XV. (XLIII.) évfolyam

9. szám

2005. december 08.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
22/2005. (XII. 14.) rendelet
23/2005. (XII. 14.) rendelet
24/2005. (XII. 14.) rendelet

25/2005. (XII. 14.) rendelet

A
Veszprém
Megyei
Önkormányzat
2005.
évi
költségvetéséről szóló 1/2005. (II.23.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) rendelet
módosításáról
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 fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális
intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet
módosításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
133/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
134/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
135/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
136/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
137/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
138/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
139/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
140/2005. (XII. 8.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2005. december 8-ai ülésének napirendjeiről
A Balatontourist Rt. részvények eladásából befolyt
vételár felhasználásáról szóló döntés alapján az egyes
ágazati fejlesztési koncepciók felülvizsgálatáról
„Somlót Pártolók Társasága” együttműködési
megállapodásának elfogadásáról
Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi
költségvetési koncepciójáról
Gyermekvédelmi szolgáltatások tekintetében feladatellátási szerződéskötésről Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatával
Fekvőbeteg tüdőgyógyászati szakellátás feladatainak
átvételéről Ajka Város Önkormányzatától
Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium
energiarendszer korszerűsítését szolgáló pályázat
benyújtásáról
Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított
közalapítványok 2004. évi tevékenységéről

141/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
142/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
143/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
144/2005. (XII. 8.) MÖK határozat

145/2005. (XII. 8.) MÖK határozat

A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját
képező 2006. évi célok meghatározásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2006. évi munkatervének megállapításáról
Döntés alapítványok támogatásáról
Hitelfelvétel a megyei intézmények mosodáinak
energia-takarékos korszerűsítése céljából a Magyar
Fejlesztési Bank által meghirdetett önkormányzati
infrastruktúra -fejlesztési hitelprogram keretében
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a
bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének
átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

III. MELLÉKLETEK
A 135/2005. (XII. 8.) MÖK határozat melléklete.
A 137/2005. (XII. 8.) MÖK határozat melléklete.
A 138/2005. (XII. 8.) MÖK határozat 2. számú melléklete.
A 142/2005. (XII. 8.) MÖK határozat melléklete.
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.23.) rendelet
módosításáról szóló 22/2005. (XII. 14.) rendelet 1-8. számú mellékletei.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000.
(XI. 23.) rendelet módosításáról szóló 23/2005. (XII. 14.) rendelet 1-2. számú mellékletei.
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 szóló 24/2005. (XII. 14.) rendelet 1. számú
melléklete.
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet
módosításáról szóló 25/2005. (XII. 14.) rendelet 1. számú melléklete.

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 22/2005. (XII.14.) 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)

A 3. § (1) bekezdésben hivatkozott
a./ bevételi főösszeg
23.005.175 ezer forintra,
b./ kiadási főösszeg
23.005.175 ezer forintra módosul.

(2)

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

(3)

(4)

Az 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyett jelen rendelet 4.
számú melléklete érvényes.

(5)

Az 5. § (3) bekezdésben hivatkozott 6/a. számú melléklet helyett jelen rendelet 5.
számú melléklete érvényes.

(6)

Az 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/b számú melléklet helyett jelen rendelet 6.
számú melléklete érvényes.

(7)

Az 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklet helyett jelen rendelet 7.
számú melléklete érvényes.

(8)

Az 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet helyett jelen rendelet 8.
számú melléklete érvényes.
2. §

(1) A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének átruházott
hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
(2) A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Bizottságainak átruházott
hatáskörben végrehajtott döntéseiről szóló tájékoztatást.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium részére 14800 ezer forint, az Öveges József
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium részére 9450 ezer forint, az Acsády Ignác
Szakképző Iskola és Kollégium részére 15169 ezer forint, a III. Béla Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskola részére 7978 ezer forint ideiglenes támogatást biztosítson a
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságtól elnyert pályázati összeg

megelőlegezése céljából. Az érintett intézmények a megelőlegezett támogatás
önkormányzat részére történő visszautalásáról lehetőség szerint 2005. december 31-ig
gondoskodni kötelesek. Amennyiben megfelelő összeg a bankszámlájukon nem áll
rendelkezésre, úgy az utolsó banki napon (2005. december 30.) gondoskodnak a
számlájukon levő pénzeszköz fenntartó részére történő utalásáról. Ha decemberben a
visszautalás nem vagy csak részben történik meg a december 31-én fennálló tartozás
utalásáról 2006. januárban kell gondoskodni.
3. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Veszprém, 2005. december 8.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 23/2005. (XII.14.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Veszprém Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) rendeletének
(továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az SZMSZ 30. § (2) bekezdésében hivatkozott, a hivatal szervezeti felépítését tartalmazó
7. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az SZMSZ 30. § (6) bekezdésében hivatkozott, a hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát (Ügyrendjét) tartalmazó 9. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.
Veszprém, 2005. december 8.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2005. (XII.14.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 12/2003. (VI. 27.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 12/2003. (VI. 27.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:

1. §
(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése kiegészül a „befogadó otthon” szövegrésszel.
(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a 2. § (5)-(6)
bekezdése hatályát veszti:
„(4) Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém (lakásotthon hálózat)”

2. §
A Rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

3. §
(1)

Jelen rendelet 2006. január 1-jével lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző
gondoskodik.

(2)

A Rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak,
egyúttal a 18/2004. (XII. 16.) rendelet hatályát veszti.

Veszprém, 2005. december 8.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 25/2005. (XII.14.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet
módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 114. és 115. §-a, valamint a
többszörösen módosított 4/2000. (III. 16.) rendelet alapján (továbbiakban: Rendelet) az alábbi
rendeletet alkotja:

1. §
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Rendelet 2. §-ában jelzett 1. számú
melléklet díjtételeit a jelen rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. §
(1) Jelen rendelet 2006. január 1-jével lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző
gondoskodik.
(2) A Rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak,
egyúttal a 7/2005. (VI. 24.) rendelet hatályát veszti.
Veszprém, 2005. december 8.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
133/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. december 8-ai ülésének napirendjét
a következők szerint állapította meg:
1. A Balatontourist Rt. részvények eladásából befolyt vételár felhasználásáról szóló
döntés alapján az egyes ágazati fejlesztési koncepciók felülvizsgálata
-

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciója a 2006-2007. évekre vonatkozó operatív programjának
elfogadása
- Veszprém megye turisztikai koncepciójának felülvizsgálata
- A Veszprém Megye közoktatási intézményei fejlesztési tervének kiemelt
feladatai
- A Veszprém Megyei Önkormányzat kulturális intézményei fejlesztési
tervének felülvizsgálata
- A Veszprém Megyei Önkormányzat sportfejlesztési koncepciójának
felülvizsgálata
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 23.)
rendeletének módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) rendeletének módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 12/2003. (VI. 27.) rendelet módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
6. A megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
7. Gyermekvédelmi szakszolgáltatások tekintetében feladat-ellátási szerződéskötés
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
8. Fekvőbeteg tüdőgyógyászati szakellátás feladatainak átvétele Ajka Város
Önkormányzatától
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
9. Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium energiarendszer korszerűsítését
szolgáló pályázat benyújtása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
10. Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2004. évi
tevékenységéről
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
a közalapítványok, és alapítvány kuratóriumi elnökei
11. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2006. évi célok
meghatározása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
12. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. évi munkatervének
megállapítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
13. Döntés alapítványok támogatásáról
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
14. „Somlót Pártolók Társasága” együttműködési megállapodásának elfogadása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
15. Közmeghallgatás
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) a
közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (III.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
17. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2005. október 25. – 2005. november 25.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
134/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
− a Veszprém Megyei Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának fejlesztési
irányvonalaira épülő és 2006-2007. évekre vonatkozó operatív programját,
− a Veszprém megye turisztikai koncepciójának felülvizsgálatát,
− a Veszprém megye közoktatási intézményei fejlesztési tervének kiemelt feladatairól
szóló programját

− a Veszprém Megyei Önkormányzat kulturális intézményei fejlesztési tervének
felülvizsgálatát,
− a Veszprém Megyei Önkormányzat sportfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát
és a koncepciókban megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket elfogadja.
Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a koncepciókban tervezett feladatok
megvalósítására – a pénzügyi lehetőségek ismeretében, fontossági sorrend szerint ütemezve –
az önkormányzat 2006-2007-2008. évi költségvetéseiben tegyen javaslatot.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az egyes ágazati koncepciókban tervezett feladatok
megvalósítására 2006. április 30-ig készíttessen ütemtervet.
Határidő: az éves költségvetések megállapítása, legkésőbb 2008. december 31-ig,
illetve az ütemterv elkészítésére: 2006. április 30.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
135/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alapító tagként csatlakozik a „Somlót
Pártolók Társaságához” és a mellékelt együttműködési megállapodást jóváhagyja.
A Közgyűlés egyidejűleg kinyilvánítja szándékát, hogy tagként csatlakozik a SOMLÓ és
Környéke Borút Egyesülethez.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fenti döntésről az NSH-t értesítse, valamint az
együttműködési megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

136/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat 2006. évi
költségvetési és vagyongazdálkodási koncepcióját a következő kiemelt célokkal
határozza meg:
− Az intézmények által ellátott kötelező önkormányzati feladatok 2005. évi
színvonalon történő finanszírozását lehetőleg biztosítani kell.
− Meg kell vizsgálni az intézményi kapacitások kihasználtságát, a nem megfelelő
hatásfokkal működő kapacitásokat le kell építeni. Át kell tekinteni az
intézményi szervezeti kereteket.
− Felül kell vizsgálni a közszféra létszám és bérhelyzetét. Az üresen álló
álláshelyek betöltését korlátozni kell.
− Az üresen álló, funkció nélküli vagyontárgyak értékesítésére intézkedni kell.
− A Balatontourist részvények eladásából származó bevételeket és az abból
megvalósítani tervezett kiadásokat a költségvetésen belül elkülönítetten kell
kezelni a megyei önkormányzat közgyűlése által meghatározott célok és
arányok figyelembevételével.
− A kötelező és önként vállalt feladatokat és költségvetési előirányzataikat a
költségvetésben elkülönítetten kell bemutatni.
− A megyei önkormányzat és intézményei pályázataihoz az önerőt az „Egységes
Pályázati Alap” elnevezésű költségvetési előirányzat terhére kell biztosítani,
amelynek előirányzata 70 – 100 millió forint legyen.

− Az önkormányzati feladatkörön kívüli szervezetek részére nyújtott
támogatások esetében utófinanszírozást kell alkalmazni.
− A költségvetési gazdálkodásban erősíteni kell a bevétel-szerző tevékenységet
és a gazdaságossági szempontok érvényesítését.
− A költségvetést vagyoneladásból származó bevétellel és hitellel kell
egyensúlyba hozni.
− Az önként vállalt feladatok tekintetében önmérsékletet kell tartani.
− Figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzat eladósodása ne haladja
meg a törvényben meghatározott mértéket.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési tervező munka
további feladatait a következők szerint határozza meg:
2.1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával meg kell állapodni az Egyeztető
Bizottság útján:
− A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet orvosi gép-műszer
céltámogatási pályázat önrészének közös biztosításáról.
− A megyei és városi feladatokat is ellátó Veszprém székhelyű intézmények
támogatásáról.
− A megyei intézményekben elhelyezett veszprémi gyermekvédelmi
gondoskodásban lévő gyermekek ellátásával kapcsolatos feladat-ellátási
szerződésről.
− A Veszprémben létesülő Onkológiai Centrum beruházásában való pénzügyi
részvételről.
− A Megyei Illetékhivatal költségvetéséről, a részvállalás arányáról és a
költségvetés felhasználásának ellenőrzéséről.
Határidő: 2006. január 20.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2.2. A települési önkormányzatokkal meg kell állapodni a társulásban működtetett
intézmények költségvetéséről és a támogatás nagyságáról.
Határidő: 2006. január 15.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2.3. A Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez be kell nyújtani a költségvetési javaslatot
megalapozó rendelet-tervezeteket:
− a gyermekvédelmi intézmények igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak,
− a szociális intézményekben fizetendő egyszeres belépési- és havi ellátási díjak,
− az élelmezést nyújtó intézményeknél az élelmezési norma meghatározása,
− az oktatási és kulturális szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
2.4. A 2006. évi költségvetési javaslatnak az intézményeket érintő részét – egyeztető tárgyalás
keretében – egyeztetni kell az intézmények vezetőivel.
Határidő: 2006. január 15.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

2.5. Az érdekképviseletekkel meg kell állapodni a dolgozók élet- és munkakörülményeit
érintő tervezett intézkedésekről, és az azt alátámasztó költségvetési előirányzatokról
tájékoztatást kell adni.
Határidő: 2006. január 15.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
2.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, 2006.
február 15-ig – a könyvvizsgáló jelentésével együtt – a megyei közgyűléshez be kell
terjeszteni.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
137/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Jogú Város
és a Veszprém Megyei Önkormányzat között megkötendő, a Veszprém Megyei
Önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátó intézményrendszer
férőhelyeinek igénybevételére vonatkozó ellátási szerződést, amely a határozat 1. számú
mellékletét képezi, és felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatával ezen dokumentumot aláírja.
Határidő:
Felelős:

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

138/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerződéses megállapodás keretében átveszi Ajka
Város Önkormányzatától a fekvőbeteg tüdőgyógyászati szakellátás feladatát Ajka város és
vonzáskörzetében területi ellátási kötelezettséggel.
Határidő: 2005. december 31.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a fekvőbeteg tüdőgyógyászati szakellátás tekintetében
Ajka Város Önkormányzatával az előterjesztés 2. számú mellékletét képező feladatátadási
megállapodás aláírására.
3.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat
Tüdőgyógyintézetének teljesítményvolumen-korlát módosítását kezdeményezze az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

139/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Pápa, Acsády Ignác
Szakképző Iskola és Kollégium fűtési rendszerének korszerűsítésével. A beruházás
becsült fedezetét bruttó 240.000 eFt-ot a Megyei Önkormányzat az alábbiakban
kívánja megteremteni a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
pályázatával.

eFt.
Megnevezés
Saját forrás összesen (100 %)
- helyi önkormányzatok EU-s fejlesztési
pályázataihoz önkormányzati saját forrás
kiegészítése (60 %)
- Megyei Önkormányzat saját forrás
(40 %)
KIOP pályázat támogatás
Forrás Összesen

Összesen
144.000

%
60

86.400
57.600
96.000
240.000

40
100

Határidő a pályázat előkészítési munkáira: azonnal
Határidő a pályázat benyújtására:
a 2006. évi pályázati felhívás megjelenésével
azonnal
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
2. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az intézmény tulajdonosával, Pápa
Város Önkormányzatával megkötött, a beruházásra vonatkozó Megállapodást
módosítsa a megváltozott forrásoknak megfelelően az alábbiak szerint:
- A beruházás költségeit a beruházó Megyei Önkormányzat aktiválja idegen
tulajdonon.
- A pályázat támogatási szerződésének egyik feltétele, hogy a pályázó a beruházást
az eredeti céloknak megfelelően legalább öt évig működteti.
3. Amennyiben Pápa Város Önkormányzata a működtetésre vonatkozó megállapodást a
beruházás 0-ra történő értékcsökkenési leírása előtt felmondja, az aktuális értékét a
Megyei Önkormányzat részére maradványértéken megfizeti a Megyei Önkormányzat
tényleges saját forrása arányában, és átvállalja a pályázattal járó kötöttségeket.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. A KIOP pályázat befogadásáról szóló értesítés kézhezvétele után pályázatot kell
benyújtani a helyi önkormányzatok Európai Uniós pályázathoz szükséges saját forrás
kiegészítésére.
Határidő a pályázat beadására: a KIOP befogadásával azonnal
Felelős:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
140/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Önkormányzatok a
Közbiztonságért” Közalapítvány, a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány, a
„Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány”, a „Veszprém Megye Közoktatásáért”
Közalapítvány, a „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány, a Veszprém Megyei
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, és a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány” 2004. évi tevékenységéről szóló beszámolóit elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

141/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
alapját képező 2006. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. évi munkatervében foglalt a
testületi ülések előkészítése.

-

-

-

A pályázati lehetőségek figyelése és kihasználása.
A 2006. évi illetékbevételi terv teljesítése.
A megyei fenntartású intézmények feladatarányos finanszírozásának felülvizsgálata,
szükség szerinti módosítása.
A 2006. évi költségvetésben a célok és a rendelkezésre álló bevételek egyensúlyának
kialakítása.
A gazdasági döntéshozatal alapjainak megteremtése érdekében integrált gazdálkodási
rendszer alkalmazása a hivatali szervezetben, bevezetésének előkészítése az
intézményeknél.
Az intézmények működőképességét biztosító pénzellátási rendszer működtetése, a
megnövekedett beruházási tevékenységgel párhuzamosan a pénzügyi finanszírozás
biztosítása.
A megyei önkormányzat által meghirdetett pályázatok előkészítése és lebonyolítása.
A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények ellenőrzési tervének ütemezett
végrehajtása, a szakmai és pénzügyi tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése,
segítése. Az ellenőrzések összegzett tapasztalatai alapján a szükséges változásokra
vonatkozó javaslatok megfogalmazása, intézkedések végrehajtása.
Informatikai fejlesztések időarányos végrehajtása.
Az önkormányzati vagyon értékesítésével kapcsolatos döntések végrehajtása, a vagyon
értékesítésének lebonyolítása, meglévő önkormányzati vagyon hasznosítása.
A 2006. évi országgyűlési, önkormányzati választásokkal, helyi népszavazásokkal
kapcsolatos feladatok végrehajtása.
A megyei önkormányzat ciklus időszakára szóló Gazdasági Programjából adódó 2006. évi
feladatok végrehajtása.
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004-2006 évekre szóló megyei gyermek- és
ifjúságvédelmi koncepciójában, operatív programjában 2006. évre meghatározott
feladatok végrehajtása, különös tekintettel az utógondozottak több lépcsős ellátásának
megvalósítására és az új csecsemőotthon létrehozására.
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004-2006. évekre szóló szociális
szolgáltatástervezési koncepciójának, valamint a 2006. évre szóló Operatív Programjának
időarányos végrehajtása.
A megyei önkormányzat közoktatás-fejlesztési, valamint közművelődési fejlesztési
tervének időarányos végrehajtása.
Az önkormányzat gazdálkodását érintő közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a központi
közbeszerzésbe való bekapcsolódás bővítése.
A beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki és pénzügyi (finanszírozási)
feladatok teljesítése, különös tekintettel a címzett támogatásból megvalósuló
beruházásokra.
A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények műszaki állapotának
figyelemmel kísérése, közreműködés az intézmények felújításainak, karbantartásainak
megvalósításában.
Az intézmények energiatakarékossági programjának kidolgozása, elkészítése, pályázatok
benyújtása. A közoktatási intézmények energiatakarékosságának érdekében részvétel a
„Szemünk fénye” Programban.
Az újonnan felállított beruházási, közbeszerzési és vagyonkezelő iroda tárgyi és személyi
feltételeinek megteremtése.
A humánus, szolgáltató típusú ügyintézés törvényes és szakszerű hivatali működés
követelményeinek megtartása. A Ket által megkövetelt ügyfélbarát közigazgatás bővítése,
előrelépés az elektronikus ügyintézésben.
Takarékosság a munkavégzés során.

-

A köztisztviselők szakmai felkészülésének további javítása, különös tekintettel az idegen
nyelvi továbbképzésekre.

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

2006. január 31. (az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására)
2006. december 31.(az értékelésre)
a megyei főjegyző egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és
értékelése vonatkozásában:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és
értékelése vonatkozásában:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

142/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a mellékletben foglaltak szerint – a megyei
közgyűlés 2006. évi munkatervét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos, illetve 2006. december 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

143/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évi költségvetésében tervezett
kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt:
6/a. számú melléklet
„16. Képviselői alap képzése” előirányzat terhére:
Képviselő neve
Boros Dénes

Dr. Horváth Balázs

Kovács Zoltán János

Dr. Szabó Sándor

Felhasználás címzettje,
felhasználás célja

összeg
ezer forintban

Ők is emberek Alapítvány, Zirc
- Zircen és környékén fogyatékkal élő emberek
időszakos foglalkoztatása

50

Márkó Fejlesztéséért és a Nemzetközi Kapcsolatok
Bővítéséért Alapítvány,
- Az óvoda „Mikulás napja” bábelőadásának támogatása

30

„Az Egészséges Életmódért” Alapítvány, Ajka
- A Vizek-Zöldikék óvodában megrendezendő
30 éves jubileumi rendezvénysorozat támogatása

50

Kozmutza Flóra Alapítvány – Értelmileg Sérült Gyermekekért
- szabadidős tevékenységhez eszközbeszerzés támogatása:
50

Dr. Szundy Béla

Talabér Márta

Boldog Jövőnkért Alapítvány, Egyházaskesző
- Egészségvédelemmel kapcsolatos szakmai
rendezvény támogatása

50

Berhida (Peremarton) Szent László Plébánia
Templomért Alapítvány, Berhida
- Berhida Szent László Plébánia Templom
Szentély falképeinek restaurálása
Zirci Országzászló Alapítvány, Zirc
- II. Rákóczi Ferenc szobor állítása Zircen

70
60
---------------

Összesen:

360

„10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások,
külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja” előirányzat terhére:
„Napsugár Alapítvány a Gyermekekért”, Pétfürdő
- Ausztriában történő bemutatkozás, kapcsolatfelvétel
költségeihez való hozzájárulás

65

6/c. számú melléklet
III. „3. Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása”
előirányzat terhére:
„Pápai szakképzés jövőjéért” Alapítvány, Pápa
- Kiemelkedő eredményeket elért „Örökségünk 48” csapat közössége
számára szabadidős, kulturális tevékenységéhez
Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa Alapítvány, Pápa
- Kiemelkedő eredményeket elért iskolai Vegyeskar szabadidős,
kulturális tevékenységéhez
- Diákszínjátszásban kiemelkedő eredményeket elért
Szeleburdiák és Kicsit Szeleburdiák Diákszínpadok szabadidős,
kulturális tehetséggondozói tevékenységéhez

50

100
150

„Faller Alapítvány” Várpalota
- A honvédelmi nevelés területén kiemelkedő eredményeket elért
„Bevetés” vetélkedő csapata számára szabadidős, kulturális tevékenységéhez

50

Sérült Gyermekek Egészséges Neveléséért Alapítvány, Pápa
- „A komplex vetélkedő”-n kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért
csapat számára szabadidős, kulturális, fejlesztő tevékenységéhez

50

Balatonfüzfői Szakközépiskola Jövőjéért Alapítvány, Füzfőgyártelep
- A kollégiumi kulturális-szabadidős tevékenységben kiemelkedő eredményeket
elért tánccsoport közössége számára szabadidős, kulturális tevékenységéhez
Összesen:

50
-----------450

V. „8. Szociális feladatok támogatása” előirányzat terhére:
Kozmutza Flóra Alapítvány – Értelmileg Sérült Gyermekekért
- működési támogatás

100

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a
támogatások átadásáról szóló megállapodásokat írja alá.
Határidő:
Felelős:

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

144/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a megyei intézmények mosodáinak
energia-takarékos korszerűsítése céljából a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett
önkormányzati infrastruktúra -fejlesztési hitelprogram keretében – 200 millió forint összegű,
20 éves futamidejű beruházási hitel felvételét határozza el a közbeszerzési eljárásban legjobb
ajánlatot tett és elnyert OTP Bank Rt. hitelintézettől.
A hitelfelvétel időtartamát 2005. és 2024. 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:

2005. december 10.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

145/2005. (XII. 8.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 87/2001. (IX. 20.), 152/2003. (IV. 17.)
MÖK határozat 6. pontja, 137/2004. (XI. 18.), 102/2005. (IX. 15.), 116/2005. (XI. 10.) 2., 4.,
6., 9., 11., 13. pontjai, 118/2005. (XI. 10.), 120/2005. (XI. 10.), 123/2005. (XI. 10.) 2. pontja,
125/2005. (XI. 10.), 126/2005. (XI. 10.), 127/2005. (XI. 10.), 128/2005. (XI. 10.), 132/2005.
(XI. 10.) határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben
hozott döntését elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

III. MELLÉKLETEK
135/2005. (XII. 8.)

MÖK határozat

melléklete.

137/2005. (XII. 8.)

MÖK határozat

melléklete.

138/2005. (XII. 8.)

MÖK határozat

2. számú melléklete.

142/2005. (XII. 8.)

MÖK határozat

melléklete.

22/2005. (XII. 14.)

rendelet

1-8. számú mellékletei.

23/2005. (XII. 14.)

rendelet

1-2. számú mellékletei.

24/2005. (XII. 14.)

rendelet

1. számú melléklete.

25/2005. (XII. 14.)

rendelet

1. számú melléklete.
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