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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ
Külső bizottsági tag lemondása, Tóth Attila új tag megválasztása
A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
igazgatójának megbízása
II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
14/2004. (XII. 16.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása
15/2004. (XII. 16.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII.
15.) rendelet módosítása
16/2004. (XII. 16.) rendelet: A megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást
nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló
11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítása
17/2004. (XII. 16.) rendelet: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
13/2001. (X. 1.) rendelet módosítása
18/2004. (XII. 16.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2003.
(VI. 27.) rendelet módosítása
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
145/2004. (XII. 9.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2004. december 9-ei
ülésének napirendjei
148/2004. (XII. 9.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési
koncepciója
149/2004. (XII. 9.) MÖK határozat: A Balatontourist Rt. 2005. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi
döntés
150/2004. (XII. 9.) MÖK határozat: A megyei rendőrfőkapitány kérelme építési terület biztosítására
151/2004. (XII. 9.) MÖK határozat: A dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona rekonstrukciója
címzett támogatásának 2005. évre szóló igénybejelentése
152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat: A megyei fenntartásban működő nevelési tanácsadók Megyei
Pedagógiai Intézet és Szakszolgálathoz történő integrálása
153/2004. (XII. 9.) MÖK határozat: A Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság alapító okiratának
módosítása
154/2004. (XII. 9.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés 2005. évi munkatervének megállapítása
155/2004. (XII. 9.) MÖK határozat: Dr. Áldozó Tamás interpellációjára adott válasz elfogadása
156/2004. (XII. 9.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről
(II.)
146/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
147/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
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IV. MELLÉKLETEK
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó 14/2004.
(XII. 16.) rendelet mellékletei
A megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítására vonatkozó 16/2004. (XII. 16.) rendelet melléklete
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) rendelet módosítására
vonatkozó 17/2004. (XII. 16.) rendelet melléklete
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2003. (VI. 27.) rendelet
módosítására vonatkozó 18/2004. (XII. 16.) rendelet melléklete
A megyei fenntartásban működő nevelési tanácsadók Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálathoz történő
integrálásáról szóló 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 3. sz. mellékletei
A megyei közgyűlés 2005. évi munkatervének megállapításáról szóló 154/2004. (XII. 9.) MÖK határozat
melléklete
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
146/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi dr. Bakucz Lászlónak az
Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának a bizottsági tagságáról történő lemondását. A
közgyűlés köszönetét fejezi ki a bizottságban végzett munkájáért. Egyidejűleg a testület az
Egészségügyi Bizottság új tagjává Tóth Attilát választja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

147/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kaiser Márta Alexandra 8230
Balatonfüred, Bél Mátyás u. 18. szám alatti lakost 2005. január 1-jei hatállyal megbízza a
Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás öt év határozott időre – 2005. január 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. december 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2004. (XII. 16.) 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)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)

A 3. § (1) bekezdésében hivatkozott
a.) bevételi főösszeg
20.334.672 ezer forintra,
b.) kiadási főösszeg
20.334.672 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.
Az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú
melléklete lép. A létszám 4.683 főre módosul, ebből: megyei fenntartású
intézményekben 2.964 fő, kórházakban: 1.719 fő.
Az 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú
melléklete lép.
Az 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 6/a. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5.
számú melléklete lép.
Az 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/b. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6.
számú melléklete lép.
Az 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7.
számú melléklete lép.
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.
A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés bizottságainak átruházott
hatáskörben történt döntéseiről szóló tájékoztatást.
3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2004. (XII. 16.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII. 15.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§(1),
34.§(1) valamint az 54.§ (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém
Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítéséről szóló 26/1993.(XII.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 3.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A lakbér mértéke 2005. január 1. napjától a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján:
a.) összkomfortos lakás esetén:
b.) komfortos lakás esetén:
c.) félkomfortos lakás esetén:
d.) komfort nélküli lakás esetén:

152 Ft/m2/hó
136 Ft/m2/hó
77 Ft/m2/hó
49 Ft/m2/hó”
2.§

(1) A Rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző
gondoskodik.
(2) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
16/2004. (XII. 16.) rendelete
a megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 114. § és 115. §-a, valamint a
többszörösen módosított 4/2000. (III. 16.) rendelet alapján (továbbiakban: Rendelet) az alábbi
rendeletet alkotja:
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1. §
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Rendelet 2. §-ában jelzett 1. számú
melléklet díjtételeit a jelen rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. §
(1)
(2)

Jelen rendelet 2005. január 1-jével lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző
gondoskodik.
A Rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak,
egyúttal a 19/2003. (XII. 22.) rendelet hatályát veszti.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2004. (XII. 16.) rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.)
rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről rendelkező 1995. XLII. tv. 2. és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, figyelemmel az 1991. évi XX. tv. 19. §-ban előírt feladataira a következőket rendeli:
1. §
A 13/2001. (X.01.) rendelet 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) A rendelet területi hatálya – Bakonyjákó és Veszprém megyei Jogú Város közigazgatási
területeinek kivételével – Veszprém megye közigazgatási területére terjed ki.”
2. §
A 13/2001. (X.01.) rendelet 1. számú mellékletének 3. pontja helyébe e rendelet 1. sz.
melléklete lép.
3. §
E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2004. (XII. 16.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 12/2003. (VI. 27.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 12/2003. (VI. 27.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A Rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
2. §
(1)

Jelen rendelet 2005. január 1-jével lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző
gondoskodik.

(2)

A Rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
145/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2004. december 9-ei ülésének napirendjét
a következők szerint állapította meg:
I. SZEMÉLYI ÜGYEK:
1. Külső bizottsági tag lemondása, új tag választása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat Veszprém, igazgatójának megbízása
Előadó:
Geipl Miklósné tanácsnok, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
II. KONCEPCIÓK, RENDELETEK:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII. 15.) rendelet módosítása
Előadó:
Baky György tanácsnok, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
elnöke
4. A megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet
módosítása
Előadó:
Talabér Márta tanácsnok, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
elnöke
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 12/2003. (VI. 27.) rendelet módosítása
Előadó:
Talabér Márta tanácsnok, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
elnöke
6. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.)
rendelet módosítása
Előadó:
Máhl Ferenc tanácsnok, a Területrendezési és Kommunális Bizottság
elnöke
III. VAGYONI ÜGYEK:
1. A Balatontourist Rt. 2005. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntés
Előadó:
Baky György tanácsnok, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
elnöke
2. A megyei rendőrfőkapitány kérelme építési terület biztosítására
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
IV. INTÉZMÉNYI ÜGYEK:
1. A dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona
támogatásának 2005. évre szóló igénybejelentése
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

rekonstrukciója címzett

2004. december 16.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

9

2. A megyei fenntartásban működő nevelési tanácsadók Megyei Pedagógiai Intézet és
Szakszolgálathoz történő integrálása
Előadó:
Geipl Miklósné tanácsnok, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
3. A Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság alapító okiratának módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
V. VEGYES ÜGYEK:
1. A megyei közgyűlés 2005. évi munkatervének megállapítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. Közmeghallgatás
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) és a
közgyűlés elnökének saját hatáskörben hozott döntéseiről (III.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

148/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat 2005. évi
költségvetési és vagyongazdálkodási koncepcióját – az előterjesztésben megfogalmazott
célokkal – elfogadja.
1.)

A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a központi költségvetésre és az
intézmények költségvetésének tartalmára kidolgozott változatot a következők szerint
határozza meg:
– A bérfejlesztés valamennyi ágazatban 6 %, amelyből 4 % személyre meghatározott, 2
% pedig teljesítmény ösztönző bérfejlesztés.
– A közalkalmazottak juttatásait a következőképpen határozza meg: étkezési
hozzájárulás 6.000 Ft/fő/hó, illetve 3.500 Ft/fő/hó. A beiskolázási támogatás 10.000
Ft/gyermek/év. Védőruha, munkaruha vagy egyéb adómentes juttatás összege 20.000
Ft/fő/év. A költségvetési lehetőségek függvényében a fokozatos bevezetés lehetséges.
– A kötelező tartalékképzés összege az állami támogatás 2,5 %-a: 84,4 millió Ft.
– Felhalmozási célú kötelezettségek összege: 746,3 millió Ft.

2.)

A költségvetési hiány rendezésére a következő javaslatot teszi:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évi költségvetés kialakítása
során az intézményi költségvetések tervezésénél feladatfinanszírozáson alakuló
tervezési módszert alkalmaz. A megyei fenntartású intézmények közalkalmazottai
részére a természetbeni juttatásokat minden intézményben egységesen biztosítja. A
költségvetési egyensúly megteremtése érdekében csökkenti az önként vállalt feladatokra
fordítható költségvetési előirányzatokat. Az egyes ágazatok, intézmények részére a
teherbíró képességük alapján ésszerű takarékosságra épülő költségvetési csökkentést ír
elő. A fennmaradó hiányt olyan mértékben egyenlíti ki vagyoneladásából származó
bevétellel, amelyre a törvényben megállapított költségvetési hozzájárulás, SZJA, a saját
bevételek növekménye és a takarékossági intézkedések nem nyújtanak fedezetet.
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3.) A költségvetési tervező munka további feladatait a következők szerint határozza meg:
3.1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával – az Egyeztető Bizottság útján –
tárgyalást kell folytatni és meg kell állapodni a következő témakörökben:
A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház- Rendelőintézet orvosi gép- műszer céltámogatási
pályázatához az önrész 46 %-ának átvállalása ügyében,
A megyei és városi feladatokat is ellátó Veszprém székhelyű intézmények
támogatásáról megállapodás az igénybevétel arányában (Veszprémi Petőfi Színház,
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Megyei Múzeumi Igazgatóság, Megyei Pedagógiai
Intézet, Megyei Levéltár).
A Megyei Illetékhivatal költségvetéséről, a részvállalás arányáról és a költségvetés
felhasználásának ellenőrzéséről.
Határidő: 2005. január 20.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3.2. A települési önkormányzatokkal meg kell állapodni a társulásban működtetett
intézmények költségvetéséről és a költségvetési támogatás nagyságáról.
Határidő: 2005. január 15.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3.3. A megyei önkormányzat közgyűléséhez be kell nyújtani a költségvetési javaslatot
megalapozó rendelet-tervezeteket:
A szociális intézményekben fizetendő egyszeres belépési– és havi ellátási díjak
meghatározása,
Az élelmezést nyújtó intézményekben az élelmezési norma meghatározása,
Az oktatási szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak meghatározása.
Határidő: 2005. február 15.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
3.4. A feladatfinanszírozáson alapuló költségvetési tervezési rendszert a szociális, a
gyermekvédelmi, a kulturális, közoktatási és egyéb ágazatokban 2005. január 1-től kell
bevezetni. A bevezetés során az elfogadott változatnak megfelelően a fokozatosságot
megtartja és amennyiben a 2004. évi modellszámításon alapuló feladatarányos
költségvetés és a 2004. évi költségvetés közötti különbség meghaladja az 5 %-ot, az
előirányzatok rendezését két egymást követő évben hajtja végre. A
feladatfinanszírozással összefüggő fajlagos költségvetési tételeket a 11-12-13. számú
mellékletek szerint határozza meg.
Határidő: 2005. február 15.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
3.5. A 2005. évi költségvetési javaslatot – egyeztető tárgyalás keretében – ismertetni kell az
intézmények vezetőivel.
Határidő: 2005. január 15.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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3.6. Az érdekképviseletekkel meg kell állapodni a dolgozók élet- és munkakörülményeit
érintő tervezett intézkedésekről és az azt alátámasztó költségvetési előirányzatokról
tájékoztatást kell adni.
Határidő: 2005. január 20.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
3.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet
a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően
2005. február 15-ig – a könyvvizsgáló jelentésével együtt – a megyei közgyűléshez be
kell terjeszteni.
Határidő: 2005. február 15.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy a Magyar
Köztársaság Kormánya által kezdeményezett Szülőföld programot 2005. évtől
kezdődően 2008. évig, illetve ha ezt megelőzően megszűnik, a program fennállásáig
évente 15 millió forinttal támogatja.
Határidő: 2005. február 15, illetve évente a költségvetési javaslat beterjesztésekor
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívással fordul az ország
valamennyi megyei közgyűléséhez, hogy azonos nagyságrendű kötelezettségvállalással
támogassa a Szülőföld programot.
Határidő: 2004. december 31.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
149/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Balatontourist Idegenforgalmi és
Kereskedelmi Részvénytársaság többségi tulajdonosa felhatalmazza a megyei közgyűlés
elnökét, hogy a társaság közgyűlésén a 2005. évi üzleti tervet 100 millió Ft-os adózás előtti
eredménytervvel, 162,2 mFt-os beruházási tervvel és a finanszírozási javaslatokkal fogadja el.
Határidő:
Felelős:

2005. január 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

150/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a balatonalmádi-i 2348
hrsz-ú ingatlan a telekhatárrendezést követően átadásra kerüljön a BM. részére
Balatonalmádi Város Rendőrkapitánysági épületének megépítése céljából, a BM. részéről
megfelelő csereingatlan felajánlása mellett.
A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét, hogy döntéséről a Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányt értesítse és folytassa le a cseremegállapodás megkötéséhez szükséges
tárgyalásokat. A szerződésben rögzíteni kell az ingatlan beépítési kötelezettségét a megadott
célra.
Amennyiben az értékarányos csereingatlan két éven belüli biztosítására a
cseremegállapodásban a BM. kötelezettséget vállal, az ingatlan tulajdonjoga a BM. részére
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átadható azzal a feltétellel, ha a határidő leteltéig a megfelelő csereingatlant mégsem tudja
biztosítani, az átadott ingatlan átadáskori forgalmi értékének 80 %-át készpénzben köteles
megfizetni.
Amennyiben a cserére vonatkozóan megegyezés történik, a cseremegállapodás a megyei
közgyűlés jóváhagyásával jön létre.
Határidő:
- a Megyei Rendőrfőkapitány értesítésére azonnal,
- a megállapodás előkészítésére a BM. igényének bejelentését
követő 30 napon belül.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
151/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok
Otthona rekonstrukciójára a beruházási koncepcióban rögzített műszaki tartalomhoz képest
csökkentett műszaki tartalommal a címzett támogatási igénybejelentését benyújtja.
A beruházás teljes fedezetigénye:
ebből - saját forrás:
- igényelt címzett támogatás:

750.000 eFt
50.000 eFt
700.000 eFt

A közgyűlés a megyei önkormányzat adott éves költségvetéseiben a beruházás
megvalósításához szükséges saját forrás összegét biztosítja.
A közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat nevében ezen felül nyilatkozik, hogy a
tulajdoni lappal igazolt Dáka, Dózsa György u. 80. szám alatt lévő 1. hrsz-ú ingatlan
kizárólagos tulajdonosa, és az ingatlan igény-, per-, és tehermentes.
Határidő:
Felelős:

a címzett támogatás igénybejelentésének benyújtására: 2004. december 15.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
1./
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Várpalotai Képviselő-testület
267/2004. (IX. 25.) számú határozatának megfelelően a várpalotai Nevelési Tanácsadó
fenntartói jogát Várpalota Város Önkormányzatának visszaadja.
Határidő:
2005. január 31.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2./

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő ajkai, balatonalmádi, pápai, zirci nevelési tanácsadókat egy
többcélú intézmény, a Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat szervezeti keretei
között működteti.
Határidő:
2005. január 1.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

3./

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az ajkai, balatonalmádi,
pápai, zirci Nevelési Tanácsadó Megszüntető okiratát.
A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a Megszüntető okiratok érintettek
részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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4./

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ajkai Nevelési Tanácsadó
vezetőjének magasabb vezetői megbízását az intézmény átszervezése miatt
visszavonja.
Határidő:
2004. december 31.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

5./

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei
Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat alapító okiratának kiegészítésével a telephely, a
tagintézmények működési területe, az intézmények alaptevékenysége és a
szakfeladatok megnevezése tekintetében a 3. sz. melléklet szerint.

6./

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Petőfi Sándor Gimnázium és
Szakközépiskola, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, a Faller Jenő
Szakképző Iskola és Kollégium, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, a
Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola közoktatási intézmények
alapító okiratának 12. pontját. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény teljes
jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv-re módosítja.
A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratok érintettek részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

153/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság
(8420 Zirc, Bakonybéli u. 1/A.) alapító okiratának 1. pontját az alábbiakban módosítja:
A telephelyek felsorolásából a „Lókút, Fenyves u. 41.” törlésre kerül.
A telephelyek sorába kerül a „Bakonynána, Kossuth u. 117.”
Az alapító okirat módosítással nem érintett szövegrészei változatlanul érvényben maradnak.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okirat egységes
szerkezetbe való foglalásáról, és az érintettek részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2004. december 15.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

154/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2005. évi munkatervét
évi nyolc munkaüléssel elfogadja. Felhatalmazza elnökét, hogy az előterjesztés mellékletében
szereplő hat munkaülésre vonatkozó napirendi pontokat a nyolc munkaülésre ossza el.
(A munkaterv a határozat melléklete.)
Határidő:
Felelős:

folyamatos, illetve 2005. december 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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155/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Áldozó Tamás
interpellációjára dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző által adott választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

képviselői

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

156/2004. (XII. 9.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 87/2001. (IX. 20.), 123/2004. (IX. 16.),
124/2004. (IX. 16.), 125/2004. (IX. 16.), 128/2004. (IX. 16.), 135/2004. (XI. 18.) határozat 1.
pontjára, 136/2004. (XI. 18.) 1. és 4. pontjaira, 137/2004. (XI. 18.), 140/2004. (XI. 18.),
határozatokra adott jelentést elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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IV. MELLÉKLETEK
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó 14/2004.
(XII. 16.) rendelet mellékletei
A megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítására vonatkozó 16/2004. (XII. 16.) rendelet melléklete
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) rendelet módosítására
vonatkozó 17/2004. (XII. 16.) rendelet melléklete
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2003. (VI. 27.) rendelet
módosítására vonatkozó 18/2004. (XII. 16.) rendelet melléklete
A megyei fenntartásban működő nevelési tanácsadók Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálathoz történő
integrálásáról szóló 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 3. sz. mellékletei
A megyei közgyűlés 2005. évi munkatervének megállapításáról szóló 154/2004. (XII. 9.) MÖK határozat
melléklete
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