellel és a pályázat benyújtásához szükséges
konzorcium megalakításával.
Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2004. szeptember 15.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

2004. június 28.
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66/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Várpalota, Faller Jenő Szakképző Iskola
vasipari tanműhelyének felújítására, korszerűsítésére a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz
CÉDE támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be a táblázat szerinti ütemezésben
Megnevezés
Beruházás összesen
Ebből: saját forrás
CÉDE támogatás

Összesen
38.612
11.584
27.028

2004.
16.000
4.800
11.200

2005.
22.612
6.784
15.828

A Megyei Önkormányzat a szükséges 11.584 eFt saját forrást éves költségvetéseiben biztosítja.
Határidő:
Felelős:

A pályázat benyújtására: azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

67/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola kezdeményezésére az intézménynél – a bekövetkezett feladatváltozás
miatt – 1 fős szakoktatói létszámcsökkentést határoz el, melynek során az intézmény létszámát 142 főről véglegesen 141 főre csökkenti.
Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a létszámcsökkentés költségvetési rendeletben
történő átvezetéséről a legközelebbi rendeletmódosításnál gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2004. szeptember 30.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az érintett intézmény vezetőjét, hogy a felmentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg,
valamint a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázati eljárás során kezdeményezze a felmentéssel járó munkajogi kifizetések fedezetének biztosítására pályázat benyújtását.
Határidő:
Felelős:

2004. július 15.
Takács Pál, a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola igazgatója

68/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Veszprém
Megyei Önkormányzat a fogszabályozási szakellátási feladatát területi ellátási kötelezettséggel 2009. július 1-ig terjedő időszakra átadja a dr. Gellén Anita által képviselt
Centrum-Dent Bt., a dr. Horváth Tibor által képviselt Alfa-Dentál Bt., valamint dr.
Szőcs Ágnes fogszakorvos egészségügyi szolgáltatók részére.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a dr. Gellén Anita
által képviselt Centrum-Dent Bt., a dr. Horváth Tibor által képviselt Alfa-Dentál Bt.,
valamint dr. Szőcs Ágnes fogszakorvos egészségügyi szolgáltatók között egyenlően
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megosztva 30-30-30 szakorvosi óra vonatkozásában közvetlen finanszírozási szerződést kössön a Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral.
3. Az átadásra kerülő fogszabályozás szakellátáshoz tartozó területi ellátási kötelezettség
kiterjed: Veszprém és környéke, Várpalota-, Zirc-, Balatonalmádi-, Balatonfüred-, Tapolca-, Sümeg-, Ajka-, Devecser-, Herend és térsége településekre, amelyet az egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződések tételesen határoznak meg.
4. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét az egészségügyi szolgáltatókkal kötendő,
az előterjesztés 1.; 2.; 3. számú mellékletét képező szerződések aláírására.
5. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a szakellátásban érintett terület önkormányzatait a megállapodás megkötését követően a feladatátadásról tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2004. július 1.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

69/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Lapin Liitto (Lappföldi Települések Szövetsége) között létrejövő – mellékletben foglalt – együttműködési megállapodást.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

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

70/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megye Idegenforgalmáért
Közalapítvány” alapító okiratát az alábbi 14/a. ponttal egészíti ki:
„14/a. A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az
évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. 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.”
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és intézkedjen a változás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2004. július 17.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

71/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a
Közbiztonságért” Közalapítvány alapító okiratát az alábbi 8/a. ponttal egészíti ki:
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„8/a. A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. 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.”
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és intézkedjen a változás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2004. július 17.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

72/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105”
Közalapítvány alapító okiratát az alábbi 10/a. ponttal egészíti ki:
„10/a. A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az
évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. 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.”
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és intézkedjen a változás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2004. július 17.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

73/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági
Közalapítvány alapító okiratának 3. §-át a következő új (4) bekezdéssel egészíti ki, egyidejűleg a korábbi (4) és (5) bekezdések számozása (5) és (6) bekezdésre módosul:
„(4) A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. 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.”
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és intézkedjen a változás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2004. július 17.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

74/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány alapító okiratának 3. §-át az alábbi (7) bekezdéssel egészíti ki:
„(7) A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. 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.”
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és intézkedjen a változás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2004. július 17.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

75/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém megye Közoktatásáért” Közalapítvány alapító okiratát az alábbi 9/a. ponttal egészíti ki:
„9/a. A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. 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.”
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és intézkedjen a változás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2004. július 17.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

76/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány beszámolóját elfogadja.
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2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi dr. Szalay András
lemondását a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány kuratóriumi tagságáról. Megköszöni a Közalapítvány Kuratóriuma lemondott tagjának eddig végzett munkáját.
A Közgyűlés a Közalapítványi kuratóriumi tagként dr. Németh Mártát (8500 Pápa,
Jókai u. 32.), Packi Barbarát (8175 Balatonfűzfő, Balaton körút 71.) és dr. Kolber Istvánt a BFT elnökét választja meg. A Közgyűlés a Közalapítvány felügyelő bizottsága
Rátosi Ferencet (8330 Sümeg, Táncsics M. u. 3.) választja meg.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fenti határozatról a Kuratórium elnökét értesítse és a Közalapítvány fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát aláírja.
Határidő:
Felelős:

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

77/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja - a jelen határozat mellékletét képező - Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy hívja fel a megyei önkormányzat költségvetési szervei
figyelmét az új Kbt. hatálybalépésére és közbeszerzési szabályzatuk megalkotására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy az éves közbeszerzéseikről
legkésőbb a tárgyévet követő év április 30. napjáig számoljanak be (a zárszámadás keretében) a közgyűlés részére.
Határidő:
Felelős:

a tárgyévet követő év április 30.
a költségvetési szerv vezetője

78/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Európa
Pont Közhasznú Társaság működését az önkormányzat ciklusidejére szükségesnek tartja azzal a feltétellel, hogy a szakmai irányítást a Miniszterelnöki Hivatal
biztosítja.
2. A Kht. elhelyezése változatlanul a Veszpém, Komakút tér 3. szám alatti épületben történik, a Kht. bérleti díjat nem fizet az Eötvök Károly Megyei Könyvtárnak, de tartozik megfizetni az igénybe vett terület után az üzemeltetési, fenntartási költségeket.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy
az elkövetkezendő években a támogatás összegét a Kht. működésének biztosítása érdekében az előző évi infláció mértékével növeli.
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4. Felhívja a Kht. ügyvezetőjét, hogy központi támogatások megszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
5. Amennyiben a Kht. a működéséhez a megyei önkormányzat által nyújtott támogatás összegét állami vagy egyéb forrásokból nem tudja kiegészíteni, illetve
a szakmai felügyeletet a MEH. nem biztosítja, a Közgyűlés haladéktalanul dönt
a Kht. további sorsáról.
Határidő:
Felelős:

folyamatos, illetve 2006. december 31.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Pomázi Szilárd ügyvezető

79/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
1. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja „A falusi turizmus szerepe a megye
idegenforgalmában” c. előterjesztést, egyúttal megköszöni a Falusi Turizmus Megyei
Egyesülete tájékoztatóját.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Horváth László bizottsági elnök
2. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány Kuratóriumán és a Megyei Turisztikai Hivatalon keresztül továbbra is segíti a
falusi turizmus szereplői kínálatának piacra juttatását, a megyei turisztikai marketingtevékenység keretében.
Határidő:
azonnal illetve folyamatos
Felelős:
Horváth László bizottsági elnök
közalapítvány kuratóriumának elnöke
3. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetközi kapcsolatok keretében – a partnerekkel történő egyeztetés alapján - elősegíti a megye falusi turizmusa szereplőinek
kapcsolatépítését.
Határidő:
folyamatos
Horváth László bizottsági elnök
Felelős:
4. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése szorgalmazza – az előterjesztésben jelzett ellentmondások feloldása érdekében – a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.25) sz. Korm. rendelet módosítását. Erről a Gazdasági
és Közlekedési Minisztériumot tájékoztatja.
Határidő:
2004. július 31.
Felelős:
Horváth László bizottsági elnök
80/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Somogy, Veszprém és Zala megye
közgyűléseinek, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács 2004. június 24-ei keszthelyi
együttes ülésének lebonyolításáról, napirendjeiről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
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2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a "Nyilatkozat a Balaton régió kiemelt
értékeinek világörökség részévé nyilvánítása érdekében" című előterjesztést megtárgyalta.
A Balaton Fejlesztési Tanács továbbá Somogy, Zala és Veszprém megyék közgyűlésének közös nyilatkozat-tervezetét támogatja.
3. A testület az együttes ülés elé kerülő közös állásfoglalás-tervezetet – az elhangzott kiegészítéssel – támogatja.
Határidő:
Felelős:

2004. június 24.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

81/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felterjesztéssel fordul a Magyar Köztársaság
Kormányához Dudar község bányaaláfejtésből adódó kárainak felszámolása és további károk
kezelésének megelőzése érdekében.
A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a felterjesztést a Kormánynak küldje meg.
Határidő:
Felelős:

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

82/2004. (VI. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 5/2004. (II. 19.) 2. pontjára, 18/2004. (IV.
22.), 20/2004. (IV. 22.), 21/2004. (IV. 22.), 22/2004. (IV. 22.) 1. pontjára, 23/2004. (IV. 22.)
1-3. pontjára, 24/2004. (IV. 22.), 25/2004. (IV. 22.), 27/2004. (IV. 22.), 28/2004. (IV. 22.),
29/2004. (IV. 22.) 1., 2., 4. pontjára, 30/2004. (IV. 22.), 31/2004. (IV. 22.), 32/2004. (IV. 22.),
33/2004. (IV. 22.), 34/2004. (IV. 22.), 35/2004. (IV. 22.), 36/2004. (IV. 22.), 37/2004. (IV.
22.), 38/2004. (IV. 22.) határozatokra adott jelentést elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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IV. MELLÉKLETEK
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.)
rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 8/2004. (VI. 28.) rendelet melléklete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004. (II. 24.) rendelet
módosításáról szóló 10/2004. (VI. 28.) rendelet mellékletei
A Veszprém Megyei Önkormányzat fogszabályozási szakellátási feladatának átadása egészségügyi
szolgáltatók részére című 68/2004. (VI. 17.) MÖK határozat 1-3. sz. melléklete
A finn Lappföld és Veszprém megye együttműködési megállapodásáról szóló 69/2004. (VI. 17.) MÖK
határozat melléklete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 77/2004. (VI.
17.) MÖK határozat melléklete
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