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Csik Ferenc megbízásáról a Veszprém Megyei Testnevelési
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II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE
1/2005. (II. 23.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének megállapításáról

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
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A Devecseri Városi Könyvtár költségvetési rendelettervezetével való egyetértésről
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IV. MELLÉKLETEK
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2005. (II.
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
2/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Biróné Bognár Ágnes
8451 Ajka, Padragi u. 52. szám alatti lakosnak a Kabóca Bábszínház igazgatói munkakörére
benyújtott pályázata a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek nem felel meg, ezért a pályázatot tárgyalás nélkül elutasítja.
Felkéri a Megyei Önkormányzat főjegyzőjét, hogy Biróné Bognár Ágnes pályázót a fentiekről
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

3/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Sótonyi Sándor 8230 Balatonfüred, Illés József u. 1. szám alatti lakos a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal
igazgatói munkakörére pályázatát a pályázati felhívásban megjelölt határidőt követően nyújtotta be, ezért a pályázatot tárgyalás nélkül elutasítja.
Felkéri a Megyei Önkormányzat főjegyzőjét, hogy Sótonyi Sándor pályázót a fentiekről tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

4/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Molnár Péter 8200
Veszprém, Lóczy L. u. 44/c. szám alatti lakosnak a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal igazgatói munkakörére benyújtott pályázata a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek nem felel meg, ezért a pályázatot tárgyalás nélkül elutasítja.
Felkéri a Megyei Önkormányzat főjegyzőjét, hogy Molnár Péter pályázót a fentiekről tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

5/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Csik Ferenc Veszprém, Fenyves u. 32. szám
alatti lakost 2005. március 1-jei hatállyal – határozatlan időre – kinevezi a Veszprém Megyei
Testnevelési és Sporthivatal állományába, sportszervező munkakörbe.
Ezzel egyidejűleg 2005. március 1-jei hatállyal megbízza a Veszprém Megyei Testnevelési és
Sporthivatal igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás öt év határozott időre, 2005. március 1-jétől 2010. február 28-ig szól.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kinevezéssel és a
megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedést tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2005. február 28.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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6/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű
Gimnázium és Kollégium iskolaszékébe a fenntartó képviseletében Dr. Szabó Sándort, a megyei közgyűlés tagját delegálja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a Megyei Közgyűlés elnöke

7/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Kaiser Márta Alexandra
8230 Balatonfüred, Bél M. u. 18. szám alatti lakost
(a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat képviseletében)
határozatlan időre a „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány kuratóriumának tagjává választja, ezért a „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány alapító okiratának mellékletében a kuratórium tagjainak felsorolásában „Bauer Nándorné dr. 8300 Tapolca, Radnóti
u. 56. (a Megyei Pedagógiai Intézet képviseletében)” helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Kaiser Márta Alexandra 8230 Balatonfüred, Bél M. u. 18..
(a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat képviseletében)”
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:

2005. március 17.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

8/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tapolcai Oktatási Intézményeket Fenntartó
Társulási Tanácsba Ács János képviselőt delegálja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a Megyei Közgyűlés elnöke
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II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2005. (II.23.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének megállapításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről rendelkező 2004. évi CXXXV. törvény alapján a Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §

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

2. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének Címrendjét a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.
III. fejezet
A 2005. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1)

A Megyei Önkormányzat a 2005. évi költségvetés
a./ bevételi főösszegét
19.317.098
b./ kiadási főösszegét
19.317.098
állapítja meg.

ezer forintban,
ezer forintban

(2) A 3. § (1) bekezdés a./ pontjában szereplő bevételi főösszeg 100.000 ezer forint felhalmozási célú és 100.000 ezer forint működési célú hitelt tartalmaz.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét,
hogy a 3. § (2) bekezdésben szereplő hitel felvételére intézkedést tegyen.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, a tőke és járulékai erejéig.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Csolnoky Ferenc Megyei
Kórház-Rendelőintézetnél az adósságállomány kezelése és a költségvetésének
likviditása érdekében – 140 millió forint összegű rulírozó hitel felvételét határozza el a közbeszerzési eljárásban kiválasztott hitelintézettől.
A hitelfelvétel időtartamát – 2005. május 26. és 2006. január 26. közötti időszakra – 8 hónapban határozza meg.
A tőke és járulékainak visszafizetésére a hitelintézet felé kötelezettséget vállal.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a rulírozó hitelt a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet javára biztosítja, egyben kötelezi az intézmény főigazgatóját a hitel és járulékainak a megyei önkormányzat bankszámlájára történő visszafizetésére. Egyben felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a hitelszerződés megkötésére.

6

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2005. február 23.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Magyar Fejlesztési Bank
által kezelt Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramra alapozva
– felhatalmazást ad a Megyei Közgyűlés Elnökének, hogy a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium fűtési rendszerének rekonstrukciója, az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanműhelyének az iskola telekhatárán belüli felépítése, a megyei intézmények mosodáinak energiatakarékosság céljából történő korszerűsítése és a Megyei Kórház
területén lévő sziklás parkoló helyén új parkoló felépítése végett maximum
200 millió forint összegű hitelfelvétel céljából az év folyamán közbeszerzési
eljárást hirdessen meg. A hitelfelvétellel kapcsolatos pályázatot két változatban
– 20 éves illetőleg 15 éves lejáratra – hirdesse, és megfelelő ajánlat birtokában
tegyen javaslatot a közgyűlésnek a konkrét hitelfelvételre és a 2005. évi költségvetés módosítására.
4. §

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

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdés b./ pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a Megyei Önkormányzat a kiadásokat előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet részletezésében a következő összegekkel
állapítja meg:
Működési kiadások
17.648.902 ezer forint
ebből:
- személyi jellegű kiadások
8.991.112 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok
2.922.914 ezer forint
- dologi jellegű kiadások
5.057.948 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai
313.370 ezer forint
- speciális célú támogatások
359.775 ezer forint
- természetben nyújtott egyéb ellátások
3.783 ezer forint
Felhalmozások
1.315.200 ezer forint
ebből:
- beruházások
1.254.070 ezer forint
- felújítások
32.550 ezer forint
- egyéb felhalmozási célú támogatások
28.580 ezer forint
Általános tartalék
13.000 ezer forint
Céltartalék
339.996 ezer forint
Létszám
4626 fő
ebből:
- megyei fenntartású intézményekben
2892 fő
- kórházakban
1734 fő
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(2) A 3. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott kiadási főösszegnek címek és
alcímek (önálló és részben önálló költségvetési szervenként), ezeken belül előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatok és átlaglétszám szerinti bontását az 5.
számú melléklet részletezésében állapítja meg.
(3) A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a működésével kapcsolatos kiadási
előirányzata a 6/a. számú melléklet szerinti részletezésben 255.077 ezer forint,
melyből 2800 ezer forint beruházási kiadás.
(4) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a központilag kezelt előirányzatokból
339.996 ezer forint céltartalékot képez, melyet célonként a 6/b. számú melléklet
szerint állapít meg.
(5) A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének központilag kezelt működési célú kiadásait célonként a 6/c. számú melléklet részletezi, mely 383.181 ezer forint,
ebből 21.880 ezer forint az I. fejezet 1. 2. és az V. fejezet 16. pontjaiban részletezett feladatokhoz kapcsolódóan felhalmozási célú pénzeszközátadás.
(6) A Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények célfeladatait és
felhasználási kötöttséggel járó előirányzatait – intézményenként és célonként
részletezve – a 6/d. számú melléklet szerint 983.207 ezer forintban állapítja
meg.
(7) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetését a 6/f. számú melléklet szerint 872.944 ezer forintban határozza meg.
(8) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadásokat célonként a
6/a. sz. melléklet 14. pont, a 7. sz. melléklet és a 6/c sz. melléklet I. fejezet 1., 2.
és V. fejezet 16. pontjai részletezésében 1.315.200 ezer forintban határozza
meg.
(9) A 11/1991. (XII.15.) rendelet 1. §. (5) bek. alapján a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 100 ezer forint/fő.
(10) A 23/1993. (XI.24.) rendelet 8. §-a alapján a Pro Comitatu kitüntetéssel járó
pénzjutalom összege nettó 50 ezer forint/fő, csoportok esetében 90 ezer forint/csoport.
(11) A 14/1999. (XII.09.) rendelet 3. § (3) bek. alapján a szakmai díjakkal járó
pénzjutalom összege nettó 40 ezer forint/fő.
6. §

(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. és 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási prognózisát a 15/a és a 15/b számú melléklet szerint
- 2006. évre
20.080.468 ezer forint,
- 2007. évre
20.783.284 ezer forint
bevétellel és kiadással tudomásul veszi.

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. számú melléklet
szerint a 2005. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.

(3)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 2. sz., 6/e. sz., 8. sz.,
9. sz., 12/a. sz., 12/b. sz., 13. sz. és 14. sz. mellékletekben szereplő adatokat.
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IV. fejezet
A költségvetés végrehajtása, finanszírozása
7. §

(1) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
a központi költségvetésből meghatározott célra a Megyei Önkormányzat költségvetésébe engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket az érintett intézményi költségvetésbe és központilag kezelt előirányzatokhoz – előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül – engedélyezze és
erről a közgyűlést a soron következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztassa.
(2) Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat központi
költségvetésében meghatározott céllal szereplő költségvetési előirányzatokat –
összeghatár nélkül – a címzettek részére engedélyezzen átcsoportosítani és erről a közgyűlést a soron következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztassa.
(3)

Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az általános tartalék terhére 500 ezer
forint egyedi értékhatárig – pótelőirányzat címén – előirányzat-átcsoportosítást
engedélyezzen, és erről a közgyűlést a soron következő rendelet módosításakor
tájékoztassa.

(4) A Megyei Közgyűlés – a képviselői munka hatékonyságának az elősegítése érdekében – a 2005. évi költségvetésben (6/a. melléklet 16. pont) a közgyűlés
tagjai részére – az elnök és alelnökök kivételével – személyenként 500 ezer forint, összesen 18,5 millió forint költségvetési előirányzatot biztosít. Az előirányzat felhasználása a 7. § (2) bekezdése szerint történik.
8. §

(1) A költségvetési szervek – saját bevételi többleteik terhére költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. A saját kezdeményezésű előirányzat-változási szándékot a
tárgyévi költségvetési rendelet módosítását tárgyaló közgyűlési időpontot megelőző 15 munkanapig kell eljuttatni a megyei főjegyzőhöz.
(2) A Közgyűlés a 8. § (1) bekezdésben hivatkozott módosításról legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő
megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönthet.
(3) A költségvetési rendelet 7. számú melléklet központilag kezelt előirányzatai
között részletezett, de az intézmények szervezésében megvalósuló felhalmozási
és karbantartási feladatokhoz tartozó előirányzatok az érintett intézmény által a
megyei főjegyzőhöz eljuttatott előzetes költségvetés (költségkalkuláció) alapján kerülhet átcsoportosításra az intézmény költségvetésébe.
(4) A költségvetési rendelet 7. számú mellékletének 6. pontjában foglaltak szerint
a Megyei Önkormányzat Közgyűlése 72.446 ezer forint egységes pályázati
alapot képez a megyei fejlesztési, beruházási célok megvalósítása céljából.
a./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza az ágazatilag illetékes – Területrendezési és Kommunális-, Oktatási, Ifjúsági és Sport-, Kulturális, Kisebbségi és
Egyházügyi, Szociális és Gyermekvédelmi-, Egészségügyi-, Turisztikai és
Külkapcsolatok-, Európai Integrációs – bizottságait, hogy az 500 ezer fo-
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rintot meghaladó, saját erőt igénylő fejlesztési, beruházási pályázatok esetében az önerő odaítélése ügyében döntsenek.
b./ A Megyei Közgyűlés az 500 ezer forint alatti saját erőt igénylő pályázatok
ügyében az önerő biztosítását elnöki hatáskörbe utalja.
c./ A saját erőt nem igénylő pályázatok benyújtása ügyében a Közgyűlés elnöke dönt.
d./ A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a pályázatok benyújtása tárgyában – a Megyei Önkormányzat 2003-2006. évi Gazdasági Programjára és az ágazati koncepciókra tekintettel – a szakmai bizottságok döntéselőkészítését koordinálja.
(5) A költségvetési rendelet 6/b. számú mellékletében részletezett feladatokkal öszszefüggő előirányzatok, a megvalósulással párhuzamosan, dokumen-tumokkal
igazoltan, a belépés időpontjának megfelelően, időarányos mértékben kerülhetnek átcsoportosításra az érintettek költségvetésébe.
9. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a
költségvetésben szereplő tervezett pénzeszköz átvétellel kapcsolatos, valamint az
önkormányzatoknak, intézményfenntartó társulásoknak közös működtetés céljából
átadásra tervezett támogatásokra, azok éves ütemezésére és finanszírozására a
megállapodásokat kösse meg.

10. §

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

11. §

(1) A Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények pénzellátása –
kivéve a Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház – a bevezetett „kiskincstári” finanszírozási formában, az intézmény által havonta elkészített és a
Megyei Önkormányzat Hivatala részére megküldött és részére visszaigazolt likviditási terv alapján, napi pénzellátással történik. A likviditási terv a működési
költségvetési támogatás 1/13-ára tekintettel készülhet. Január hónapban 2/13,
minden további hónapban 1/13 támogatás illeti meg az intézményeket. A felhalmozási előirányzatok teljesítésével összefüggő költségvetési támogatás nem
képezi alapját az 1/13 résznek.
(2) A Veszprém Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház pénzellátása az intézmények által készített éves likviditási terv alapján történik. Az éves likviditási
tervben tekintettel kell lenni a szeptembertől decemberig jelentkező MÁK különbözet, valamint a nettó bérek fedezetére.
(3) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési
támogatás előirányzatának 2 %-a erejéig – ami 2005. évben 152.830 ezer forint
– időben előre hozott pénzellátást engedélyezzen.
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(4) Nem biztosítható időben előre hozott pénzellátás azoknak a költségvetési szerveknek, akik lekötött betéttel rendelkeznek, a betétállomány erejéig.
(5) A megyei fenntartású intézmények költségvetése tervezésének módszereként
bevezetésre került az un. feladatfinanszírozás. Az intézmények szabad kapacitással összefüggő bevételeik 70 %-a a költségeikkel összefüggő kiadásokat finanszírozza, 30 %-a pedig az intézmény döntése szerint használható fel. A feladatfinanszírozásból adódó többletek, illetve elvonások 50 %-ban érvényesülnek a 2005. évi költségvetésben. Az oktatási ágazatban az évközi tanévváltáshoz kapcsolódó tanulói létszámváltozások miatt, a gyermekvédelmi ágazatban
az ellátotti létszám félévi és évvégi tényadatai alapján a költségvetések felülvizsgálatra kerülnek.
(6) A Megyei Önkormányzat javára vezetett bankszámla-egyenleg banki betétként
történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak, az ott
szabályozott összeghatárokon belül.
Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a közgyűlés elnöke jogosult a főjegyző ellenjegyzése mellett.
(7) A megyei intézmények a pályázati úton elnyert összegeknek a számlavezető
pénzintézetnél tartós betétként történő elhelyezését kérhetik a közgyűlés elnökétől.
(8) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (1) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettség alól kivételt képeznek a Megyei Önkormányzat által nyújtott – az adott költségvetési évben egybe számított – kettőszázezer forint alatti támogatások.
12. §

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

13. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Megyei Önkormányzat Hivatalában és intézményeinél amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az Államháztartás szervezete az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást
elegendő két évenként végrehajtani.
Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatalára, a
megyei fenntartású intézményekre és a kórházakra vonatkozóan – a feltételek
megléte esetén – az engedélyt megadja.

14. §

Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai:
(1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból költségvetési szervet
nem illeti meg
a/ a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
b/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
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c/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben
nem használtak fel.
d/ a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon öszszeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő
járulékfizetési elmaradása van;
e/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
f/ a támogatás értékű bevételi többlet.
(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:
a/ a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a
teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
b/ a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a
tárgyévben nem valósult meg.
(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, a
szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány, illetve az előirányzat-maradvány
személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható.
A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.
15. §

(1) A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a Közgyűlés
Elnöke a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szerveknek,
alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek odaítélt támogatások
átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a pénz átutalásának határidejét, a támogatás
elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a
kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.
(2) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített számlamásolatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást
kell adni a támogatott cél megvalósításáról.
(3) A támogatásról szóló elszámolást a Megyei Főjegyző az Önkormányzat Hivatalának ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból,
a gazdasági irodával pedig pénzügyi szempontból felülvizsgáltatja.
(4) Indokolt esetben a Megyei Főjegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja
meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.
(5) A Közgyűlés Elnöke a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti
és a további támogatást megtagadhatja.
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V. fejezet
A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális,
nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagnormák
16. §

A Megyei Közgyűlés a megyei fenntartású és élelmezési ellátást nyújtó szociális,
nevelési és oktatási intézmények napi élelmezési nyersanyagnormáit 2005. évre a
11. sz. melléklet szerint határozza meg.
VI. fejezet
Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet – az V. fejezet kivételével – kihirdetése napján lép hatályba, de
rendelkezéseit 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Az V. fejezet rendelkezése 2005. március 1-től lép hatályba.
(3) A köztisztviselői törvény módosításáról szóló 2003. évi XLV. tv. (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40.000 forint.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
1/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. február 17-ei ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
I. SZEMÉLYI ÜGYEK:
1. A Kabóca Bábszínház igazgatójának megbízása
Előadó:
Dr. Németh Márta, a megyei közgyűlés alelnöke, a Társulási Tanács
elnöke
2. A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal igazgatójának megbízása
Előadó:
Geipl Miklósné tanácsnok, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
3. Iskolaszéki tag delegálása a Magyar -Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium iskolaszékébe
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. Kuratóriumi tag delegálása a „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány kuratóriumába
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
5. A Tapolcai Oktatási Intézményeket Fenntartó Társulási Tanácsba új képviselő delegálása
Előadó:
Pusztai István, a megyei közgyűlés alelnöke
II. RENDELET:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének megállapítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
III. VAGYONI ÜGYEK:
1. A tihanyi 141 hrsz-ú ingatlan átsorolása az egyéb vagyoni körbe és elidegenítésre kijelölése
Előadó:
Baky György tanácsnok, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnöke
IV. INTÉZMÉNYI ÜGYEK:
1. A várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium vasipari tanműhelyének
felújítása CÉDE támogatási pályázattal
Előadó:
Geipl Miklósné tanácsnok, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
2. Céltámogatási pályázat benyújtása az egészségügyi intézmények 2005. évi gépműszer beszerzésére
Előadó:
Dr. Szundy Béla tanácsnok, az Egészségügyi Bizottság elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai terveinek elfogadása
Előadó:
Dr. Szundy Béla tanácsnok, az Egészségügyi Bizottság elnöke
4. A Devecseri Városi Könyvtár beiratkozási díjaival és 2005. évi költségvetésének
megállapításával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
V. VEGYES ÜGYEK:
1. A szakképzés helyzete, fejlesztési feladatai a megyében
Előadó:
Geipl Miklósné tanácsnok, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
2. Az Európai Információs Pont Kht. 2004. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása, valamint a Kht. 2005. évi üzleti terve
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Pomázi Szilárd, a közhasznú társaság ügyvezetője
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3. Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról, a támogatott fejlesztésekről
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2005. évi célok meghatározása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
5. Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása a 2004. december 26-ai szökőár áldozatainak megsegítésére
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
6. Interpelláció
7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2004. november 20. –
2005. január 31.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

9/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat 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
43.575
14.000
29.575

2005.
43.575
14.000
29.575

A Megyei Önkormányzat a szükséges 14.000 eFt saját forrást 2005. évi költségvetésében a
pályázati saját források terhére (9.000 eFt) és a Szakképző Iskola saját bevételei terhére
(5.000 eFt) biztosítja.
Határidő:
Felelős:

A pályázat benyújtására: a pályázati felhívás megjelenése után azonnal
Dr Zsédenyi Imre megyei főjegyző

10/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tihanyi 141 helyrajzi számú ingatlanra a
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság használati jogát megvonja. A jelenleg korlátozottan
forgalomképes ingatlant átsorolja az egyéb vagyoni körbe, és elidegenítésre kijelöli.
2./ Utasítja a Főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásnak a vagyonrendelet függelékén
és az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon, és tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan vagyonrendeletben foglaltak szerinti értékesítésére.
Határidő: 1./ az ingatlan használati jogának megvonása, egyéb vagyoni körbe sorolása és
elidegenítésre kijelölése tekintetében azonnal;
2./ a kataszterben történő átvezetésről azonnal;
az értékesítésre vonatkozó intézkedés megtételére 2005. március 31.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző
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11/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése céltámogatási pályázatot nyújt be 2005. évi
egészségügyi gép-műszerek beszerzésére az alábbiak szerint:
1.) A közgyűlés egyetért a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézet
részére, az intézmény által benyújtott igény alapján 160.667 eFt összértékű 2005. évi
egészségügyi gép-műszer beszerzéssel. A testület az állami támogatás 40%-os mértékének
megfelelő 64.267 eFt-ot alapul véve, a 60%-os mértékű önrészként 96.400 eFt-ot a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetésében biztosít. Az önrészből 22.200 eFt-ot külön
megállapodás szerint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszközként, 74.200 eFt-ot pedig a Veszprém Megyei Önkormányzat saját forrásaiból fedez.
2.) A közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű intézmény részére az igénybejelentésében megjelölt 31.000 eFt összértékű egészségügyi gépműszer 2005. évi beszerzésével ért egyet. Az állami támogatás 40%-os mértékének megfelelő 12.400 eFt-ot alapul véve, a 60%-os mértékű saját forrást, 18.600 eFt-ot a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2005. április 1.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
12/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
1.) A Veszprém Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a fenntartásában működő a
Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház Rendelőintézet 2005-2009. évre vonatkozó
szakmai tervét.
2.) A közgyűlés felkéri az intézmény főigazgatóját, hogy a szakmai tervet küldje meg a területileg illetékes Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak.
Határidő:
Felelős:

2005. február 28.
Dr. Pákozdy János főigazgató

3.) A közgyűlés felkéri az intézmény főigazgatóját, hogy a szakmai terv teljesítéséről, illetve
annak későbbiek során szükséges módosításáról számoljon be a megyei közgyűlés előtt.
Határidő:
Felelős:

2009-ig évente
az intézmény mindenkori főigazgatója

13/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
1.) A Veszprém Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a fenntartásában működő a
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 2005-2009. évre vonatkozó szakmai tervét.
2.) A közgyűlés felkéri az intézmény főigazgatóját, hogy a szakmai tervet küldje meg a területileg illetékes Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak.
Határidő:
Felelős:

2005. február 28.
Dr. Somlai Géza főigazgató

3.) A közgyűlés felkéri az intézmény főigazgatóját, hogy a szakmai terv teljesítéséről, illetve
annak későbbiek során szükséges módosításáról számoljon be a megyei közgyűlés előtt.
Határidő:
Felelős:

2009-ig évente
az intézmény mindenkori főigazgatója
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14/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért Devecser Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Devecseri Városi Könyvtár beiratkozási díjáról szóló 7/2004.
(IV.01.) rendelete – az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti – módosításával.
A közgyűlése felkéri elnökét, hogy a döntésről Devecser Város Önkormányzatát tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

15/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy ért egyet a Devecseri Városi Könyvtár
2005. évi költségvetésének – az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti – tervezetével, hogy
a Veszprém Megyei Önkormányzat a városi könyvtárban végzett térségi-módszertani feladatokat 2005. évre 14.568 e Ft összeggel támogatja, melyet a társulási megállapodás 7. pontja
szerint havi részletekben utal át Devecser Város Önkormányzatának.
Határidő:
Felelős:

minden hó 25. napja
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

16/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szakképzésről szóló előterjesztést az
abban meghatározott feladatokkal együtt elfogadja.
2. Felkéri a Megyei Közgyűlés elnökét, hogy a szakképzésben érintettek részvételével (önkormányzatok, Kamarák, Munkaügyi Központ, OKÉV Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága, iskolák) szervezze meg a szakképzés megyei koordinációját az elfogadott feladatok megvalósítása érdekében.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
17/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény 19. §. (1)-(2) bekezdésében és a gazdasági társaságokról szóló
1997. évi CXLIV. törvény 150. § (2) bekezdés a.) pontja és az alapító okirat 8.2. a.), c.)
pontjában biztosított jogkörében eljárva – elfogadja a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság 2004. évi beszámolóját 5.739 eFt mérleg főösszeggel, –
579 eFt tárgyévi közhasznú eredménnyel (veszteséggel), és közhasznú jelentését az előterjesztés 1., és 2. számú mellékletében foglaltak szerint.
2. A közgyűlés felkéri a közhasznú társaság ügyvezetőjét, hogy a 224/2000. (XII.19.) Korm.
rendelet 20. §-a szerinti letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségnek tegyen eleget.
Határidő:
Felelős:

2005. május 30. a beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére
Pomázi Szilárd ügyvezető

18/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a gazdasági társaságokról szóló 1997.
évi CXLIV. törvény 172. §-a alapján, az alapító okirat 8.2.b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva – elfogadja a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság 2005. évi üzleti tervét az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerint.
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2. a.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság ügyvezetőjének munkabérét 2005. március 1. napjától
bruttó 198.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.
A testület az ügyvezető részére 2005. június 1-től negyedévente legfeljebb egy havi munkabérének 75 %-a erejéig céljutalom kifizetését engedélyezi, amennyiben a céljutalom fedezete a pályázatokkal elnyert összegekből fedezhető. A céljutalom feltételeit és annak
teljesülését negyedévente a felügyelő bizottság állapítja meg.
b.) A testület felkéri elnökét, hogy a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Táraság ügyvezetője munkaszerződésének módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
c.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság ügyvezetője részére – a 38/2004. (IV. 22.) MÖK határozat értelmében – engedélyezi másfél havi bruttó összegű jutalom kifizetését.
Határidő: az 1. pontban foglaltakra:
a 2.a.), b.), c.) pontban foglaltakra:
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

azonnal
2005. április 30.

19/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról a támogatott fejlesztésekről szóló beszámolót elfogadja.
A közgyűlés felkéri az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságot, hogy a „megye területfejlesztéséért” díj alapításának lehetőségét vizsgálja meg és indokoltsága esetén tegyen javaslatot az
egyes szakmai díjakról szóló rendelet módosítására.
Határidő:
Felelős:

2005. szeptember 30.
Dr. Zongor Gábor, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke

20/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
alapját képező 2005. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:
-

-

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. évi munkatervében foglalt a testületi ülések előkészítése.
A pályázati lehetőségek figyelése és kihasználása.
Illetékbevételi terv teljesítése.
A feladatfinanszírozás fokozatos bevezetésével kapcsolatos pénzügyi feltételek megteremtése, a tervezés módszertanának elsajátítása.
A megyei fenntartású intézmények fizetőképességének rendszeres figyelése, a likviditás
biztosítása.
A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények ellenőrzési tervének ütemezett végrehajtása, a szakmai és pénzügyi tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése, segítése. Az ellenőrzések összegzett tapasztalatai alapján a szükséges változásokra vonatkozó
javaslatok megfogalmazása, intézkedések végrehajtása.
Integrált pénzügyi rendszer bevezetése, informatikai fejlesztések időarányos végrehajtása.
Az önkormányzati vagyon értékesítésével kapcsolatos döntések végrehajtása, a vagyon értékesítésének lebonyolítása.
Az önkormányzat gazdálkodását érintő közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a központi
közbeszerzésbe való bekapcsolódás bővítése.
A 2005. évi időközi választásokkal, helyi népszavazásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása.
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A megyei önkormányzat ciklus időszakára szóló Gazdasági Programjából adódó 2005. évi
feladatok végrehajtása.
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004-2006 évekre szóló megyei gyermek- és ifjúságvédelmi koncepciójában, operatív programjában 2005. évre meghatározott feladatok végrehajtása, különös tekintettel a zirci nevelőszülős ház felépítésére, és a szülők részére történő használatba adására.
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004-2006. évekre szóló szociális szolgáltatástervezési koncepciójának, valamint a 2004-2005. évekre szóló Operatív Programjának időarányos végrehajtása.
A megyei önkormányzat közoktatás-fejlesztési, valamint közművelődési fejlesztési tervének időarányos végrehajtása.
A beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki és pénzügyi (finanszírozási) feladatok teljesítése, különös tekintettel a címzett támogatásból megvalósuló beruházásokra.
A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények műszaki állapotának figyelemmel kísérése, közreműködés az intézmények felújításainak, karbantartásainak megvalósításában.
Az intézmények energiatakarékossági programjának kidolgozása, elkészítése, pályázatok
benyújtása.
A humánus, szolgáltató típusú ügyintézés törvényes és szakszerű hivatali működés követelményeinek megtartása.
Takarékosság a munkavégzés során.
A köztisztviselők szakmai felkészülésének további javítása, különös tekintettel az informatikai (ECDL) és idegen nyelvi továbbképzésekre.

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

Határidő:

a megyei főjegyző egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és értékelése vonatkozásában:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és értékelése vonatkozásában:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
2005. február 28. (az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására)
2005. december 31. (az értékelésre)

21/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
1. Veszprém Megyei Önkormányzatának Közgyűlése 2004. december 26-ai szökőár áldozatait 340.000 Ft összeggel támogatja.
2. A támogatás összege a Közgyűlés 2005. évi működésével kapcsolatos kiadási előirányzatai között rendelkezésre áll.
3. Veszprém Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a támogatást az 1. pontban vállalt
összegnek megfelelően a Magyar Vöröskereszt MKB Rt. 10300002-2032972572273285 számlaszámára utalja át.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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22/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Galambos Szilvia képviselői interpellációjára Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke által adott választ elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

23/2005. (II. 17.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 158/2002. (XII. 12.) 4. pontjára,
283/2003. (XII. 11.), 11/2004. (II. 19.), 32/2004. (IV. 22.), 33/2004. (IV. 22.),
47/2004. (VI. 17.), 59/2004. (VI.17.), 63/2004. (VI. 17.) 2. pontjára, 90/2004. (IX.
16.), 99/2004. (IX. 16.), 100/2004. (IX. 16.), 101/2004. (IX. 16.), 102/2004. (IX. 16.),
103/2004. (IX. 16.), 104/2004. (IX. 16.), 105/2004. (IX. 16.), 132/2004. (XI. 18.),
133/2004. (XI. 18.) 2. a-b. pontjára, 134/2004. (XI. 18.), 138/2004. (XI. 18.),
139/2004. (XI. 18.), 144/2004. (XI. 18.), 146/2004. (XII. 9.), 147/2004. (XII. 9.),
148/2004. (XII. 9.), 149/2004. (XII. 9.), 150/2004. (XII. 9.), 151/2004. (XII. 9.),
152/2004. (XII. 9.), 153/2004. (XII. 9.) határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
2. A közgyűlés a főjegyző egyéni teljesítménykövetelményének értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és a főjegyző 2005. évi besorolás szerinti alapilletményén
nem változtat, azt továbbra is 20 %-kal növelt mértékben állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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IV. MELLÉKLETEK
1/2005. (II. 23.)
17/2005. (II. 17.)
18/2005. (II. 17.)

rendelet
MÖK határozat
MÖK határozat

1-16. sz. mellékletei
1. sz., 2. sz. melléklete
4. sz. melléklete

2005. február 23.

2005. február 23.
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Helyreigazítás:
A 2004. december 16-ai 7. sz. közlöny 10. oldalán a 149/2004. (XII. 9.) MÖK határozatban
elírás történt, a 162,2 m Ft-os beruházási terv és finanszírozási javaslat helyesen: 126,2 m Ft.
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