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I. SZEMÉLYI RÉSZ
85/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Jungvert Valéria Berhida, Dózsa Gy. u. 3.
szám alatti lakost 2005. november 1-jei hatállyal megbízza a Veszprém Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás öt év határozott időre, 2005. november 1-jétől 2010. október 31-ig szól.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2005. (IX.16.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
1/2005. (II.23.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.23.) rendeletét a következők szerint módosítja illetve egészíti
ki.
1. §
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A 3. § (1) bekezdésben hivatkozott
a./ bevételi főösszeg
22.304.730 ezer forintra,
b./ kiadási főösszeg
22.304.730 ezer forintra módosul.
A 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyett jelen rendelet 1., a 3.
számú melléklet helyett jelen rendelet 2. számú melléklete érvényes.
Az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklet helyett jelen rendelet 3.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyett jelen rendelet 4.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (3) bekezdésben hivatkozott 6/a. számú melléklet helyett jelen rendelet 5.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/b számú melléklet helyett jelen rendelet 6.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklet helyett jelen rendelet 7.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet helyett jelen rendelet 8. számú melléklete érvényes.

4

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2005. szeptember 16.

2. §
A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben
végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
3. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2005. (IX.16.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ban kapott felhatalmazás alapján a hivatkozott
törvény 116. §-ának 4., 6., 8., 9., 10. pontjaiban meghatározott mérlegek, valamint a 9., 10.
pontokban meghatározott mérlegekhez csatolandó szöveges indokolás tartalmáról a következő
rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre és a
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalára terjed ki.
II. fejezet
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet egyes mellékletei tartalmának
meghatározása
2. §
(1.) Az Önkormányzat éves költségvetésének előterjesztésekor, a Közgyűlés részére be kell
mutatni legalább e rendelet 1-5. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti
bontásban és összesítve.
(2) A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor a bevételi és kiadási mérlegeket előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonként, az előző évi eredeti, módosított előirányzat, várható teljesítés, az azt megelőző tényadatok és a tárgyévi tervezett
előirányzat alapján kell bemutatni. A tervezett előirányzatot viszonyítani kell az előző
évi eredeti előirányzathoz.
(3) A többéves kihatással járó döntéseket bemutató mellékletben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni.
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III. fejezet
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány
elszámolásáról szóló rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása
3. §
(1)

(2)

(3)

(4)

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet előterjesztésekor a Közgyűlés részére be kell mutatni legalább e
rendelet 6-11. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, vagyonkimutatását finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti
bontásban, összesítve és a közvetett támogatásokat.
Zárszámadáskor a bevételi és kiadási mérlegeket, előirányzat-csoportonként, azon belül
kiemelt előirányzatonként az előző évi tény, a tárgyévi eredeti, módosított és teljesítés
szerint kell bemutatni. Viszonyítani kell a tárgyévi teljesítést az előző évi tény, valamint
a tárgyévi eredeti és módosított előirányzathoz.
A vagyonkimutatás részletes tartalmát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2002. (IX.20.) rendelete a vagyonról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló rendelet szabályozza.
A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletekben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni.
IV. fejezet
Zárórendelkezések
4. §

(1)
(2)

Ez a rendelet 2006. január 1-jével lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/2005. (IV.21.) rendelet
5. §-a.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
83/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. szeptember 15-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
1. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatójának
megbízása
Előadó: A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából:
Talabér Márta tanácsnok, a bizottság elnöke
2. A révfülöpi 1178/5 és a 1178/7 helyrajzi számú ingatlanok elidegenítésre kijelölése
Előadó: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából:
Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke
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3. A 74/2005. (VI. 16.) MÖK határozat végrehajtása; A Balatontourist Rt. részvények eladásából befolyt vételár felhasználása
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. A romániai, székelyföldi árvízkárosultak megsegítése
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Áldozó Tamás tanácsnok
Horváth László tanácsnok
Kovács Zoltán János tanácsnok
5. Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 23.)
rendeletének módosítása
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei
egyes mellékletei tartalmának meghatározása
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
7. Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium alapító okiratának
módosítása
Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
8. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
9. Várpalota, Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium vasipari tanműhelyének
felújítására CÉDE pályázat módosítása
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
10. A dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona címzett támogatás segítségével
megvalósuló rekonstrukciójához rendelt pénzügyi ütemezés módosítása
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
11. Döntés az egészségügyi intézmények részére céltámogatással beszerzésre kerülő
orvosi gép-műszerekről
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
12. Közgyűjteményi intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár rekonstrukció II.
ütem; múzeumi restaurátorközpont kialakítása) terület- és régiófejlesztési célelőirányzathoz tartozó pályázat
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
13. Az Onkológiai Centrum megvalósítása a megyei kórházban
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
14. Fekvőbeteg szülészet-nőgyógyászati-, illetve sebészeti szakellátás feladatainak átvétele Zirc Város Önkormányzatától
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
15. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
16. A megyei közgyűlés elnöke részére jutalom megállapítása
Előadó: Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megbízásából
Dr. Zongor Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke
17. Döntés alapítványok támogatásáról
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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18. A Veszprém megyében létesítendő új mentőállomások építésének, illetve a meglévők korszerűsítésének pénzügyi támogatása
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
19. Kultúra 2000 pályázat benyújtása
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
20. 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
21. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2005. június 1. – 2005.augusztus 31-ig)
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
84/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetőinek, dolgozóinak és valamennyi személynek, akik részt vettek a 2005. augusztus 21-ről 22-re virradó éjszaka a bakonybéli és egyéb helyen bekövetkezett természeti
katasztrófa mentési és elhárítási munkáiban.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba a közgyűlés elnöke
86/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a révfülöpi 1178/5 és a 1178/7 helyrajzi
számú ingatlanokban lévő 4/10-ed tulajdoni részét elidegenítésre kijelöli.
A közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy végezzen egyeztetéseket a települési
önkormányzattal az ingatlanok értékesítésének lehetőségeiről.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásnak a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: a vagyonrendelet függelékén és az ingatlan kataszterben történő átvezetésre vonatkozóan a változást követő 30 nap.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
87/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balatontourist Rt-ben lévő 1.209.000 ezer
forint névértékű részvényeinek értékesítéséből származó 4.040.000 ezer forint vételár felhasználására elkészített javaslatot – koncepció szintjén - elfogadja.
Felhívja a megyei közgyűlés elnökét, hogy:
- a 2005. évi fejlesztési célok és összegek tekintetében kezdeményezze a 2005. évi költségvetés módosítását.
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- vizsgálja felül az ágazati, fejlesztési koncepciókat és azokat indokolt esetben 2005. december 31-ig terjessze a közgyűlés elé,
- a 2006. évre vonatkozó önkormányzati éves költségvetési javaslatban szerepeltesse a támogatási és fejlesztési elképzeléseket,
- a koncepció végrehajtásáról 2006. december 31-ig számoljon be a közgyűlésnek.
Határidő: 2005. december 31., illetve 2006. december 31.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
88/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívást tesz közzé írásban a megye
önkormányzatai és az itt élő polgárok figyelmének felkeltése érdekében, hogy adományaikkal segítsék pénzgyűjtő akciókon keresztül a nincstelenné vált árvízkárosultak új
életkezdését, az iskoláskorú gyermekek magyarországi családoknál történő átmeneti
elhelyezését.
A testület felkéri elnökét a felhívás elkészítésére, amelyben adja meg azt a számlaszámot, amelyre az adományok befizethetők.
2.
a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ez évi költségvetés terhére
5 millió forintot különít el a segélyakció céljaira.
b) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri tagjait a még felhasználatlan
képviselői keret terhére, nyújtsanak pénzügyi támogatást az árvíz sújtotta romániai elsősorban a székelyföldi - megyék településeinek.
3. A Veszprém megyei önkormányzat pénzadományát részben az iskolás korú gyermekek magyarországi családokhoz történő utaztatási költségeinek átvállalására használja
fel, illetve a Kovászna Megyei Tanács által megnevezett számlaszámra utalja át, azzal
a kéréssel, hogy a támogatás felhasználásáról Veszprém Megye Közgyűlésének 2005.
december 1-ig adjon tájékoztatást.
4. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Kovászna megye elnökével tárgyalást folytasson a Veszprém megyéből kiszállításra kerülő természetbeni adományok Székelyföldön történő folyamatos fogadásának megszervezése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
89/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Öveges József Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium alapító okirata 1. pontjának módosítását az alábbiak szerint
elfogadja:
Székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.
Telephelyei: 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 9. (kollégium)
8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 22. (kollégium)
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A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy az előterjesztésben foglalt módosítást
az intézmény alapító okiratán vezettesse át és a változásból adódó jelentéstételi kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő: 2005. szeptember 30.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
90/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 39/2005. (IV. 21.) MÖK határozatának 2.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete kezdeményezésére az intézménynél 9 fős létszámcsökkentést határoz el,
melynek során az intézmény 2005. január 1-jén engedélyezett átlagszámát 175 főről véglegesen 166 főre csökkenti.”
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
91/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
1. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. 5. számú
mellékletének 10. pontjában foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a feladatellátás racionális megszervezése érdekében
az alábbi létszámcsökkentést, illetve álláshelyek megszüntetését határozta el.
Az önkormányzat neve és címe:

Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

A 2005. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
A Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola
és Kollégiumnál végrehajtott létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:
A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett
létszám:
Felmentettek létszáma:
Korengedményes nyugdíjazással érintettek létszáma:
Az intézmény neve és címe:

4.626 fő

4.621 fő
4.604 fő
5 fő
1 fő

Veszprém Megyei Önkormányzat
Tüdőgyógyintézete
8582 Farkasgyepű, Somlóvár u. 3.

A 2005. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
Létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Felmentettek létszáma:

175 fő
166 fő
1 fő
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Egyszeri hozzájárulás összege:
Az intézmény neve és címe:
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2.059.866.- Ft
Veszprém Környéki Gyermekvédelmi
Igazgatóság
8200 Veszprém Szeglethy u. 1.

A 2005. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
Létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Felmentettek létszáma:
Korengedményes nyugdíjazással érintettek létszáma:
Egyszeri hozzájárulás összege:

53 fő
45 fő
4 fő
1 fő
5.178.036.- Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 17 fős létszámcsökkentésből eredő, összesen
7.237.902.- Ft összegű kifizetések biztosítására nyújtja be pályázatát.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladat átadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs
lehetőség.
4. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az érintett intézmények vezetőinek figyelmét arra, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve,
ha jogszabályváltozásból adódó többletfeladatok ezt szükségessé teszik.
Határidő: 2005. október 15.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
92/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Várpalota, Faller Jenő Szakképző Iskola
és Kollégium vasipari tanműhelye CÉDE támogatási pályázatának módosítását az alábbiak
szerint.
Rendelkezésre álló források és éves megoszlásuk:
Megnevezés
2005.
2006.
Saját forrás
4.500.000
4.500.000
CÉDE támogatás
7.240.351
8.900.000
A fejlesztés pénzügyi forrásai összesen
11.740.351
13.400.000
A bekerülési költség változása forintban:
Megnevezés
Kivitelezési költségek
Lebonyolítási költségek
Összesen:

2007.
5.000.000
7.291.649

Összesen
14.000.000
23.432.000

12.291.649

37.432.000

Módosított költség
36.698.039.733.961.37.432.000.-
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Műszaki tartalom változása:
A csökkentés tartalma a pályázotthoz viszonyítva: belső nyílászárók esetében csak a legszükségesebbek cseréjére szorítkozó munkák elvégzése.
A Megyei Önkormányzat a szükséges 14.000 eFt saját forrást 2005-2006. évi költségvetésében a pályázati saját források terhére (9.000 eFt) és a Szakképző Iskola saját bevételei terhére (2007. évben 5.000 eFt) biztosítja.
Határidő: a módosított határozat benyújtására azonnal
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
93/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok
Otthona címzett támogatás segítségével megvalósuló rekonstrukciójának pénzügyi ütemezését
a helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással
folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LX. törvényt figyelembe véve, a saját forrás összegét megnövelve az
alábbiak szerint módosítja:

Év/megnevezés
2005.
2006.
2007.
Összesen:

Saját forrás
50.000
–
23.520
73.520

Címzett támogatás
65.196
289.430
321.854
676.470

ezer forint
Összesen
115.196
289.430
345.374
750.000

A 2005. évi LX. törvény alapján, az igényelthez képest összesen 23.520.000 Ft-tal csökkentett
összegű címzett támogatás ellenére a megyei önkormányzat a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona rekonstrukcióját a 2004. december 15-éig beadott igénybejelentésben leírt
eredeti műszaki tartalomnak megfelelően valósítja meg úgy, hogy 2007. évre ütemezve
ugyanekkora összeggel megemeli az önrész mértékét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
94/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évre elnyert céltámogatás mértékének ismeretében az egészségügyi gép-műszerek beszerzését az alábbiak szerint határozza
meg:
1. A közgyűlés egyetért a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézet részére, az intézmény által benyújtott módosított igény alapján 135.467 eFt összértékű, 2005. évi egészségügyi gép-műszer beszerzéssel. A beszerzés fedezetére céltámogatásból 39.067 eFt-ot fordít, ehhez 2005. évi költségvetésében 74.200 eFt-ot, valamint külön megállapodás szerint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatától,
átvett pénzeszközként 22.200 eFt-ot biztosít.
2. A közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű intézmény részére az igénybejelentésében megjelölt 31.000 eFt összértékű egészségügyi
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gép-műszer 2005. évi beszerzésével ért egyet. A beszerzés fedezetére a céltámogatásból 12.400 eFt-ot, önrészként 18.600 eFt-ot 2005. évi költségvetéséből biztosít.
3. A közgyűlés a 2005. évi orvosi gép-műszerbeszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítási költségei fedezetére 1.681 eFt-ot hagy jóvá a céltámogatás önerővel növelt
teljes keretéből.
Határidő: 2005. december 31.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
95/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a „Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár rekonstrukció II. üteme, Megyei Múzeumi Igazgatóság
restaurátorközpontja kialakítása) projektet és a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz TRFC pályázatra történő benyújtását az alábbi tartalommal.
Források
Megnevezés
Saját forrás
TRFC egyedi támogatás
Összesen
Támogatás mértéke %-ban

2005.
21.000
49.000
70.000
70

2006.
9.000
21.000
30.000
70

Összesen
30.000
70.000
100.000
70

Felhasználás
Megyei Levéltár rekonstrukció II. ütem
A Megyei Levéltár II. üteme a Veszprém Török Ignác u. 1. sz. épület (Hrsz: 3018/12.) III.
emeletének használatbavételre alkalmas kiépítése és berendezése 1553 m2-en.
Megnevezés
ZÁÉV Rt vállalkozási szerződés
Lebonyolítás VeszprémBer Rt
megbízási szerződés
összesen

nettó
53.618.659

ÁFA
13.404.664

bruttó
67.023.323

1.650.000
55.268.659

412.500
13.817.164

2.062.500
69.085.823

Múzeumi Igazgatóság restaurátorközpont kialakítása, Veszprém, Török Ignác u. 5. (Hrsz:
3018/16)
A pályázat keretein belüli fejlesztéssel az épület egyik felének (826 m2) építőipari munkáit
kell elvégezni az elengedhetetlenül szükséges közművek kiépítésével
Megnevezés
vállalkozási szerződés kiviteli
munkákra
Lebonyolítás megbízási szerződés
összesen
Határidő: 2005. szeptember 18.

nettó
24.411.341

ÁFA
6.102.836

bruttó
30.514.177

320.000

80.000

400.000

24.731.341

6.182.836

30.914.177

2005. szeptember 16.

Felelős:

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

13

A pályázat támogatási szerződéséhez szükséges dokumentumok megküldésére a
Magyar Államkincstárhoz
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

96/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerve az Onkológiai és Sugárterápiás Szakmai Kollégium, illetve a Sebészeti Szakmai Kollégium véleményét, valamint az
Egészségügyi Minisztérium álláspontját, megerősíti azon szándékát, hogy a Veszprém
Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet területén Onkológiai Centrumot hoz
létre.
2. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az onkológiai és sugárterápiás többletkapacitás befogadása végett forduljon az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a megvalósuló beruházás keretében létrehozott épület tetőterének beépítésével új elhelyezést nyerjen az intézmény központi igazgatásának szervezete és ezzel megteremtődjön további kórházi kapacitások szakmai feltételrendszerének
fejlesztési lehetősége.
4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés októberi ülésére tegyen javaslatot az Onkológiai Centrum beruházásának fedezetigényére, a megvalósítás alternatíváira, annak ütemezésére.
Határidő: 2005. október 13.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
97/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerződéses megállapodás keretében a teljes fekvőbeteg szülészet-nőgyógyászati-, valamint a részleges sebészeti szakellátás feladatát Zirc város és vonzáskörzetében területi ellátási kötelezettséggel átveszi Zirc Város Önkormányzatától.
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az előterjesztés 1. számú mellékletét képező feladatátadási megállapodás aláírására.
Határidő: 2005. szeptember 25.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
98/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések végrehajtását. Az időarányost meghaladó költségvetési támogatás igénybevételét megelőzően soron
kívül győződjön meg annak indokoltságáról.
Határidő: 2005. december 31.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
megyei intézmények vezetői
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99/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke részére 2005. január 1. és június 30. közötti időszakra
3 havi illetményének megfelelő összegű,
1.800.000.- forint jutalmat állapít meg.
Felkéri a megyei főjegyzőt a jutalom kifizetésére.
Határidő: 2005. szeptember 23.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
100/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évi költségvetésében tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt:
Képviselői Alap előirányzat terhére 6/a. melléklet 16. pont
Képviselő neve

Baky György

Pandur Ferenc

Szabó Sándor

Dr. Szijártó István
György

Felhasználás címzettje,
felhasználás célja

ezer forint

Fáklya Oktatási és Kulturális Alapítvány, Olaszfalu
Jubileumi ünnepségsorozat megrendezésének támogatása

50

Balatonvilágos Jövőért Közhasznú Alapítvány, Balatonvilágos
Kárpát-medencében élő magyar nemzetiségi diákok
találkozója

30

Salföld Szépítő Alapítvány, Salföld
Káli-napok-Káli vigasságok rendezvény támogatása

50

„MESE-FALU” Alapítvány, Sümegprága
Mesterségek bemutatása rendezvénysorozat
szervezésének támogatása

Összesen:

200
--------------330

Roma felzárkóztató program 6/c. melléklet 5. pont:
Veszprém Megyei
Cigány-életmód tábor szervezésének költségeihez
Gyermek- Ifjúsági
hozzájárulás
Közalapítvány, Veszprém

1.086

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a
támogatások átadásáról szóló megállapodásokat írja alá.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: Kuti Csaba, megyei közgyűlés elnöke
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101/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a megye lakossága szempontjából
fontos célt, támogatni kívánja a Veszprém megyei sürgősségi ellátás fejlesztését, ennek
érdekében együttműködik az Országos Mentőszolgálattal, valamint az érintett települési
önkormányzatokkal. Stratégiai együttműködés keretében, a Veszprém megyei sürgősségi
ellátás fejlesztése érdekében beruházásokat, felújításokat valósítanak meg.
Határidő:
Felelős:

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

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém megyében létesülő újabb mentőállomások
beruházásaihoz, illetve a szakmai előírásoknak nem megfelelő mentőállomások helyett
újak építéséhez, valamint a meglévő mentőállomások korszerűsítési munkálatai fedezetéhez az Országos Mentőszolgálatnak, valamint a programban résztvevő települési önkormányzatoknak összesen 150 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét az előterjesztés 1.
mellékletét képező, az Országos Mentőszolgálattal létesítendő stratégiai együttműködési
megállapodás, illetve az alapján az egyes mentőállomások építési, felújítási költségeihez
nyújtott támogatási szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

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

102/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat
az együttműködő partnerekkel közösen pályázatot nyújtson be az Európai Unió „Kultúra
2000” című pályázat kiírására a balatonalmádi Művésztelep és Galéria működtetésére, nemzetközi kiállítások szervezésére, művészek fogadására.
A Veszprém Megyei Önkormányzat eredményes pályázat esetén az Európai Unió „Kultúra
2000” pályázatához a szükséges önrészt, azaz 2006., 2007. és 2008. évben évente 16 millió
Ft-ot költségvetésében az Egységes Pályázati Alapból biztosítja.
Határidő: a beadásra 2005. október 28., az önrész biztosítására az éves költségvetések
elfogadása
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
103/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat a „Kultúra 2000” pályázat keretében Kovászna Megye
önrészét, azaz 2006., 2007. és 2008. évben évente 4 millió Ft-ot költségvetésében az Egységes
Pályázati Alapból biztosítja.
Határidő: az éves költségvetések elfogadása
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
104/2005. (IX. 15.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 32/2005. (IV. 21.), 35/2005. (IV. 21.) 1-2.
pontjaira, 43/2005. (IV. 21.), 49/2005. (V. 19.), 55/2005. (V. 19.) 1-5., 7., 9. pontjaira,
59/2005. (V. 19.) 1-2., 4. pontjaira, 66/2005. (V. 26.), 68/2005. (VI. 16.), 69/2005. (VI. 16.),
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70/2005. (VI. 16.), 71/2005. (VI. 16.), 72/2005. (VI. 16.), 73/2005. (VI. 16.), 74/2005. (VI.
16.), 76/2005. (VI. 16.), 77/2005. (VI. 16.), 78/2005. (VI. 16.), 80/2005. (VI. 16.) 1-2. pontjaira a határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
Az 59/2005. (V. 19.) határozat 5. pontjának végrehajtási határidejét 2005. október 13-ra, valamint a 79/2005. (VI. 16.) határozat végrehajtási határidejét 2005. október 15-re módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

2005. szeptember 16.
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IV. MELLÉKLETEK
9/2005. (IX.16.)

rendelet

1-8.sz. mellékletei

10/2005. (IX.16.)

rendelet

1-11. sz. mellékletei

89/2005 (IX. 15)

MÖK határozat

melléklet - Alapító okirata

97/2005 (IX. 15)

MÖK határozat

melléklete - Feladatátadási szerződés

101/2005 (IX. 15)

MÖK határozat

melléklete - Stratégiai együttműködési megállapodás
V. KÖZLEMÉNYEK

A Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által 2005. évben támogatott
projektek
A szakszervezetek reprezentativitása (közalkalmazotti tanácsválasztás) – Hirdetmény
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