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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ
117/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: A Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatói állásra kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánítása
120/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: A sümegi Kisfaludy-Ramassetter Gimnázium és Kollégium, Általános és
Zeneiskola, Gyógypedagógiai Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó
igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
18/2005. (XI. 15.) rendelet:

Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím alapításáról és adományozásáról

19/2005. (XI. 15.) rendelet:

A beruházások rendjéről

20/2005. (XI. 15.) rendelet:

A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

21/2005. (XI. 15.) rendelet:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
1/2005. (II. 23.) rendeletének módosításáról

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
115/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. november 10-ei
ülésének napirendjei
116/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciójának módosítása
118/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: Az Onkológiai Centrum megvalósítására vonatkozó szakmai program és
beruházási javaslat elfogadása
119/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: Hitelfelvétel az Onkológiai Centrum létesítéséhez
121/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: A Balatonalmádi, Veszprémi út 83. szám alatti ingatlan (Kolostor Hotel)
kollégiumi célra történő hasznosítása
122/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: Hitelfelvétel a Közkincs Hitelprogram I.-re beadott pályázattal kapcsolatban
123/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I-III. negyedévi és év végéig várható teljesítéséről
124/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat éves ellenőrzési terve 2006-ra
125/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: A Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
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126/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium alapító
okiratának módosítása
127/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: A Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
128/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
129/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: Veszprém megye turisztikai koncepciójából adódó, középtávra kijelölt
feladatok teljesítése
130/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: A 215/2003. (XI. 13.) MÖK határozat módosítása
131/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről
(II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről
(III.)
132/2005. (XI. 10.) MÖK határozat: A 79/2005. (VI. 16.), valamint a 91/2005. (IX. 15.) MÖK határozat módosítása

IV. MELLÉKLETEK
A 116/2005. (XI. 10.) MÖK határozat 1-7. számú mellékletei
A 118/2005. (XI.10.) MÖK határozat 1-2 számú mellékletei
A 125/2005. (XI. 10.) MÖK határozat 1. számú melléklete: A Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
A 126/2005. (XI. 10.) MÖK határozat 1. számú melléklete: Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium alapító okiratának módosítása
A 127/2005. (XI. 10.) MÖK határozat 1. számú melléklete: A Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
A 128/2005. (XI. 10.) MÖK határozat 1. számú melléklete: A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2005. (XI.15.) rendeletének 1-6. számú mellékletei
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
117/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság
igazgatói állásra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

120/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy Szabó Mária iskolaigazgató Kisfaludy-Ramassetter Iskolánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt. 30. §
(1) bekezdésének e. pontja alapján – előrehozott nyugdíjas státuszára tekintettel – 2006. október 31. napjával megszüntessék, s a felmentési időn belül a munkavégzés alól 2006. július 1.
napjától mentesítsék.
A Megyei Közgyűlés határozata a Közoktatási Intézményi Társulásban tagként lévő önkormányzatok egybehangzó döntésével lép életbe.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a határozat megküldéséért dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2005. (XI.15.) rendelete
Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím alapításáról és adományozásáról
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f. pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím alapításáról és adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Az elismerő cím alapítása
1. §
(1) „Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára” cím (továbbiakban: tiszteletbeli polgár cím)
adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely a megyéhez
kötődő kiemelkedően jelentős munkájával, cselekedetével, vagy egész életművével olyan
általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a megye jó hírnevéhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
(2) A tiszteletbeli polgár címmel a megye színeiből álló szalagon függő 50 mm átmérőjű, 3
mm vastagságú aranymedál és mellre tűzve viselendő 15 mm átmérőjű kicsinyített másolata jár. A medál középén Veszprém megye címere, körülötte „Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára” felirat látható.
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2. §
(1) A megye tiszteletbeli polgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a jogokat, amelyek e rendelet szerint a tiszteletbeli polgárokat megilletik.
(2) A megye tiszteletbeli polgára:
a) tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés nyilvános ülésén,
b) a közgyűlés ülésén megkülönböztetett hely illeti meg,
c) az önkormányzat által rendezett minden megyei szintű ünnepségre hivatalos, ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
d) díjtalanul látogathatja az önkormányzat intézményei által szervezett programokat, a megyei önkormányzat által fenntartott múzeumokat.
Adományozás rendje
3. §
(1) A tiszteletbeli polgár címből ciklusonként legfeljebb három adományozható, kivéve ha az
elismerés több személy együttesen kifejtett tevékenysége, vagy ennek eredményeként kerül odaítélésre.
(2) A tiszteletbeli polgár cím adományozását írásban, részletes indokolással bárki, lakóhelyétől függetlenül kezdeményezheti a közgyűlés elnökénél.
(3) Az adományozásra a közgyűlés Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága tesz javaslatot. A bizottság javaslata alapján tiszteletbeli polgár cím adományozásáról Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése minősített többséggel dönt.
(4) A tiszteletbeli polgár cím átadására a közgyűlés ünnepi ülésén kerül sor.
(5) A tiszteletbeli polgár címet posztumusz sem adományozni, sem visszavonni nem lehet.
Az elismerések visszavonása
4. §
(1) A kitüntetés visszavonható, ha az elismerésben részesített arra érdemtelenné vált.
(2) Érdemtelenné vált különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(3) A visszavonásra irányuló javaslatot megfelelően indokolni kell, kivéve a közügyektől való
jogerős eltiltást. Ebben az esetben a kitüntetést vissza kell vonni.
Vegyes, záró rendelkezések
5. §
(1) Az elismerésben részesített személyekről a Hivatalban nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről és a 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesítéséről a
főjegyző köteles gondoskodni.
(2) Az aranymedál és a kitűző tárgyjutalom bruttó értékét a megyei önkormányzat éves költségvetése tartalmazza.
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(3) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.
(4) A rendeletet a hatálybalépés után meg kell küldeni a Veszprém Megyei Levéltárnak.
Veszprém, 2005. november 10.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
19/2005. (XI.15.) rendelete
a beruházások rendjéről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a beruházások előkészítési,
jóváhagyási és megvalósítási rendjéről az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya:
A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat), a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: hivatal), valamint a megyei
önkormányzat intézményei (továbbiakban: intézmény) általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben az egyszerű közbeszerzési eljárás mindenkori értékhatárának felét meghaladó beruházásaira, felújításaira (továbbiakban
együtt: beruházás).
2.§
E rendelet alkalmazásában:
Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a
beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az
üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi
eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást,
a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható
egyéb tevékenységekkel együtt;
Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár,
hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége
megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz
használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági
előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a
tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi
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eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a
tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek),
amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.
II. fejezet
Beruházó és lebonyolító szervek
3.§
(1) Beruházó:
a.) A megyei önkormányzat saját beruházásainál az önkormányzat.
b.) A megyei önkormányzat központi költségvetéséből finanszírozott intézményi beruházások esetén az önkormányzat.
c.) A megyei önkormányzat hivatala beruházásai esetében a hivatal.
d.) Az intézmények költségvetéséből fedezett beruházásoknál az intézmény.
(2) Beruházó feladatai különösen:
a.) Több éves gazdasági program és ágazati fejlesztési koncepciók alapján az egyedi beruházások szakmai programjának kialakítása.
b.) A beruházás teljes folyamatának meghatározása, a folyamat döntési csomópontjaiban
a szükséges döntések meghozatala. A kockázatkezelés elvégzése a 1. sz. mellékletben
meghatározott módszertani ajánlás alapján.
c.) A beruházás teljes költségelőirányzatának biztosítása.
d.) A beruházási folyamat ellenőrzése, időközi és befejezéskori szakmai értékelése.
e.) A beruházás üzembe helyezése.
4.§
(1) Lebonyolító:
A beruházó a beruházás előkészítését és megvalósítását külső lebonyolító szervezet útján
vagy saját apparátusával végeztetheti.
(2) Lebonyolító feladatai:
A lebonyolító feladatait a beruházó egyedi döntésével a lebonyolítóval kötött szerződésben
határozza meg, amelyek különösen: a beruházás folyamatos ellenőrzése, figyelemmel kísérése, beruházási döntések végrehajtása, érvényesítése, terv-felülvizsgálat elvégzése, engedélyek
beszerzése, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, műszaki ellenőrzés ellátása, a szavatossági
igények érvényesítésében való közreműködés.
5.§
(1) A beruházói tevékenység szervezéséről, irányításáról a megyei főjegyző, ellenőrzéséről a
közgyűlés elnöke, intézményi beruházások esetén az intézményvezető gondoskodik.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati, hivatali beruházásokat az Önkormányzat
Hivatala készíti elő döntésre.
(3) A beruházások szakszerű előkészítésének, megvalósításának érdekében az intézményi beruházásoknál a beruházás tervezett igényét az Önkormányzat Hivatalához kell benyújtani.
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III. fejezet
A beruházások előkészítése
6.§
(1) A több évre áthúzódó beruházások előkészítése a közgyűlés által elfogadott gazdasági
program és ágazati fejlesztési koncepciók alapján indul.
(2) A beruházások éves ütemeit a megyei közgyűlés éves költségvetései tartalmazzák a beruházási programban jóváhagyott létesítményjegyzéknek megfelelően.
(3) Az egy év megvalósulási időt és az egyszerű közbeszerzési eljárási értékhatárt meg nem
haladó beruházási értékű feladatok megvalósításának alapja a megyei közgyűlés jóváhagyott éves költségvetése. A beruházás előkészítését a szakmai feladat ismertetésével, a
tervezett megvalósítás műszaki leírásával és a fedezetigény becslésével kell megkezdeni.
7.§
Építési beruházások előkészítése:
(1) Az egyszerű közbeszerzési eljárás mindenkori értékhatárának felét meghaladó, de értékét
el nem érő beruházások megvalósítása a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés és a
feladat összetettségétől függő indokolt esetben szakmai program alapján történik.
(2) Az egyszerű közbeszerzési eljárás és a nemzeti közbeszerzési értékhatár közötti beruházások előkészítése szakmai program és engedély okirat alapján történik.
(3) A nemzeti és a közösségi közbeszerzési értékhatár közötti beruházások előkészítése szakmai program, megvalósíthatósági tanulmány és engedély okirat alapján történik.
(4) A közösségi közbeszerzési értékhatár fölötti beruházások előkészítése szakmai program,
beruházási javaslat, megvalósíthatósági tanulmány és engedély okirat alapján történik.
8.§
Nem építési beruházások előkészítése:
A nemzeti közbeszerzési értékhatár feletti nem építési beruházások előkészítése szakmai
program megfogalmazásával indul. A nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti nem építési beruházásoknál a beruházó – amennyiben az a beruházás jellege, összetettsége miatt indokolt –
szakmai programot készíthet.
9.§
(1) Szakmai program:
a.) A beruházás szakmai programját a beruházó a leendő üzemeltetővel közösen alakítja
ki. A szakmai program elkészítéséről a megyei főjegyző az Önkormányzat Hivatala
szakterületért felelős szervezeti egysége bevonásával, intézményi beruházás esetén az
intézményvezető gondoskodik az 2. sz. mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően.
b.) A beruházáshoz szükséges szakmai program összeállítása során figyelembe kell venni
a jogszabályokban, ágazati rendelkezésekben foglalt követelményeket.

(2) Beruházási javaslat:
a.) A közösségi közbeszerzési értékhatárt meghaladó esetekben beruházási javaslatot kell
készíteni. A beruházási javaslat elkészítéséről a megyei főjegyző az Önkormányzat
Hivatala gazdasági, és a szakterületért felelős szervezeti egysége, valamint a leendő
üzemeltető bevonásával gondoskodik a 3. sz. melléklet szerint.
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b.) A beruházási javaslatot a közgyűlés elnökének előterjesztésére a közgyűlés hagyja jóvá az ágazatilag érintett bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének figyelembevételével.
(3) Megvalósíthatósági tanulmány:
a.) A nemzeti közbeszerzési értékhatár feletti beruházások esetében megvalósíthatósági
tanulmányt kell elkészíteni a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. A megvalósíthatósági tanulmány alternatívákat tartalmaz. Elkészítéséről - megfelelő szakértelemmel
rendelkező szervezet bevonásával – a megyei főjegyző gondoskodik.
b.) A megvalósíthatósági tanulmány műszaki és gazdaságossági értékelései alapján a
megvalósításra javasolt alternatíváról a közgyűlés dönt az ágazatilag érintett bizottság,
valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének figyelembevételével.
c.) Az építéssel nem járó, beszerzés jellegű beruházásoknál a megvalósíthatósági tanulmányt értelemszerűen csökkentett tartalommal kell elkészíteni.
(4) Engedély okirat:
a.) Az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára feletti beruházások esetében a beruházás
indítása a költségvetési terv alapján kiadott engedély okirattal történik.
b.) Az engedély okiratot az éves költségvetés jóváhagyását követően a közgyűlés elnöke
adja ki a 5. sz. melléklet alapján.
c.) A hat hónapot meghaladó megvalósulási határidő túllépés, valamint a beruházási
összköltség 20%-át meghaladó költség növekedés esetén szükséges az engedély okirat
módosítása, amennyiben ezt a közgyűlés jóváhagyta.
10.§
Pályázati támogatással megvalósítandó beruházások előkészítését a pályázati felhívásokban
foglaltak szerint kell lefolytatni.
IV. fejezet
A beruházás megvalósítása
11. §
A beruházás megvalósítása
(1) A közbeszerzési törvényben (illetve a költségvetési törvényben) meghatározott értékhatárok elérése esetén a beruházás megvalósítására a közbeszerzési törvény és a beruházó közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az egyszerű közbeszerzési eljárás mindenkori értékhatárának felét meghaladó, de értékét
el nem érő beruházások esetén legalább három ajánlat közül kell - meghívásos ajánlatkéréssel - a legkedvezőbbet kiválasztani.
(3) Az önkormányzat, a hivatal és az intézmények az egyszerű közbeszerzési eljárás mindenkori értékhatárának felét el nem érő beruházásaik esetén a rendes kötelezettségvállalási
rend szerint járnak el, azzal, hogy lehetőleg három árajánlat figyelembevételével hozzák
meg döntésüket.
12.§
Beruházás lezárása:
(1) A beruházás akkor tekinthető befejezettnek, ha:
a.) a beruházás megvalósítása során keletkezett összes fizetési kötelezettség ellenértéke
elszámolásra került,
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b.) meghatározásra került a beruházás bekerülési (előállítási) értéke,
c.) a beszerzett, előállított vagyontárgyakat üzembe helyezték, és az üzembe helyezési
okmányt a beruházó kiállította a 6. sz. melléklet szerint, továbbá építési beruházás esetén a használatbavételi engedélyt kiadták,
d.) a beruházás a megállapított bekerülési (előállítási) értéken a könyvviteli nyilvántartásokban rögzítésre került.
(2) A beruházás időközi értékelése, végleges lezárása, értékelése
a.) a nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti beruházások esetében a közgyűlés elnöke,
b.) nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó beruházások esetében a közgyűlés,
c.) intézmény esetén az intézményvezető jogosult.
(3) Az időközi értékelést több évre áthúzódó beruházások esetében évenként kell elkészíteni.
(4) A beruházás időközi és lezáró értékelése a beruházás cél szerinti megvalósulásának lépéseit tartalmazza a jóváhagyott műszaki tartalom, beruházási költség, határidők tekintetében. Tartalmazza továbbá a megvalósítás során az esetleges módosítások szükségességét
és annak értékelését.
V. fejezet
Záró rendelkezések
13.§
Jelen rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.
Veszprém, 2005. november 10.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2005. (XI. 15.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993.(XII.15.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 3.§ (1),
a 34. § (1) valamint az 54. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja.
1. §.
A rendelet 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére, valamint elidegenítésére.”
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2. §
(1) A rendelet II. fejezetének címe az alábbiak szerint módosul:
„ A szolgálati lakások bérletére vonatkozó szabályok”
(2) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Jelen rendelet alkalmazása szempontjából szolgálati lakásnak minősül a MÖK tulajdonában és az intézményének a használatában lévő, az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott munkakörben foglalkoztatott személyek elhelyezésére szolgáló lakás.”
3. §
(1) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) A szolgálati lakások lakásként, kivételesen kötelező önkormányzati feladat ellátásához, illetve tartósan – 2 hónapot meghaladóan – üresen álló lakás esetében nem lakás céljára is, egy évet meg nem haladó határozott időre szóló bérleti szerződéssel hasznosíthatók.”
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése hatályát veszti, egyidejűleg a (3)-(10) bekezdés számozása (2)-(9) bekezdésre változik.
(3) A rendelet 3. § új (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A megyei önkormányzat intézményével közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek esetében a lakás bérlőjének kijelölésére a megyei közgyűlés elnöke – a közgyűlés
utólagos tájékoztatása mellett – jogosult.”
(4) A rendelet 3. § új (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A lakbér mértéke 2006. január 1. napjától a lakás komfortfokozata alapján:
a.) összkomfortos lakás esetén:
158 Ft/m2/hó
b.) komfortos lakás esetén:
141 Ft/m2/hó
c.) félkomfortos lakás esetén:
80 Ft/m2/hó
d.) komfort nélküli lakás esetén:
51 Ft/m2/hó”
A lakbérnek az a.)-d.) pontban meghatározott mértékét városban elhelyezkedő lakások
esetében 50 %-kal emelni, az intézmények területén lévő lakások esetében 10 %-kal
csökkenteni kell.
A bérbeadó további legfeljebb 10 %-kal csökkentheti a lakbér mértékét a lakás műszaki
állapotára tekintettel. A kedvezmények mértékét és indokát a bérleti szerződésben rögzíteni kell.
A lakbér nem tartalmazza a lakás közüzemi díjait.
A szolgálati lakások szabályaitól való eltérés hivatkozása az 5-5/A-6. §-okban.”
(5) A rendelet 3. § új (8) bekezdése hatályát veszti, egyidejűleg az új (9) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik.
4. §
A rendelet 4. § (3) bekezdésében a szolgálati lakások szabályaitól való eltérés hivatkozása az 5-5/A-6. § -ra való hivatkozásra módosul.
5. §
A rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„ (1) A Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház és
Rendelőintézet használatában lévő lakásokat az intézménnyel munkavégzésre irányuló
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egyéb (vállalkozási, megbízási, stb.) jogviszonyban álló személy részére - egy évet meg
nem haladó időszakra – az intézmény vezetője jogosult a rendelet 2. és 3. §-aiban meghatározott feltételek szerint bérbe adni.
(2) A tartósan – két hónapot meghaladóan – üresen álló a Veszprémi Petőfi Színház és a
Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház és Rendelőintézet használatában lévő lakásokat az intézmény vezetője jogosult egy évet meg nem haladó időszakra bérbe adni. Ez
esetben a bérleti díj a szolgálati lakásokra megállapított bérleti díj legalább 150 %-a.”
6. §
A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A megyei önkormányzattal (intézményével) közszolgálati jogviszonyban álló személy esetén a lakás bérlőjének kijelölésére – az 5/A. § -ban meghatározott lakások kivételével – a megyei közgyűlés elnöke a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett jogosult.”
7. §
A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (3) A MÖK nem lakás céljára szolgáló vagyonát bérbeadás útján hasznosítani a megyei
önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint lehet.”
8. §
(1) A rendelet „Záró rendelkezések” fejezetcím helyébe a „VI. fejezet Záró, vegyes
rendelkezések” lép.
(2) A fejezet az alábbi 16. és 17. §-sal egészül ki, egyidejűleg az eredeti 16. § sorszámozása 18. §-ra módosul,
„ 16. § A lakások bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatban az érintettek személyes
adataira vonatkozó adatvédelmi előírások betartásáért a bérbeadó illetve az eladó felelős.
17. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a módosított 1993. évi
LXXVIII. tv. (Ltv.), valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”
9. §
(1) Ez a rendelet 2005. december 1. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.
(2) Jelen rendelet 3. § (4) bekezdése 2006. január 1. napján lép hatályba.
(3) Jelen rendelet kihirdetésről a főjegyző gondoskodik.
Veszprém, 2005. november 10.
Dr. Zsédenyi Imre s. k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s. k.
megyei közgyűlés elnöke

12

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2005. november 15.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
21/2005. (XI.15.) 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:
1. §
(1)

(2)
(3)

Az 5. § (4) bekezdésben hivatkozott 6/b. számú melléklet „V.12. Balatontourist részvények elidegenítéséből származó bevétel”-ből tervezhető kiadások előirányzathoz
tartozó összeg 510.000 ezer forintra módosul.
V.13. negyedik bekezdésében szereplő „Onkológiai Centrum létesítésével kapcsolatos
tervezési feladatok ellátása 100.000 ezer forint” feladat törlésre kerül.
Az 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet I. fejezete kiegészül:
„50. Onkológiai Centrum létesítése 500.000 ezer forint” feladattal.
A költségvetési rendelet 5. § (8) bekezdése az alábbi szöveggel egészül ki:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Kórház területén megvalósuló Onkológiai Centrum teljes költségigényét a „Beruházási javaslat” éves ütemezésének megfelelően 2.300.000 ezer forintban határozza meg.
A teljes beruházás pénzügyi fedezete a Balatontourist részvények eladásából származó
bevétel 2005. évi részletéből 500.000 ezer forint, 1.000.000 ezer forint hitel, 800.000
ezer forint a volt gyermekkórházi épület értékesítéséből származó bevétel. Amennyiben a vagyonértékesítés bevétele a tervezett összeget nem éri el, további fedezet a
Balatontourist részvények értékesítéséből származó bevétel 2006. évi részletének
meghatározott része, amely a vagyonértékesítési bevétel és a 800.000 ezer forint különbözete.
Amennyiben a beruházással kapcsolatos fizetési kötelezettség időben megelőzi a vagyonértékesítést, a 800.000 ezer forint fedezetet a Megyei Önkormányzat a
Balatontourist részvények eladásából származó bevétel terhére átmenetileg megelőlegezi.
2. §

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

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
115/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. november 10-ei ülésének napirendjét
a következők szerint állapította meg:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciójának módosítása
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatójának megbízása (zárt ülés)
Előadó: A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából:
Talabér Márta tanácsnok, a bizottság elnöke
3. Ajánlati felhívás elfogadása az Onkológiai Centrum megvalósítására (zárt ülés)
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. Hitelfelvétel az Onkológiai Centrum létesítéséhez (zárt ülés)
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
5. A sümegi Kisfaludy-Ramassetter Gimnázium és Kollégium, Általános és Zeneiskola,
Gyógypedagógiai Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Előadó: A Közoktatási Intézményi Társulási Tanács megbízásából:
Rátosi Ferenc polgármester
6. Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím alapítása
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
7. A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei beruházásainak rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző
8. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló módosított 26/1993. (XII. 15.) rendelet módosítása
Előadó: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából:
Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke
9. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 23.) rendeletének módosítása
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
10. A Balatonalmádi, Veszprémi út 83. szám alatti ingatlan (Kolostor Hotel) kollégiumi célra
történő hasznosítása
Előadó: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából:
Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
11. Hitelfelvétel a Közkincs Hitelprogram I.-re beadott pályázattal kapcsolatban
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
12. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I-III. negyedévi és év végéig várható teljesítéséről
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
13. A Veszprém Megyei Önkormányzat éves ellenőrzési terve 2006-ra
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
14. Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:
Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke
15. Tájékoztató a Veszprémi Egyetem képzési programjáról
Előadó: Dr. Gaál Zoltán, a Veszprémi Egyetem rektora
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16. Veszprém megye turisztikai koncepciójából adódó, középtávra kijelölt feladatok teljesítése
Előadó: A Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottság megbízásából:
Horváth László tanácsnok, a bizottság elnöke
17. 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
18. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2005. szeptember 26. – október 24.)
Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
116/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepcióját szakellátási intézményrendszerének – az alábbi
határozati pontokban megszabottak szerinti – átalakításával, továbbá – lakásotthonok utógondozói otthonokká alakításával – az utógondozói ellátottak több fokozatú elhelyezési
lehetőségének kiépítésével módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. január 1-jei hatállyal a Veszprém
Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság által működtetett Veszprém-Gyulafirátót, Német
u. 52. szám alatti lakásotthont a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat irányítása alá rendeli a befogadó otthoni feladatok ellátására.
A fentieknek megfelelően a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
státuszainak számát a befogadó otthon működtetése érdekében 7 fővel megemeli (5 fő lakásotthoni személyzet, 1 fő pszichológus és 1 fő fejlesztő pedagógus), valamint az intézmény alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően módosítja.
A közgyűlés felkéri elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a módosítások végrehajtása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket, és a módosított alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről gondoskodjanak.
Határidő: 2006. január 1., illetve az alapító okirat megküldésére 2005. november 25.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Veszprém Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatóját, hogy az alapító okiratnak megfelelően gondoskodjon az intézmény azon dokumentumainak módosításáról, illetve annak jóváhagyásáról, amelyeket a változás érint.
Határidő: 2005. december 31.
Felelős: Jungvert Valéria igazgató
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4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. december 31-ei hatállyal megszünteti a Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság irányítása alatt működő Nyárád, Rákóczi u. 7. szám alatti lakásotthont.
A közgyűlés a lakásotthon épületét új telephelyként a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthonához csatolja, és az intézmény alapító okiratát az 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően módosítja.
A lakásotthon megszűntetése miatt esetlegesen munkanélkülivé váló munkatársak részére
a szociális intézményen belül felajánlja az iskolai végzettségnek megfelelő foglalkoztatás
lehetőségét.
A közgyűlés felkéri elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a módosítások végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2005. december 31., illetve az alapító okirat megküldésére 2005. november 25.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona igazgatóját, hogy az alapító okiratnak megfelelően gondoskodjon az
intézmény azon dokumentumainak módosításáról, illetve annak jóváhagyásáról, amelyeket a változás érint.
Határidő: 2005. december 31.
Felelős: Hanich Ferenc igazgató
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. december 31-ei hatállyal a mellékelt megszüntető okiratokban foglaltak szerint megszünteti a Bakonyi Gyermekvédelmi
Igazgatóság (Zirc, Bakonybéli u. 1/A.) és a Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság
(Pápa, Jeges u. 1/A.) megnevezésű önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeit, és
2006. január 1-jei hatállyal beolvasztja a Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság (Veszprém, Szeglethy u. 1.) megnevezésű, önállóan gazdálkodó költségvetési intézménybe.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmények megszüntetéséről szóló
megszüntető okiratokat (3. számú és 4. számú melléklet) a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek küldje meg.
Határidő: 2005. december 31., illetve
a megszűntető okiratok megküldésére 2005. november 18.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. december 31-ei hatállyal visszavonja a Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatója, Varga Lászlóné 2007.
december 31-éig szóló magasabb vezetői megbízását az intézmény megszűnése miatt.
Határidő: 2005. december 31.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság kialakítását és vezetését végző Szemmelveiszné Pécsi Ildikó
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igazgató asszonynak a gyermekvédelmi intézményben végzett 15 éves igazgatói tevékenységéért.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni a Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatójának, Varga Lászlónénak a gyermekvédelmi intézményben
végzett vezetői munkáját.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
9. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. január 1-jei hatállyal módosítja a
Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság alapító okiratát – 5. számú melléklet –
a két gyermekvédelmi intézmény beolvasztása, és megnevezésének változása miatt.
A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okirat érintettek részére
történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: 2006. január 1., illetve az alapító okirat megküldésére 2005. november 25.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóságnak, valamint a Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóságnak a Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóságba történő beolvasztásával kialakított Veszprém Megyei
Lakásotthonok Igazgatósága megnevezésű intézmény
163 fős dolgozói létszámát 2006. január 1-jétől 17 fővel, 146 főre csökkenti, mely létszám
státuszok szerinti bontását a 6. számú mellékletben részletezi.
A közgyűlés felkéri a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága vezetőjét, hogy az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát készítse el, és jóváhagyásra terjessze a
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elé.
Határidő: 2006. január 1., az SZMSZ benyújtására 2006. január 31.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Horváth Lívia igazgató
11. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságát, hogy írjon ki pályázatot a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága igazgatói állására.
Határidő: 2005. november 30.
Felelős: Talabér Márta tanácsnok, a bizottság elnöke
12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága vezetését, hogy az intézmény struktúrájába illesztve tegyen javaslatot az
utógondozói otthonok – lakásotthonokból történő – kialakítására.
Határidő: 2006. május 1.
Felelős: az intézmény igazgatója
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13. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a határozat 7. számú mellékletét, és felhatalmazza elnökét, hogy a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával az
ellátási szerződést aláírja.
Határidő: 2005. november 30.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
14. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a régió más megyei
önkormányzataival együttműködve keressen hosszú távú megoldást a megyében található
speciális szükségletű gyerekek ellátására vonatkozóan.
Határidő: 2006. augusztus 31.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
118/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 110/2005. (X.13.) MÖK határozatának
3. és 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Regionális Onkológiai és Sugárterápiás Centrum megvalósítását kettő (építési, árubeszerzési) nyílt közbeszerzési eljárás
keretében kívánja megvalósítani, amelynek feltételei:
− ajánlatkérő: Veszprém Megyei Önkormányzat;
− szerződés fajtája: vállalkozói (építésnél: tervezés, engedélyezési eljárások, építés.
árubeszerzésnél: gép-műszer beszerzés, telepítés, beüzemelés, garanciális és garancián túli javítások)
− bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat
4. Az ajánlati felhívásokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott közbeszerzési szabályzatnak megfelelően a – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság előzetes véleményének figyelembevételével – közgyűlés elnöke hagyja jóvá. A
beérkezett ajánlatok elbírálásáról a közgyűlés dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet területén
megvalósítandó Regionális Onkológiai és Sugárterápiás Centrum szakmai programját az
előterjesztés 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3. A közgyűlés a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet területén
megvalósítandó Regionális Onkológiai és Sugárterápiás Centrum beruházási javaslatát az
előterjesztés 2. számú mellékletében meghatározott tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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119/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Csolnoky Ferenc Megyei KórházRendelőintézet szervezeti keretei között és területén létesítendő regionális Onkológiai Centrum beruházásának részbeni pénzügyi fedezetére a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett
önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében – 1 milliárd forint összegű, 20
éves futamidejű beruházási hitel felvételét határozza el a közbeszerzési eljárásban kiválasztásra kerülő hitelintézettől.
A hitelfelvétel időtartamát – 2006. és 2025. közötti időszakra 20 évben határozza meg.
A hitel fedezetére a költségvetés saját bevételeit jelöli meg.
A tőke és járulékainak visszafizetésére a hitelintézet felé kötelezettséget vállal.
A hitel visszafizetésére 2 év rendelkezésre tartást és 3 év moratóriumot kér.
A közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a hitelszerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2006. március 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

121/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Balatonalmádi, Veszprémi út
83. szám alatti ingatlan együttes kollégiumi célra történő hasznosításával, ezért a balatonalmádi 2, 3 és 716/6 helyrajzi számú ingatlanokat a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe
sorolja.
Ezzel egyidejűleg az ingatlanokat az Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium használatába adja.
2./ A Közgyűlés 2006. január 10-től biztosítja az Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium részére a kollégiumi feladatok ellátásához szükséges személyi feltételeket az alábbiak szerint:
1 fő pedagógus:

120.960 Ft x 11
40.657 Ft x 11

2 fő technikai dolgozó:

78.184 Ft x 2 x 11 = 1.720.048 Ft alapbér
26.969 Ft x 11
= 593.318 Ft járulék költségelőirányzattal.

Határidő:
Felelős:

= 1.330.560 Ft alapbér
= 447.227 Ft járulék

2006. január 10.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

122/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt
Közkincs Hitelprogram I. pályázatra Baláca, Római Kori Villagazdaság közösségiközművelődési célú épület kialakítása témájában beadott pályázatával kapcsolatban, az abban
foglalt beruházás részbeni pénzügyi fedezetére a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett
önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében 20 millió forint összegű, 20
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éves futamidejű beruházási hitel felvételét határozza el a közbeszerzési eljárásban kiválasztásra kerülő hitelintézettől.
A hitelfelvétel időtartamát 2006. és 2025. közötti időszakra 20 évben határozza meg.
A hitel fedezetére a költségvetés saját bevételeit jelöli meg.
A tőke visszafizetésére a hitelintézet felé kötelezettséget vállal.
A hitel visszafizetésére 2 év rendelkezésre tartást és 3 év moratóriumot kér.
A közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a hitelszerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2005. november 30.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

2.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése fenti beruházáshoz a 2006. évi pályázati önrész alap terhére 2,5 MFt saját forrást biztosít.
Határidő:
Felelős:

A 2006. évi költségvetés elfogadása
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

123/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évi költségvetés I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja.
2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei fenntartású intézmények működőképességének a megőrzése érdekében felhívja a megyei közgyűlés elnökének a figyelmét, hogy a költségvetési hiánnyal küzdő 3 megyei intézmény – Veszprémi Petőfi
Színház, Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa, Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém – fizetőképességének a biztosításához nyújtson előrehozott költségvetési támogatást, és a legszükségesebb kiadások fedezete végett tegyen javaslatot a 2005. decemberi közgyűlésen a költségvetésük módosítására.

3.)

Határidő:
2005. december 8.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelmezteti a 2. pontban megnevezett
intézmények igazgatóit, hogy az általuk irányított intézmények gazdálkodásában szigorú
takarékosságot és fegyelmet érvényesítsenek. Költségvetési gazdálkodásukat a költségvetés adta keretek között végezzék, a kiemelt előirányzatokat tartsák be, és a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat következetesen alkalmazzák.
Határidő:
Felelős:

4.)

azonnal
Rácz Attila, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója
Takács Pál, az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója
Dr. Molnár Attila, a Veszprémi Medgyaszay István Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium igazgatója
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja a megyei főjegyző figyelmét,
hogy a megyei intézmények – különösen a költségvetési hiányt felhalmozó intézmények
– gazdálkodását a belső ellenőrzés útján kísérje fokozott figyelemmel. Szabálytalan
gazdálkodás, ismételt költségvetési túllépés esetén kezdeményezzen személyi felelősségre vonást.
Határidő:
Felelős:

2006. április 30.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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124/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évre szóló éves ellenőrzési tervet
az előterjesztett melléklet szerint elfogadja.
Határidő: 2006. január 01-től folyamatos
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
2./ A Közgyűlés felkéri Kuti Csaba elnököt, hogy kísérje figyelemmel a jóváhagyott ellenőrzési terv végrehajtását, a tárgyévet követően pedig a zárszámadással egyidejűleg gondoskodjon a 2006-os éves ellenőrzési jelentés Közgyűlés elé terjesztéséről.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
125/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat alapító okirata 2.1. pontja módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság: 8200 Veszprém, Kossuth
u. 10.
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. november 25.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
126/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium alapító okirata 1. pontjának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
Telephelyei: 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 22. (kollégium) 2006. január 1-ig
8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 83. (kollégium) 2006. január 1-től
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. november 25.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
127/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata 5. pontjának kiegészítését az alábbiak szerint elfogadja:
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés: gépíró és szövegszerkesztő, szerszámkészítő
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Középiskolai végzettséghez kötött szakképzés: elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
(mechatronikai műszerész, mechatronikai technikus)
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. november 25.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
128/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata 7. pontjának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
Felvehető legmagasabb tanulólétszám: kollégiumba 124 fő
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. november 25.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
129/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a „Veszprém megye turisztikai
koncepciójából adódó, középtávra kijelölt feladatok teljesítése” című jelentést.
Határidő:
azonnal, ill. folyamatos
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Horváth László bizottsági elnök
2./ A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balatontourist Rt részvénycsomag értékesítéséből
származó bevétel terhére a 2006.- 2008. években, az éves költségvetésekben megjelölve
nyújt támogatást a turizmus ágazatnak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Horváth László bizottsági elnök
3./ A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kialakult gyakorlatnak megfelelően, a megkötött
együttműködési megállapodások alapján, az éves költségvetés keretében támogatja – a
turisztikai információs tevékenység teljes körű lefedettsége érdekében – a települési
tourinform irodák működését.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Horváth László bizottsági elnök
130/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat a 215/2003. (XI.13.) MÖK számú határozatában a balatonalmádi Neptun strand ingatlanegyüttest elidegenítésre kijelölte. A közgyűlési határozatban
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a tévesen meghatározott , balatonalmádi 1608 hrsz-ot jelen határozattal 1608/2 hrsz-ra módosítja.
A 215/2003. (XI. 13.) MÖK határozat egyebekben változatlan és jelen módosítással együtt
érvényes.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

131/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 31/2005. (IV. 21.), 79/2005. (VI. 16.),
85/2005. (IX. 15.), 91/2005. (IX. 15.), 96/2005. (IX. 15.), 100/2005. (IX. 15.), 101/2005. (IX.
15.) 2. pontja, 110/2005. (X. 13.), 111/2005. (X. 13.) MÖK határozat 1-4., 6. pontjaira a határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

132/2005. (XI. 10.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 79/2005. (VI. 16.) MÖK határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
A határozat 2. pontjában az
„Egyszeri hozzájárulás összege:
5.235.540.- Ft.
A Veszprém Megyei Önkormányzat az 5 fős létszámcsökkentésből eredő 5.235.540.- Ft öszszegű kifizetések biztosítására nyújtja be pályázatát.”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Egyszeri hozzájárulás összege:
5.247.199.- Ft.
A Veszprém Megyei Önkormányzat az 5 fős létszámcsökkentésből eredő 5.247.199.- Ft öszszegű kifizetések biztosítására nyújtja be pályázatát.”
2./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 91/2005. (IX. 15.) MÖK határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
A határozat 2. pontjában az a Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóságra vonatkozó
pályázati összegnél
„Egyszeri hozzájárulás összege:
5.178.036.- Ft.
A Veszprém Megyei Önkormányzat a 17 fős létszámcsökkentésből eredő, összesen
7.237.902.- Ft összegű kifizetések biztosítására nyújtja be pályázatát.”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Egyszeri hozzájárulás összege:
4.454.006.- Ft.
A Veszprém Megyei Önkormányzat a 17 fős létszámcsökkentésből eredő, összesen
6.513.872.- Ft összegű kifizetések biztosítására nyújtja be pályázatát.”
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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IV. MELLÉKLETEK
116/2005. (XI. 10.)
118/2005. (XI.10.)
125/2005. (XI. 10.)
126/2005. (XI. 10.)
127/2005. (XI. 10.)
128/2005. (XI. 10.)
19/2005. (XI.15.)

MÖK határozat
MÖK határozat
MÖK határozat
MÖK határozat
MÖK határozat
MÖK határozat
rendelet

1-7. számú mellékletei
1-2 számú mellékletei
1. számú melléklete
1. számú melléklete
1. számú melléklete
1. számú melléklete
1-6. számú mellékletei
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