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személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
12/2003. (VI.27.) rendelet módosításáról
III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
105/2005. (X. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. október
13-ai ülésének napirendjei
110/2005. (X. 13.) MÖK határozat: Az Onkológiai Centrum megvalósítása a megyei kórházban
111/2005. (X. 13.) MÖK határozat: Önkormányzati biztos kirendelése a Csolnoky Ferenc Megyei
Kórház-Rendelőintézethez
112/2005. (X. 13.) MÖK határozat: Kötelezettségvállalás a Faller Jenő Szakképző Iskola vasipari
tanműhelyének felújításához szükséges önrész visszapótlására

2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2005. október 21.
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
106/2005. (X. 13.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiemelkedő vezetői kvalitásai, elhivatott oktatásszervezői munkássága, valamint aktív közéleti szerepvállalása elismeréseként
Dr. Gaál Zoltán tanszékvezető egyetemi tanárt, rektort
VESZPRÉM MEGYE ÉRDEMRENDJE
kitüntetésben részesíti.
A kitüntetéssel nettó 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2005. december 15.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

107/2005. (X. 13.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magas színvonalú kereskedelmi ellátás érdekében kifejtett eredményes tevékenysége, valamint sokoldalú közéleti munkája elismeréseként
Dr. Markovszky Györgyöt, a Csopak Rt elnök-vezérigazgatóját
VESZPRÉM MEGYE ÉRDEMRENDJE
kitüntetésben részesíti.
A kitüntetéssel nettó 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2005. december 15.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

108/2005. (X. 13.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyéni hangvételű, kiemelkedő színvonalú művészi alkotó tevékenysége elismeréséül
Vágfalvi Ottó festőművészt
VESZPRÉM MEGYE ÉRDEMRENDJE
kitüntetésben részesíti.
A kitüntetéssel nettó 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2005. december 15.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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109/2005. (X. 13.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közel hét évtizedes kiemelkedő színvonalú művészeti tevékenysége elismeréseként a
Balatonfüredi Városi Fúvószenekart
VESZPRÉM MEGYE ÉRDEMRENDJE
kitüntetésben részesíti.
A kitüntetéssel nettó 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2005. december 15.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2005. (X.21.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.23.) rendeletének 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
22331252
ezer forintra,
b./ kiadási főösszeg
22331252
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. A létszám:
4623 fő
ebből megyei fenntartású intézményekben
2895 fő
Kórházakban
1728 fő
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.
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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.
Veszprém, 2005. október 13.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2005. (X.21.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002.(IX.20.) rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, 79. § (2) bekezdés, 80. § (1) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Veszprém
Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002.
(IX.20.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
A rendelet 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat – (továbbiakban: megyei önkormányzat) - tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő
a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan és
ingó vagyon), továbbá
b) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, illetve a közhasznú társaságban és gazdasági társaságban a megyei önkormányzatot megillető társasági részesedésekre.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a Közgyűlés és szerveinek, valamint az önkormányzat
intézményeinek működési célú pénzeszköz átvételével kapcsolatos döntéseire.
(3) Ezen rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni
a) a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megszerzésére és elidegenítésére, illetve a hitelfelvételre vonatkozó szerződések megkötésére, továbbá pénzeszközökkel való gazdálkodásra, a megyei önkormányzatot illető követelések elengedésére és mérséklésére,
ha az éves költségvetésről szóló rendelet,
b) a megyei önkormányzat tulajdonát képező lakásokra, ha a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet
eltérően nem rendelkezik.”
2. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A megyei önkormányzat vagyona az 1. §-ban meghatározott vagyontárgyakból áll.
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(2) A megyei önkormányzat – Közgyűlés és szervei, valamint intézményei – által bármely
jogcímen megszerzett vagyon – külön rendelkezés nélkül – a megyei önkormányzat tulajdona.
A Közgyűlés jogosult határozni a megyei önkormányzat egyes vagyonelemeinek használatba
adásáról és a használati jog megvonásáról.”
3. §
(1) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében az „(egyéb) vagyon” kifejezés helyébe a „(forgalomképes)
vagyon” kifejezés lép.
(2) A rendelet 3. §-a (3) bekezdéssel egészül ki:
„ (3)A törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét törvények, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat rendeletei állapítják meg.”
(3) A rendelet 4. § (1) bekezdésében „vagy a megyei önkormányzat annak minősít” szövegrész
helyébe „vagy a Közgyűlés rendeletével annak minősít” szövegrész lép.
(4) A rendelet 5. §-ában „vagy a megyei önkormányzat annak minősít” szövegrész helyébe
„vagy a Közgyűlés rendeletével annak minősít” szövegrész lép.
(5) A rendelet 6. § (1) bekezdésében „az egyéb vagyon” kifejezés helyébe „a forgalomképes vagyon” kifejezés lép.
4. §
A rendelet 7. §-a (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ (1) A vagyonkimutatás a költségvetési év zárónapján a megyei önkormányzat tulajdonában
meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak
számbavétele értékben és/vagy mennyiségben.
(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell a megyei önkormányzat vagyont terhelő kötelezettségeit is és összhangban kell állnia az önkormányzati ingatlan-kataszterben és az éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott, megfeleltethető adatokkal.
(3)A vagyonkimutatás az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és
forgalomképes vagyon, valamint forgalomképes vagyon bontásban, az egyes vagyoncsoportokon
belül:
a) az ingatlanokat és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat vagyonkezelőnként
tételesen, bruttó és nettó értéken,
b) az ingó vagyontárgyakat, továbbá a kötelezettségeket összesített mérleg szerinti értéken,
c) a portfólió és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagyont – ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik – vagyonkezelőnként tételesen és névértéken, valamint mérleg szerinti értéken veszi
számba.”
5. §
A rendelet 7. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ (6) A vagyonkimutatás alapján képező nyilvántartás elkészítéséről és folyamatos vezetéséről,
valamint a vagyonkimutatás összeállításáról, az éves költségvetési beszámoló mérlegében, és az
ingatlanok esetében az ingatlan-kataszterben szereplő, megfeleltethető adatok egyezőségéről,
közzétételéről a megyei közgyűlés elnöke gondoskodik.
(7) A főjegyző és az önkormányzati intézmények vezetői a vagyonkimutatás összeállításához az
éves költségvetési beszámoló számszaki adatainak leadására megadott határidőig kötelesek adatot szolgáltatni.”
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6. §.
A rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„Leltár”
„ 7/A. § (1) A megyei önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket a vagyonvédelem biztosítása
érdekében minden évben leltározni kell.
(2) Az eszközök – kivéve az immateriális javak, követelések (ideértve a kölcsönöket, a beruházási előlegeket, a bankszámlákat és az aktív pénzügyi elszámolásokat) - leltározását mennyiségi
felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök – immateriális javak, követelések, és a források
- leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.
(3) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben,
akkor a (2) bekezdés szerinti mennyiségi felvétellel történő leltározást a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon, kétévenként – a megyei önkormányzat tárgyévi évi
költségvetési rendeletében meghatározottak szerint - kell kötelezően végrehajtani.
(4) A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő, használt és használatban lévő készleteket,
kis értékű immateriális javakat, tárgyi eszközöket a megyei önkormányzat fenntartása alá tartozó
költségvetési szerv döntése alapján a leltározási és leltárkészítési szabályzatában meghatározott
módon és gyakorisággal leltározza.”
7. §
(1) A rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatár 5.000.000,-Ft-ról 20.000.000,Ft-ra változik.
(2) A rendelet 16. § a következő (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki.:
„(5) Zártkörű versenytárgyalást kell lefolytatni önkormányzati vagyontárgy használatba adása, vagy hasznosítása esetén, ha ezt kiemelt jelentőségű önkormányzati érdek – vagyon értékének megőrzése, jelentős anyagi hátrány elkerülése, épület állagának megóvása, megyei célok érvényesítése – indokolja, és a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés ilyen tartalmú döntést hoz. A
zártkörű pályázatra meghívandók körét a Közgyűlés határozza meg.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott értéket el nem érő vagyon elidegenítése, használati illetve hasznosítási jogának átengedése esetén az értékesítésre versenytárgyalás nélkül, pályázattal kerülhet sor.
A pályázati felhívást ez esetben is a (3) bekezdésben meghatározottak szerint kell közzétenni, a felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a felhívást kiíró szerv neve, székhelye,
b) az értékesítendő vagyon megnevezése, azonosító adatai,
c) a hasznosítás módja, időtartama,
d) a dokumentáció beszerzésének helye, feltételei,
e) a pályázat tartalmi követelményeit, benyújtásának helyét, módját, az ajánlatok bontásának helyét, időpontját,
f) további információk nyújtásának módja,
g) amit a kiíró szükségesnek tart.
(7) Nem kell nyilvános hirdetést közzétenni a vagyon elidegenítése, használati illetve hasznosítási jogának átengedése esetén:
a) ha a vagyon egyedi forgalmi értéke ingó vagyon esetében nem éri el az 5 00.000,- Ft-ot,
b) állami feladatot ellátó szerv, önkormányzati szerv, egyéb költségvetési szerv elhelyezése, ezek részére vagyontárgy bérbe vagy használatba adása esetén,
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c) bírósági nyilvántartásba bejegyzett non-profit szervezetek elhelyezése, ezek részére vagyontárgy bérbe, vagy használatba adása esetén,
d) önkormányzati ingatlan csere útján történő ingatlanértékesítés esetén, ha az önkormányzat szándéka egy konkrét ingatlan megszerzése csere útján, amennyiben ezen szándékot
a Közgyűlés határozatban kinyilvánította,
e) ha ingatlan egy évet meg nem haladó hasznosítására eredménytelen nyilvános eljárást
követően kerül sor.”
8. §.
A rendelet 17. § -a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést
kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát,
valamint az említett adatok változásait, a szerződés létrejöttétől számított 60 napon belül a Megyei Önkormányzat internetes portálján közzé kell tenni.
A közzétételről a közgyűlés elnöke gondoskodik.”
9. §
A rendelet 19. §-a a) és h) pontja helyébe az alábbi a) és h) pont lép.
A Közgyűlés dönt:
„a) a korlátozottan forgalomképes - a rendelet 10. § -ában foglaltak szerint meghatározott – 20
millió forint – értéket meghaladó vagyontárgyak forgalomképességéről, elidegenítésre kijelöléséről, bérleti hasznosításáról, cseréjéről, biztosítékul adásáról, egyéb megterheléséről, termőföld
haszonbérbe adásáról, elővásárlási jog alapján a nyilatkozattételről,
h) a megyei önkormányzat javára ingyenesen felajánlott vagyon elfogadásáról.”
10. §
A rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt:
a) a korlátozottan forgalomképes - a rendelet 10. § -ában foglaltak szerint meghatározott – 20
millió forint értéket meg nem haladó vagyontárgyak forgalomképességéről, elidegenítésre kijelöléséről, bérleti hasznosításáról, cseréjéről, biztosítékul adásáról, egyéb megterheléséről, termőföld haszonbérbe adásáról, elővásárlási jog alapján a nyilatkozattételről,
b) behajthatatlan követelések törléséről, vagyontárgyak selejtezéséről 2 millió forint értékhatár
felett.
(2) A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a 20. § (1) bekezdésében biztosított jogosítványokat
a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsággal együttesen gyakorolja.”
11. §
A rendelet 21. § e) pontja helyébe a következő e) pont lép.
A közgyűlés elnöke – a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett jogosult:
„e) dönteni 2 millió forint értéket meg nem haladó ingóság elidegenítéséről.”
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12. §
(1) A rendelet 22. § „ intézmény vezetője” szövegrész helyében „költségvetési szerv vezetője”
szövegrész lép.
(2) A rendelet 22. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
A önkormányzati költségvetési szerv vezetője dönt:
„ c) a 100.000 forint egyedi értéket meg nem haladó behajthatatlan követelés mérsékléséről
illetve elengedéséről,
d) a 100.000 forint egyedi értéket meg nem haladó vagyontárgyak selejtezéséről.”
13. §
A rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 23. § (1) A forgalomképes önkormányzati vagyon tekintetében a hatásköröket a Közgyűlés a
19. §-ban foglaltak, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottság a 20. §-ban foglaltak szerint gyakorolja.
(2) A közgyűlés elnöke 21. §-ban meghatározott jogosítványai a forgalomképes ingatlanokra vonatkozóan az alábbiakkal egészül ki.
Jogosult a forgalomképes ingatlant – értékhatártól függetlenül – egy évet meg nem haladó időtartamra bérbe adni, amennyiben az ingatlan hasznosítása versenytárgyalás keretében eredménytelenül zárult.”
14. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
15. §
(1) Jelen rendelet 2005. november 01. napján lép hatályba, egyidejűleg a rendelet 26.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/2000. (XI. 23.) rendelet 4. és 5. számú vagyongazdálkodásra vonatkozó rendelkezései e rendeletben foglaltak szerint módosulnak.
(3) Jelen rendelet kihirdetésről a főjegyző gondoskodik.
Veszprém, 2005. október 13.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2005. (X.21.) rendelete
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2006. évi díjainak megállapítása, az erről
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 következő rendeletet alkotja:
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1. §
A 13/2001. (X.01.) rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklete helyébe a jelen rendeletnek a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának 2006 évi díjtételeiről
szóló 1. sz. melléklete lép.
2. §
E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 13/2004. (XI.23.) rendelet hatályát
veszti. A jelen rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.
Veszprém, 2005. október 13.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2005. (X.21.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának elektronikus ügyintézéséről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket). 8. § (1) bekezdésében, 160. § (1) bekezdésében és 162. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának (továbbiakban: Hivatal) elektronikus ügyintézéséről az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A közigazgatási hatósági eljárás során a közgyűlés, a közgyűlés elnöke, a főjegyző, valamint az
önkormányzati hivatala ügyintézője hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyek és államigazgatási ügyek elektronikus úton nem intézhetők.
2. §
A Hivatal hatósági eljárására a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. §
Ez a rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba.
Veszprém, 2005. október 13.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2005. (X.21.) rendelete
Az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 8/1996. (V.9.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 8. § (1) bekezdésében, 160. § (1) bekezdésében és 162. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat jelképeiről és a
jelképek használatáról szóló 8/1996. (V.9.) rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
Az R. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (4), (5) bekezdés
számozása (5), (6) bekezdésre változik:
„(4) Ellenérdekű ügyfél hiányában a kérelemnek helyt adó engedélyező határozat egyszerűsített
formában meghozható.”
2. §
Az R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyúttal az eredeti 10. § számozása 11. §-ra változik:
„10. § E rendelet alkalmazása során a hatósági ügyek vagy egyes eljárási cselekmények a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
szerinti elektronikus ügyintézés keretében nem intézhetők.”
3. §
E rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba.
Veszprém, 2005. október 13.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2005. (X.21.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények által
nyújtott szakosított ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 4/2000. (III.16.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 8. § (1) bekezdésében, 160. § (1) bekezdésében és 162. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények által nyújtott szakosított ellátásokról,
azok igénybevételéről szóló 4/2000. (III.16.) rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja:
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1. §
Az R. 34. § (3) bekezdésében és 36. §-ában „az államigazgatási eljárás általános szabályairól
szóló 1957. évi IV. törvény” szövegrész helyébe „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész lép, egyidejűleg az R. új 37. §sal egészül ki, és az eredeti 37.-40. § számozása 38.-41. §-ra változik:
„37. § E rendelet alkalmazása során a hatósági ügyek vagy egyes eljárási cselekmények a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
szerinti elektronikus ügyintézés keretében nem intézhetők.”
2. §
E rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba.
Veszprém, 2005. október 13.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2005. (X.21.) 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 közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 8. § (1) bekezdésében, 160. § (1) bekezdésében és 162. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési szóló 12/2003. (VI.27.) rendeletet (a továbbiakban:
R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R. 7. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (2)-(4) bekezdés számozása (3)-(5) bekezdésre változik.
„(2) E rendelet alkalmazása során a hatósági ügyek vagy egyes eljárási cselekmények a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti elektronikus ügyintézés keretében nem intézhetők.”
2. §
E rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba.
Veszprém, 2005. október 13.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
105/2005. (X. 13.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. október 13-ai ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2005. évi adományozásáról (zárt ülés)
Előadó: Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megbízásából:
Dr. Zongor Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke
2. Az Onkológiai Centrum megvalósítása a megyei kórházban
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3. Önkormányzati biztos kirendelése a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézethez
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 23.) rendeletének módosítása
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendeletének módosítása
Előadó: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából:
Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke
6. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2006. évi díjainak megállapítása, az erről szóló 13/2001. (X. 1.) rendelet módosítása
Előadó: A Területrendezési és Kommunális Bizottság megbízásából:
Máhl Ferenc tanácsnok, a bizottság elnöke
7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának elektronikus ügyintézéséről szóló rendelet
megalkotása, valamint egyes rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző
8. Hitelfelvétel a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet adósságállományának kezelésére
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató a Balatonrégió Veszprém megyei kiemelt értékeinek világörökség részévé nyilvánítása érdekében végzett munkájáról
Előadó: Mohácsi József, a Keszthely-Hévízi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
10. Tájékoztató a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2004. évi tevékenységéről, és a
2005. évi változásokról
Előadó: Balogh László igazgató
11. 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
12. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2005. szeptember 1. – 2005. szeptember 25.)
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
110/2005. (X. 13.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésre kinyilvánítja azon szándékát, hogy a regionális onkológiai centrum a lehetséges legrövidebb időn belül valósuljon meg.
2. A közgyűlés a 2005. évi költségvetésében 100 millió Ft-ot biztosít az onkológiai centrum
előkészítő munkáira. Megbízza a közgyűlés elnökét, hogy a tervezett beruházás megalapo-
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zott elkészítése érdekében készíttessen gazdaságossági számítást, valamint vegyen igénybe
szakértőt az orvosszakmai program felülvizsgálatára és az ajánlati felhívás elkészítésére.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az onkológiai centrum megvalósítását nyílt
közbeszerzési eljárás keretében kívánja megvalósítani, amelynek felvételei:
- ajánlatkérők: Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet
- szerződés fajtája: fővállalkozói (tervezés, engedélyezési eljárások, építés, gép-műszer beszerzés, telepítés, beüzemelés, garanciális és garancián túli javítások)
- finanszírozási feltétel: később kialakított részletfizetés
- bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat
Az ajánlati felhívást – a szükséges szakértői nyilatkozatok birtokában – a november hónapra
tervezett közgyűlésre kell előkészíteni. Elbírálásáról a közgyűlés dönt.
Az ajánlati felhívással egyidőben a finanszírozás megteremtése érdekében 1 milliárd Ft hitel
felvételének biztosítására közbeszerzési pályázatot kell benyújtani az önkormányzati infrastruktúra hitelpályázat keretében.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy haladéktalanul folytasson tárgyalást a Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterével az Onkológiai
Centrum finanszírozásában való Veszprém városi részvétel lehetőségéről, valamint a novemberi ülésre vizsgálja meg a Regionális Fejlesztési Tanácsnál kiírt, valamint az állami pályázatokon való részvétel lehetőségét.

Határidő:
Felelős:

az előkészítés vonatkozásában azonnal, illetve a novemberi közgyűlés
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

111/2005. (X. 13.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csolnoky Ferenc Megyei KórházRendelőintézet költségvetési egyensúlyának és pénzügyi fizetőképességének a helyreállítása céljából az intézményhez 2005. november 1-től egy éves időtartamra önkormányzati biztost rendel ki.
Határidő:
2005. november 1.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2.
Az önkormányzati biztosi feladatokra a Kató és Társa 2003. Tanácsadó KFT-t – 1133. Budapest, Váci út 110., ügyvezető igazgató: Kató Gábor okleveles közgazda – jelöli ki. Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a kijelölt gazdasági társasággal a megbízási szerződést
kösse meg, és a megbízólevelét részére adja ki.
Határidő:
2005. november 1.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3.
Megbízza a megyei közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzati biztos kirendeléséhez előzetesen kérje ki az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának véleményét.
Határidő:
azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati biztos megbízásával kapcsolatos
költségeket időarányosan a 2005. és 2006. évi költségvetéséből biztosítja. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a 2005. évben esedékes megbízási díj tekintetében kezdeményezze a
megyei önkormányzat 2005. évi költségvetésének a módosítását.
Határidő:
azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
5.
Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzati biztos működésének eredményéről negyedévenként számoljon be a Közgyűlésnek.
Határidő:
2006. január 31., április 30., július 31. és október 31.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

2005. október 21.

6.
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Felhívja a megyei kórház főigazgatóját, hogy az önkormányzati biztos működésének megkezdéséig – a napi működéshez szükséges anyag- és készletbeszerzésen felül – ne vállaljon
újabb kötelezettségeket, ne kössön hosszabb távra szóló szerződéseket, és rendeljen el létszámstopot az intézményben.
Határidő:
azonnal
Felelős: Dr. Pákozdy János főigazgató

112/2005. (X. 13.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a Faller Jenő
Szakképző Iskola és Kollégium vasipari tanműhelyének villamosenergia ellátása érdekében az
iskola által 2005-ben megelőlegezett 2.671 e Ft összeget legkésőbb 2007-ben visszapótolja, annak érdekében, hogy a vasipari tanműhely felújításához szükséges intézményi önrész rendelkezésre álljon.
Határidő:
Felelős:

A 2007. évi költségvetés elfogadása
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

113/2005. (X. 13.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Csolnoky Ferenc Megyei KórházRendelőintézetnél az adósságállomány kezelése és a költségvetés likviditásának a biztosítása érdekében – 140 millió forint összegű rulírozó hitel felvételét határozza el a közbeszerzési eljárásban kiválasztásra kerülő hitelintézettől.
A hitelfelvétel időtartamát – 2006. január 27. és 2007. január 26. közötti időszakra – 12 hónapban határozza meg.
A hitel fedezetére a költségvetés saját bevételeit jelöli meg.
A tőke és járulékainak visszafizetésére a hitelintézet felé kötelezettséget vállal.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a rulírozó hitelt a Csolnoky Ferenc Megyei KórházRendelőintézet javára biztosítja, egyben kötelezi az intézmény főigazgatóját a hitel és járulékainak a megyei önkormányzat bankszámlájára történő visszafizetésére.
A közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a hitelszerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2006. január 26.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

114/2005. (X. 13.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 91/2002. (IX. 12.) 2. pontjára, 272/2003. (XII.
11.), 19/2005. (II. 17.), 39/2005. (IV. 21.), 40/2005. (IV. 21.), 41/2005. (IV. 21.), 59/2005. (V.
19.) 5. pontjára, 75/2005. (VI. 16.), 81/2005. (VI. 16.), 88/2005. (IX. 15.), 89/2005. (IX. 15.),
92/2005. (IX. 15.), 93/2005. (IX. 15.), 94/2005. (IX. 156.), 95/2005. (IX. 15.), 96/2005. (IX. 15.)
4. pontjára, 97/2005. (IX. 15.), 99/2005. (IX. 15.) határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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