JEGYZŐKÖNYV
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-án 9.00 órai
kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen voltak:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Áldozó Tamás
Bebesi István
Bikádi László Károly
Boros Dénes
Farkas Béla
Fülöp Zoltán
Gaálné Vörösmarty Éva
Galambos Szilvia
Geipl Miklósné
Hári Lenke
Dr. Hermann István
Horváth László
Horváthné Szalay Gyöngyi
Judi József
Kovács József
Dr. Kovács Zoltán
Kovács Zoltán János
Könnyid István
Kropf Miklós
Kuti Csaba
Leszkovszki Tibor
Lévai József
Máhl Ferenc
Márton Szabolcs
Dr. Németh Márta
Pálfy Sándor
Pandur Ferenc
Papp Tamás
Pintér Ferenc
Polgárdy Imre
Pusztai István
Stolár Mihály
Szedlák Attila
Takács Szabolcs
Talabér Márta
Trosits Bernadett
Dr. Zongor Gábor képviselők
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Távolmaradásukat bejelentették:
Baky György
Pál Béla képviselők
Jelen voltak továbbá:

Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző
Pócsik József – pályázó az 1. sz. napirendhez
Hámoriné Duna Katalin – pályázó a 2. sz. napirendhez
Kovácsné Fodor Veronika – pályázó a 3. sz. napirendhez
Turi Sándor – pályázó a 4. sz. napirendhez
Huszár Endre – pályázó az 5. sz. napirendhez
Vinczéné Doroszi Terézia Mária – pályázó 6. sz.
napirendhez
Szigethi Csaba – pályázó a 6. sz. napirendhez
Kaiser Márta Alexandra – pályázó a 7. sz. napirendhez
Szabó József Attila – Reguly Antal Szakképző Iskola és
Kollégium, Zirc
Vikol Csilla – Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő Szakiskola, és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Várpalota
Dr. Rácz Jenő – Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zrt., Veszprém
Kiss Mária – Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és
Pénzügyi Tanácsadó Bt., Veszprém
Felber Károly – Veszprém Megyei Kéményseprőipari
Konzorcium, Veszprém
Kovács Antal – Pápai Termálvízhasznosító Zrt., Pápa
Csajka Györgyné, Horváth Mária, Sándor Tamás, Wieland
Erzsébet irodavezetők, Veiland László hivatalvezető, Fakász
Tamás mb. irodavezető, Kovács Norbert elnöki tanácsadó,
Krámli János, Jakab Istvánné, Deme Rita testületi ügyek
referensei

Lasztovicza Jenő
Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal és az intézmények, továbbá a
sajtó munkatársait, valamennyi megjelentet.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 40 fő közgyűlési tag közül az ülés kezdetekor 37
fő jelen volt, az ülés határozatképes. A képviselők közül távolmaradásukat bejelentették:
Baky György és Pál Béla képviselők. Később érkezett az ülésre: Dr. Németh Márta képviselő.
Napirend előtti hozzászólást jelentett be Kropf Miklós frakcióvezető-helyettes a Fidesz
frakció nevében, a felszólalás tárgya: „Kormánypárti cél a kórházak tönkretétele?”, előadója:
Dr. Áldozó Tamás frakcióvezető, akinek megadta a szót.
Szó szerinti rögzítés
Dr. Áldozó Tamás
„Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés!
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Attól tartok, lesz a mai ülésünknek olyan napirendi pontja, amelynek a keretében meg fogjuk
majd hallani azokat a hozzászólásokat, amelyek arról szólnak, hogy a megyei közgyűlés olyan
típusú adósságokba fog keveredni, amelynek visszafizetésére nem lesz fedezete. Ugyanakkor
jelezni szeretném azt, hogy nemcsak az önkormányzatok saját döntése következtében nőhet
meg egyes önkormányzatoknak az adósságállománya, hanem az OEP-finanszírozás
következtében, a Kormány-döntés következtében az eladósodás útjára kerülnek azok az
önkormányzatok, amelyek kórházakat tartanak fenn. Ez a jövő látszik most formálódni a
Veszprém Megyei Közgyűlés számára is, éppen ezért a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Nonprofit Zrt.-t érintő néhány finanszírozási változásról szeretnék szólni. A 2008.
évihez képest az alábbi bevétel-kieséssel kell számolni a gazdasági társaságnak –
megjegyzem, nem a teljesítményének a változása vagy a romlása miatt.
A 2008. évi 5 %-os béremelés fedezetét külön csatornán, nem a normális finanszírozási
rendszerén kapták meg az egészségügyi intézmények. E kifizetést a 2009. évben is teljesíteni
kell, de erre fedezet nincs. A bevétel-kiesés 200 millió forint. A 13. havi bér, illetve az azt
helyettesítő juttatás fedezetét a gazdasági társaságok nem kapták meg a 2009. évben,
ugyanakkor ennek kifizetése a kollektív szerződés és a munkaszerződés alapján kötelező. A
bevétel-kiesés 230 millió forint. A 2008. év végén maradványként 22,3 milliárd forint került
kiosztásra a szakellátásban. Ebből a gazdasági társaságunk 403 millió forinttal részesedett. Az
E-Alap jelenlegi 40 milliárd forintot meghaladó és az év végéig várhatóan emelkedő hiánya
nagy valószínűséggel kizárja ezt a bevételt 2009-ben. Így ezen a soron a veszteség 403 millió
forint. Az április 1-jét követő 13 milliárd forintos elvonás a szakellátásból új finanszírozási
rendszert léptetett életbe. Az április hónapra vonatkozó finanszírozási adatok alapján az
elmúlt évihez képest azonos teljesítmény mellett havi 60-70 millió forintos bevétel-kiesést
okoz. Ez féléves viszonylatban 360 – 420 millió forintig terjedő veszteséget jelent. A fenti 4
tétel következtében 2009-ben összehasonlítva 2008-cal – csupán a bevételi oldalon 1 milliárd
193 millió forinttól 1 milliárd 253 millió forintig terjedő veszteséget mutat az összehasonlítás.
Az üzleti tervben szereplő 500 millió forintos megtakarítás ennek csak a részbeni fedezetét
képes megteremteni, így a potenciálisan jelentkező 700 millió forintot meghaladó veszteség
elkerülésére az üzleti terv módosítása szükséges.
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr!
Azt gondolom, jobb, hogyha elkezdünk megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy az
államháztartási rendszeren belül a kormányzat a saját maga által felügyelt államháztartási
alrendszerek adósságát megpróbálja áttolni arra a szférára, az önkormányzatokra, amelyért
felelősséget úgy tűnik, hogy egyáltalán nem vállal. Köszönöm szépen.
Lasztovicza Jenő
Köszönöm szépen, Frakcióvezető Úr!
Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy van-e jelentkező hozzászólásra.
Pusztai István Frakcióvezető Úr!
Pusztai István
Köszönöm szépen, Elnök Úr!
Bejelenteném, hogy a frakció részéről Kovács Zoltán János reagál a napirend előttire.
Lasztovicza Jenő
Köszönöm szépen, akkor megadnám a Képviselő Úrnak a szót.
Kovács Zoltán János
Köszönöm a szót! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!
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Amit Áldozó Tamás indításként felvetett, összekapcsolta azzal, hogy más területen is jelentős
veszteségei lesznek a megyei közgyűlésnek, illetve önkormányzatnak.
A kettőt egymástól függetlenül kell kezelni és nem érdemes összekapcsolni szerintem, mert
egyik dolog nem menti a másikat. Azok a számok, amit a kórház finanszírozás kapcsán
fölsorolt, azok valóban jelenlegi tények, illetve jelen állapot. Azt azonban valamennyien
tudjuk, és tudnunk kell, hogy mind az önkormányzatok finanszírozása, mind az intézmények
finanszírozása és az egészségügy finanszírozása is év közben változik. Év közben kisebbnagyobb mértékben többletpénzek csordogálnak le az önkormányzatok részére is és az
intézmények részére is többfajta formában. Hogy ezeknek milyen mértéke lesz ez évben, azt
bizony ma még nem látjuk. Remélem, és biztos vagyok benne, bízom benne inkább, hogy
ezek azért olyan összegű pénzek lesznek, amelyek legalább az elfogadható szinten biztosítják
a működést.
Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a működtetés mellett jelentős források
érkeznek a megyébe, többek között az egészségügyre elsősorban, milliárdos nagyságrendben
fejlesztésekre. A kettőt érdemes bizonyos vonatkozásban – nem minden vonatkozásban –
együtt tekinteni.
Ha a kettőt együtt tekintjük per pillanat, akkor azt mondhatjuk, hogy a megyében az
egészségügy területén ez évben jelentős mértékű többletpénz érkezik, bár a finanszírozásban
bizony lehetnek gondok. Köszönöm szépen.
Lasztovicza Jenő
Köszönöm szépen! Néhány gondolatot hadd mondjak én is a napirend előtti hozzászóláshoz.
Nem nagyon értek egyet Kovács Zoltán Képviselő Úrnak a véleményével, amely a napirend
előtti hozzászóláshoz tartozik. Itt csupa tényszámok hangzottak el, amelyet maga a
kórházszövetség is megerősített és erősen kifogásolt a tárca irányába, tehát a legmagasabb
szakmai fórumok is tiltakozásukat jelezték aziránt a döntések iránt, amelyek a kórházakat
ilyen helyzetbe sodorták. Láttuk az elmúlt években is folyamatosan milyen problémákkal,
gazdasági problémákkal küzdenek a nagy fenntartók is, illetve a kórházak és azt gondolom,
hogy pont az a szocialista párt, amely szociálisan nagyon érzékenynek érzi magát, az sújtja a
legjobban ezekkel a döntéseikkel a kórházakat, és azért azt nem szabad összetéveszteni, hogy
fejlesztési pénzek is érkeznek. Hát eltelt 3 kormányzati ciklus, vagy év a mostani ciklusból és
igazából az egészségügyre források csak most kezdenek eljönni, például az onkológiai
centrum pályázat, amire már 5-6 éve készül a megye, hál’istennek most a héten már felkerült
társadalmi vitára, de mikor lesz még belőle pályázat? Majd valamikor december 15-éig lehet,
bepályázni, tehát várhatóan a mi közgyűlésünk ideje alatt a fejlesztés még nagyon el se
indulhat. Tehát olyan fantomdolgokról kezd beszélni a képviselőtársam, ami egy kicsit a
média számára is, meg a közvélemény számára is félrevezető.
Itt azok a tényszámok, hogy az a kórház, amely az elmúlt években a nehéz gazdasági
környezet ellenére is nem termelt veszteséget, most tudomásul kell vennünk, hogy a mostani
kormányzati döntések szerint és állás szerint ezzel a veszteséggel zárhatja az évet, hogyha
nem történik valami komolyabb változás. Mi jónéhány megyei elnökkel telefonon beszéltünk
már a hét közben, hogy a következő ülésünkön fogjuk tárgyalni a megyéket érintő kérdéseket,
lehetőleg bevonva a kórházigazgatókkal, hogy tiltakozásunkat fejezzük ki a kormány és a
tárca irányában, hogyha ezeket a lépéseket valóban nem korrigálják és ezt meglépi a jelenlegi
kormányzat akkor a nagy kórházak csődjére lehet számítani, ami az országos betegellátást
fogja teljesen tönkretenni. Köszönöm szépen.
Horváth László Frakcióvezető úr!
Horváth László
Köszönöm szépen, Elnök Úr!
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Én meg Elnök Úrral nem értek egyet, az egészségügy egészét tekintve az elmúlt időszakban
egyrészt a mentőállomások fejlesztése – és itt kétségkívül a megyei önkormányzat jelentős
részt vállalt – komoly egészségügyi fejlesztési előrelépés. Kettő: a szakrendelők fejlesztése
komoly egészségügyi előrelépés. Három: és ami a kórház részét illeti, azért azt nagyon
gyorsan elfelejtjük, hogy a legutóbbi közgyűlésen már előkerült az a probléma, hogy amikor a
megyei önkormányzat rt.-vé alakította a megyei kórházat, akkor kvázi nem számolt azzal a
lehetőséggel, hogy 64 millió forint iparűzési adót ki kell fizetni. Tehát itt a döntések
felelőssége mögött azért ezek a tények is benne vannak, és azért kíváncsi leszek arra, hogy a
megyei önkormányzat, mint fenntartó a megyei kórház esetében ezt a 64 millió forintot, amit
nem kellett volna, hogyha intézmény marad, ezt mikor fogja a várostól visszaszerezni. Tehát
én azt gondolom, hogy azért nem olyan forrón eszik a kását! Köszönöm.
Lasztovicza Jenő
Köszönöm szépen! Dr. Zongor Gábor Képviselő Úr ügyrendit kért.
Dr. Zongor Gábor
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Megyegyűlés!
Az Ügyrendi Bizottság elnökét kérném szépen, hogy figyeljen az ülés rendjére, mert mikor
Elnök Úr szólt, akkor a 2 perc nem indult vissza, tehát én úgy vélem, hogy akkor tartsuk be az
SZMSZ-írta szabályokat.
Köszönöm szépen.
Lasztovicza Jenő
Köszönöm szépen! Ez nekem szólt – ahogy érzem – hogy túlléptem a 2 percemet, arra
gondolt gondolom a Képviselő Úr, de legközelebb én is akkor szigorúbban fogok odafigyelni,
amikor Önök szólnak és kicsit túlbeszélik magukat, akkor majd azonnal elvetetem a szót és
akkor be lesz tartva az SZMSZ. Köszönöm szépen.
Áldozó Tamás Frakcióvezető Úrnak adnék szót.
Dr. Áldozó Tamás
Köszönöm Elnök Úr! Először csak Kovács Zoltán Jánost szeretném helyreigazítani. Nem
mondtam, hogy más területen veszteségei lesznek a megyének. Én azt mondtam, attól tartok,
hogy majd arra fognak itt a vitában hivatkozni.
A fejlesztések tekintetében szerintem már egy jól látható kommunikációs pályaív látszik,
amelyik némiképpen ellentmond annak, amit itt hallottunk A Népszabadság tegnap egy igen
komoly oktató címen számolt be arról, hogy a kórházak mennyi fölösleges lim-lomot
vesznek, olyan műszereket, amiket aztán egyébként nem is tudnak használni. Gondolom,
hogy ez egyfajta kommunikációnak a kezdete, amely majd természetesen a kórházakat teszi
felelőssé azért, hogy pazarolnak ezúttal is. Valamint szeretnék egy másik lényeges, vagy azt
hiszem, hogy számottevő kormánypárti orgánumot, a Népszavát idézném, amelyik úgy
tudom, hogy a belső tájékoztatója a szocialista pártnak, amelyik pedig arról szól, hogy meg
fogják erősíteni az ellenőrzéseket, magyarán ahova nem adunk pénzt, azokat megvádoljuk
pazarlással, utána pedig rájuk küldjük még az ellenőrzést is.
Az iparűzési adó tekintetében pedig az nem igaz, hogy nem gondolt rá senki, mert az
előkészítés során az iparűzési adó egy fontos szempont volt és a Veszprém Megyei Jogú
Város Közgyűlésében és a polgármesterében olyan korrekt partnert látunk, aki természetesen
meg fogja találni a megoldást. Azt, hogy ez a pénz a jogos felhasználójához, a megyei
közgyűléséhez visszakerüljön, ha nem így lenne, mélységesen csalódott lennék. Köszönöm
szépen.
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Lasztovicza Jenő
Köszönöm szépen. Gondolom, Zongor Gábor képviselő úr ügyrendije arról szól, hogy Áldozó
Tamás frakcióvezető úr miért szólt hozzá. Megadnám a szót az ügyrendire.
Dr. Zongor Gábor
Köszönöm szépen, Elnök Úr!
Van egy Szervezeti és Működési Szabályzat.
Lasztovicza Jenő
Igen, itt van előttem.
Dr. Zongor Gábor
Én azt gondolom, hogy abban le vannak írva szabályok. Ezt elfogadtuk, akkor ezt tartsuk be!
Főjegyző Úr! Kérném szépen, hogy akkor tessék odafigyelni, mert a napirend előttinél meg
van határozva, ki, milyen alapon, mennyit beszélhet. És úgy fejeződik be ez a szakasz, hogy
egyebekben vitának helye nincs! Ennyi.
Lasztovicza Jenő
Köszönöm szépen. Akkor felolvasom az ide vonatkozó passzust:
A napirend előtti felszólalást követően a képviselőcsoportok vezetői – mint Pusztai képviselő
úr, vagy Horváth képviselő úr, vagy Áldozó Tamás képviselők – akik a frakciót képviselik,
tehát ebben az Áldozó úr is benne van, képviselőcsoportok vezetői, vagy az általuk megbízott
képviselő, a közgyűlés elnöke vagy az általa megbízott alelnökök 2-2 percben, a személyében
érintett képviselő 1 percben észrevételt tehet. Tehát Áldozó frakcióvezető úr 2 percben mint
frakcióvezető szólt hozzá, úgyhogy én nem gondolom, hogy helyt kell adnunk ennek az
ügyrendinek. De ügyrendi volt, kérem, szavazzunk erről az ügyrendi kérdésről, amit Zongor
Gábor úr tett fel.
Parancsoljon Zongor képviselő úr, hogyha van még hozzászólása ehhez, akkor szívesen
meghallgatjuk.
Jó, akkor lezártuk ezt a kérdést, mivel nem volt semmiféle szavazásra okot adó kérdés.”
Szó szerinti rögzítés vége
Lasztovicza Jenő
Az ülés napirendjével kapcsolatban a következő bejelentést tette:
-

Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság 2009. június 17-ei ülésén a napirendi
tervezetet, valamint a módosító indítványokat tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Pusztai István
Ügyrendi indítványt terjesztett elő, miszerint a meghívóban 30. napirendként jelzett „Döntés a
Veszprém Megye fejődéséért kötvény bevételének felhasználásáról a Pápai
Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-ben részvénytulajdon szerzésére” c.
napirendi pontot vegye le a közgyűlés a ma tárgyalandó tárgysorozatból, ugyanis megítélése
szerint az előterjesztés szinte semmilyen lényeges információt nem tartalmaz a zrt.
működésével kapcsolatban.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Pusztai István ügyrendi indítványáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 35 fő képviselő.
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Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 23
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el Pusztai István ügyrendi indítványát.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta a fentiek figyelembevételével a napirend elfogadását.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 35 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 25 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
69/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 18-ai ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg.
1. A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatójának megbízása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium igazgatójának megbízása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium igazgatójának megbízása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának
megbízása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5. A Petőfi Sándor Gimnázium igazgatójának megbízása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6. A Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának
megbízása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
7. A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megbízása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
9. Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2008. évi
tevékenységéről
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
a közalapítványok, és alapítvány kuratóriumi elnökei
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10. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
11. Döntés egyes pályázatok benyújtásáról, illetve előkészítéséről
– A szak– és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer
fejlesztése pályázati felhívás (TÁMOP–2.2.3–09/1)
– A TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések pályázat
(TIOP–3.1.1)
– Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (KDOP–5.3.2)
– „Migráns tanulók a magyar közoktatásban” című pályázat (TÁMOP–3.4.1.B–
08/2)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
12. Döntés struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés
szakellátásban pályázaton való részvételről (TIOP–2.2.4/08/1)
Előadó:
Dr. Rácz Jenő, főigazgató

a

fekvőbeteg

13. Közoktatási megállapodás módosítása a Vas Megyei Önkormányzattal
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
14. Döntés a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény bevételének felhasználásáról a
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok Program pályázatához szükséges saját forrás biztosítására
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
15. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 27.)
rendeletének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
16. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.)
rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
17. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII. 12.) rendelet
módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
19. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzésszervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulással kötött
megállapodások módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
20. Közoktatási megállapodás Tapolca és Várpalota Városok Önkormányzataival
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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21. Egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratának pontosítása a MÁK
hiánypótlási felhívása miatt
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
22. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás
igénylésére, létszámcsökkentés elrendelése az Acsády Ignác Szakképző Iskola és
Kollégiumnál
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
23. A „Veszprém Megye fejlődéséért” kibocsátott kötvénnyel kapcsolatos szerződés
módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
24. Devecser Város Önkormányzata pályázati önerő támogatása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
25. A fogszabályozási szakellátás feladatának teljesítése
szerződések megkötésével
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

egészségügyi

ellátási

26. Az új tapolcai mentőállomás építésének támogatása az Országos Mentőszolgálattal
kötött stratégiai együttműködési megállapodás keretében
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
27. Döntés alapítványok támogatásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
28. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
29. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2009. április 1 – május 31.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
30. Döntés a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény bevételének felhasználásáról a
Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-ben részvénytulajdon
szerzésére (zárt ülés)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés a „Döntés a Veszprém Megye fejlődéséért kötvény
bevételének felhasználásáról a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrtben részvénytulajdon szerzésére” c. napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg tekintettel
arra, hogy a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért,
igennel szavazzon.
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A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 35 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 23 igen szavazattal, 11
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a 30. napirendet zárt ülés keretében
tárgyalja.
Lasztovicza Jenő
Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők megkapták, illetve kiosztásra
kerültek a következő anyagok:
- Módosító indítványok,
- Ajka város polgármesterének a közoktatási feladatok átvételéről szóló megállapodások
felülvizsgálata tárgyú áprilisi közgyűlési előterjesztésre írt levelét,
- Tájékoztató a 2007. december 20-án kibocsátott kötvény bevételének mozgásáról
(2009. április 21 – 2009. június 17.),
- A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal: Természetjárás, kerékpáros turizmus
Veszprém megyében című, frissített prospektusát,
- Veszprém megye monográfiája I.,
- A Comitatus 2009. évi 172. száma

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatójának megbízása
Lasztovicza Jenő
Bejelentette, hogy a pályázó hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához.
Megkérdezte a jelöltet, akar-e élni a 2 perces hozzászólás lehetőségével.
Pócsik József
Válaszában elmondta, hogy igen, szeretné elmondani, hogy először 1998-ban érte az a
megtiszteltetés, hogy a Bartos Sándor Iskola intézményvezetője lehetett. Akkor még 8-as sz.
Általános Iskolának hívták az intézményt, és 145 sajátos nevelési igényű tanulójuk volt,
jelenleg közel 20-szal több. Akkor 53 fő volt az engedélyezett pedagógus létszám, ma 8-cal
kevesebb, tehát kellett jónéhány kellemetlen, nehéz döntést is hozni.
Kiemelte a közösen „megfutott” útból, hogy 2007-ben újra indíthatták az SNI-s
kisgyermekeket foglalkoztató óvodájukat, melyre való fokozódó igény igazolja a cél és a
döntés helyességét. 2008-ban kaptak engedélyt arra, hogy az egységes gyógypedagógiai
módszertani intézményként működhessenek tovább. A város képviselő-testület
háttéranyagából tudható az is, hogy mintegy 3 millió forint értékben fognak kérni
szakszolgálati munkát az iskolától a következő tanévben.
A mellette álló nagyon jól képzett szakmai csapatból 10-en az elmúlt évben szereztek másodvagy harmad diplomát speciális szakmai területen. Kollégái támogatását élvezi, amennyiben a
testület bizalmát is elnyeri, akkor biztos abban, hogy az elkövetkező 5 évre kitűzött célokat
meg fogják tudni valósítani.
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény
ismertetésére.
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Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság Pócsik József megbízását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül javasolta elfogadásra a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás
Galambos Szilvia
Megítélése szerint a benyújtott pályázat megfelelő választ ad az intézményrendszer
ellehetetlenítésére szolgáló törvényi kihívásokra, előremutató célokat fogalmaz meg.
Elképzeléseit a szakmai és az alkalmazotti közösség egyöntetűen támogatta. Eddigi munkája
és a pályázata alapján javasolta Pócsik József megbízását a következő 5 éves ciklusra.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Pócsik József megbízásáról a Bartos Sándor Óvoda,
Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény igazgatójának.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 37 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
70/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pócsik József 8100 Várpalota, Rákóczi u.
12. szám alatti lakost 2009. augusztus 16-i hatállyal megbízza a várpalotai Bartos Sándor
Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás 2009. augusztus 16-tól 2014. augusztus 15-ig szól.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az
igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2009. augusztus 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Gratulált Pócsik Józsefnek a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatójává történő megbízásához.
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2. A Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium igazgatójának megbízása
Lasztovicza Jenő
Bejelentette, hogy a pályázó hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához.
Indítványozta, hogy egyben szavazzanak arról, hogy a napirenden szereplő intézményvezetőjelölteket – amennyiben a lehetőséggel élni kívánnak, a továbbiakban – 2-2 percben hallgassa
meg a közgyűlés.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 32 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a jelöltek meghallgatását.
Lasztovicza Jenő
Felkérte Hámoriné Duna Katalint, amennyiben élni kíván a lehetőséggel, fáradjon ki a
vendégek számára fenntartott helyre.
Hámoriné Duna Katalin
Elmondta, hogy a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi
Szakközépiskola és Kollégium 54 éves intézmény, olyan iskola, aki vállalja múltjának
értékeit, büszke a gyermekközpontúságára és az idegen nyelv oktatás terén elért sikereire.
Ő az iskola volt diákjaként és a jelenlegi tanáraként pályázta meg az igazgatói posztot.
Pályázatában olyan reális feladatokat vázolt fel, amelyek a meglevő erőforrásokkal, az
eddigieknél intenzívebb gazdálkodást kíván megvalósítani, másrészt az eddiginél minőségibb
intézményt szeretne létrehozni. Nagyon fontosnak tartja az iskola kapcsolatainak élénkítését,
nagyobb mérvű kulturális szerep vállalását a város és a megye életében. Kihasználatlan
lehetőségként ítéli meg a két tanítási nyelvű idegenforgalmai szakközépiskolai profilban rejlő
lehetőségeket.
Amennyiben a testület bizalmát megkapja, akkor az eddigi hagyományokra épülő, de
modernebb, az iskolahasználók és a környezet változó igényeihez jobban megfelelő
intézmény kialakítását kívánja megvalósítani.
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény
ismertetésére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság Hámoriné Duna Katalin megbízását 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett javasolta elfogadásra a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
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Kérdések - válaszok
Polgárdy Imre
Megkérdezte, hogy megválasztása esetén tervez-e változtatást az intézmény igazgatásának
szerkezetében. Továbbá azt, hogy a tulajdonos önkormányzattól milyen ígéreteket kapott az
épület felújítására.
Hámoriné Duna Katalin
Válaszában elmondta, hogy idén februártól egy fő – határozatlan időre kinevezett–igazgatóhelyettese van az iskolának. Amennyiben meg tudnak egyezni a munkamegosztásban, akkor
semmiféle változást nem tervez. Meggyőződése szerint jól együtt fognak tudni működni, az
igazgató-helyettes nő megbízható, nagy tapasztalattal rendelkező, jó munkaerő. A vezetésbe a
korábbiaknál jobban be szeretné vonni a munkaközösség-vezetőket, a továbbiakban
demokratikusabb vezetést kíván megvalósítani és a szakmai célokat velük együtt szeretné
kidolgozni.
A másik kérdésre vonatkozóan elmondta, hogy az iskola legnagyobb hátránya a férőhely
hiányból adódó borzasztó állapotoknak köszönhető, tulajdonképpen a pinceszinten is
kénytelenek órákat tartani. Ezt a gondot tovább fokozza, hogy jövőre egy osztállyal több lesz.
Reményei szerint a fenntartó és a tulajdonos – intézményrekonstrukcióra benyújtott –
pályázata sikeres lesz.
Gaálné Vörösmarty Éva
Utalt a pályázatra, ahol a pályázó kiemelt feladatként jelöli meg, hogy fel kell mérni az
intézmény bevételi forrásainak lehetőségét és annak bővítését.
Megkérdezte, milyen konkrét elképzelése van a pályázatban említett bevételi források
bővítésére – tekintve, hogy oktatási intézményről van szó. Jelenleg milyen nemzetközi
kapcsolatokkal rendelkezik a gimnázium, illetve tervezi-e ezen kapcsolatok szélesítését.
Pusztai István
Megkérdezte, melyek azok az igazolható eredmények, amelyek a jelenlegi versenyben arra
késztetik a tanulókat, hogy a Lóczy gimnáziumot válasszák.
Kérte, fejtse ki igazgatói tevékenységének ars poeticáját vagy lényegét, ugyanis szerinte
ellentmondásos megfogalmazások szerepelnek a pályázatban. Egyik helyen úgy fogalmaz, a
vezető feladata az, hogy a tanári igényeket megfelelően kielégítse, más helyen pedig
menedzser szemléletű iskolavezetést kíván megvalósítani. Meglepődve tapasztalta, hogy
amikor a kapcsolatokról szól, az iskola jellegével összefüggő elemet az utolsó helyre teszi.
Azzal egyetért, hogy nagyon fontos a sajtó, de szerinte nem első helyen kellene, hogy
szerepeljen az intézmény életében, viszont nem fejti ki, hogy mi ennek a tartalma, hogyan
kívánja ezt a kapcsolatot a képzés szempontjából hasznosítani.
Geipl Miklósné
Megkérdezte, hogyan látja az idegenforgalmi szakközépiskola jövőjét a szakképzés
tekintetében, továbbá azt, hogy megjelenik-e kellően a város életében.
Hámoriné Duna Katalin
Válaszában elmondta, hogy a források bővítése tekintetében megítélése szerint vannak még
kihasználatlan lehetőségek. Példaként említette a kollégiumi férőhelyek nyári időszaki jobb
hasznosítását. A nyelvoktatás területén is lát lehetőségeket, például nyelviskola,
nyelvtanfolyam szervezése, amely az idegenforgalommal összefügg. A nemzetközi
intézményi kapcsolatok „takaréklángon” működnek, a közelmúltban kereste meg egy német
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középiskola kapcsolatfelvétel céljából. Jelenleg finnországi, németországi és egy
horvátországi iskolával van egy-egy kihasználatlan kapcsolatuk. Fontosnak tartja, hogy a
gyerekek élő kapcsolatokat szerezzenek és az élő nyelvet ott tanulják meg, ahol azt beszélik.
Pusztai István minőségi munkára vonatkozó kérdésére elmondta, hogy a felvételi arányok
osztályonként különböznek.
Az idegenforgalmi szakközépiskolai osztályokban lehetőségük volna a tanulóknak ottmaradni
és szakmát szerezni, de majdnem 100 %-ban inkább felsőoktatási intézményekben folytatják
tanulmányaikat. Itt a felvételi arány több mint 90 %-os.
Az informatika-angol tagozatos nyelvi előkészítős osztály most van felfutóban, annak
tapasztalatai még nem igazán ismertek.
Legkritikusabbnak a 3. osztályt látja, amely 4 éve speciális angol-német nyelvoktatást végez,
ez a fajta képzés valószínűleg profiltisztításra, profilmódosításra szorul a későbbiekben.
A felvételi arányok – a mai felvétel rendszer sajátosságai miatt – nagyon jók. Sajnálatosan
kevés viszont az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken induló tanulók száma,
nehéz a diákokat a tudományos munkára és a nagyobb erőfeszítésekre invitálni. Ebben való
előrelépést is nagyon fontos feladatának tartja.
Megítélése szerint az igazgatónak jövőképet, távlatot kell adni a dolgozóknak és a
gyerekeknek, az iskola használóinak.
Ő nem érzi pályázatában az ellentmondást, hiszen ez esetben a menedzserszemlélet nem azt
jelenti, amit egy vállalkozásban. Itt elsősorban aktivitást, forrásbővítést jelent, jobban
kihasználni az anyagi és humán erőforrásokat. Számára első a gyerek, az iskolahasználó, de a
pedagógusoknak is meg kíván adni minden lehetőséget a továbbképzésre, az új rendszerek
elsajátítására. Fontosnak tartja továbbá az idegenforgalmi intézményekkel való
kapcsolattartást, fel kívánja venni a kapcsolatot a balatonfüredi turisztikai egyesülettel és más
idegenforgalmi egyesületek előtt is nyitott az iskola.
Elindított egy olyan lehetőséget, hogy a diákok bekapcsolódhassanak a város kulturális
életébe a szervezéstől kezdve az idegenforgalmi feladatokig, melyet a korábbinál sokkal
jobban szeretne kifejleszteni.
Az idegenforgalmi szakközépiskola jövőjére vonatkozó kérdésre elmondta, hogy a tanulók
azért jelentkeznek ide, mert felsőfokú nyelvvizsgával távoznak az intézményből. Viszont
szakmailag csak egy alapozás folyik az iskolában, mert nem élnek azzal a lehetőséggel, hogy
helyben szerezzenek szakmát, hanem inkább felsőoktatási intézményben tanulnak tovább. A
kéttannyelvű képzést mindenképpen tovább kívánja vinni, a szakmai részét viszont
alaposabban ki kell dolgozni és megvárni, hogy mit hoz a jövő.
A város életében nem igazán jelenik meg az idegenforgalmi szakközépiskolai profil, de a
gimnáziumi sem. Szeretne ezeken változtatni.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Hámoriné Duna Katalin megbízásáról a Lóczy Lajos
Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
igazgatójának.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 35 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 31 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
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71/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hámoriné Duna Katalin 8230 Balatonfüred,
Petőfi S. u. 15. szám alatti lakost 2009. augusztus 16-i hatállyal megbízza a balatonfüredi
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás 2009. augusztus 16-tól 2014. augusztus 15-ig szól.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az
igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2009. augusztus 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Gratulált Hámoriné Duna Katalinnak a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási
Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazgatójává történő megbízásához.
Jelezte, hogy ehhez a napirendhez kapcsolódóan javaslatot tesz a leköszönő igazgató asszony
címzetes igazgatói címének adományozására.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az áprilisi ülésén felkérte a hivatalt, hogy vizsgálja
meg a címzetes igazgatói cím adományozásának lehetőségét a Lóczy Lajos Gimnázium, Két
Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium nyugdíjba vonuló igazgatója
esetében.
A 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet szerint a munkáltató kiemelkedő tevékenysége alapján,
megbízása lejártakor az intézményvezetőnek címzetes igazgatói címet adományozhat. A
hivatal szakmai véleménye alapján Mahlerné Csángó Mária esetében a címadományozás
feltételei – az igazgató asszony kiemelkedő szakmai és intézményvezetői tevékenységére
tekintettel – fennállnak.
A fentiek alapján javasolta a közgyűlésnek Mahlerné Csángó Mária részére címzetes
igazgatói cím adományozását. Kérte a közgyűlést, döntsön a javaslatról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
72/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Mahlerné Csángó Mária részére – a Lóczy
Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
igazgatójaként kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, vezetői megbízásának
megszűnése napjától – címzetes igazgatói címet adományoz.
Határidő:
Felelős:

2009. augusztus 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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3. A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium igazgatójának megbízása
Lasztovicza Jenő
Bejelentette, hogy a pályázó hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához.
Megkérdezte a jelöltet kíván-e élni a 2 perces hozzászólási lehetőséggel.
Kovácsné Fodor Veronika
Nem kívánta a pályázatát kiegészíteni.
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény
ismertetésére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság Kovácsné Fodor Veronika megbízását 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolta elfogadásra a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
Kérdések - válaszok
Polgárdy Imre
Megkérdezte, hogy megválasztása esetén tervez-e változtatást az intézmény igazgatásának
szerkezetében. Továbbá azt, hogy milyen a kapcsolata a városvezetéssel, illetve a tulajdonos
önkormányzattól milyen ígéreteket kapott az épület felújítására.
Szedlák Attila
Megkérdezte a pályázótól, lát-e lehetőséget arra, hogy a Kelet-Balatoni Kistérséggel
közvetlen kapcsolatot alakítson ki.
Kovácsné Fodor Veronika
Válaszában elmondta, hogy a vezetésben az elmúlt egy évben kialakult gyakorlatot szeretné
folytatni, egy igazgatóhelyettessel és egy kollégiumi vezetővel dolgozik továbbra is. Személyi
változatást tervez, a jelenlegi igazgatóhelyettest másik kollégával szeretné felváltani, melyet
az érintettekkel már megbeszélt.
A várossal való kapcsolat elmélyítésére az elmúlt egy évben sok sikeres lépést tett, egyre
többet vesznek részt a város kulturális rendezvényein, programjain. Szeretne ebben még
továbblépni.
A felújítással kapcsolatosan nincs konkrét ígérvénye a városvezetésnek, mindent megtesz a 21
éves iskolaépület felújítása érdekében. A nyílászárók olyan rossz állapotban vannak, hogy
már-már a működést veszélyeztetik. Ebben a tanévben előfordult, hogy fűtött helyiségben
plusz 8 fokos hőmérséklet mellett kellett dolgozniuk. Bízik benne, hogy a pályázati
lehetőségeket sikerül e területen is kihasználni.
Szedlák Attila kérdésére elmondta, hogy ő is fontosnak tartja a kistérséggel való jó kapcsolat
kialakítását. Jelezte, hogy a kistérség anyagilag is támogatta – a fenntartó mellett – az iskolát
a kollégium kifestésében, mely támogatást ezúton is megköszönte. Utalt a kistérségből a
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gimnáziumba járó diákok kapcsolatának tovább mélyítése érdekében tett apró lépésekre,
példaként említette a sepsiszentgyörgyi testvériskola 150 éves évfordulójának közös
megünneplését. Véleménye szerint ilyen kapcsolatok révén válik az iskola szerves részévé a
kistérségnek.
Horváth László
Meggyőződése szerint predesztinálja a helyzetet, hogy hosszú távon Kovácsné Fodor
Veronika egy patinás, ún. elit intézmény vezetését veszi át, ráadásul Czuczor Sándor után,
akinek nem akármilyen neve van a szakmában. Megkérdezte, hogy a támogatottsága terén
jelentkező megosztást a későbbiekben hogyan kívánja kezelni.
Kovácsné Fodor Veronika
Elmondta, valóban megtapasztalta, hogy egy ilyen jelentős intézménynél egy 20 évig tartó
Czuczor Sándor igazgatása után nagyon nehéz átvenni az intézmény vezetését és bizonyos
elvárásoknak megfelelni. Az egy év valószínűleg nem volt elég arra, hogy ezeknek az óriási
elvárásoknak minden tekintetben megfeleljen. Valószínűleg ez volt egyik oka, hogy nem volt
nagyobb támogatottsága. Ugyanakkor megítélése szerint egy intézményvezető alkalmasságát
nem feltétlenül mutatja a 100 %-os támogatottság. Minden intézményben vannak olyan
feszültségforrások, pontok, amelyekben a vezetőnek döntenie kell az iskola és a diákok
javára. E döntéseiben nem mindig a kollégák érdekeit helyezte előtérbe és ezzel bizonyos
konfliktusokat vállalt fel. A továbbiakban sem törekszik a 100 %-os támogatottságra,
elsősorban az iskola és a diákok érdekeit fogja szem előtt tartani.
Amennyiben megbízást kap, csak azt tudja ígérni, hogy megpróbálja meggyőzni a kollégákat
arról, hogy az iskola céljai és érdekei mit kívánnak.
Dr. Németh Márta érkezett az ülésre.
Dr. Zongor Gábor
Egyetértett a pályázó azon véleményével, hogy „az a gyanús, ha valaki 100 %-ban támogatott,
mert vélhetően ottan bajok vannak”. Emlékeztetett arra, hogy a Czuczor Sándor
támogatottsága sem érte el sokszor a többséget, mert sikeresen „demokratizálta” az
intézményt, hiszen sztrájk, tüntetések és egyebek is előfordultak, melyet természetesen nem
kíván az igazgató asszonynak.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Kovácsné Fodor Veronika megbízásáról a MagyarAngol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium igazgatójának.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 38 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 37 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
73/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kovácsné Fodor Veronika 8241 Aszófő,
Árpád u. 41. szám alatti lakost 2009. augusztus 16-i hatállyal megbízza a balatonalmádi
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás 2009. augusztus 16-tól 2014. augusztus 15-ig szól.
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az
igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2009. augusztus 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Gratulált Kovácsné Fodor Veronikának a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű
Gimnázium és Kollégium igazgatójává történő megbízásához.
4. Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának
megbízása
Lasztovicza Jenő
Bejelentette, hogy a pályázó hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához.
Megkérdezte a jelöltet kíván-e élni a 2 perces hozzászólási lehetőséggel.
Turi Sándor
Nem kívánta a pályázatát kiegészíteni.
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény
ismertetésére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság Turi Sándor megbízását 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül javasolta elfogadásra a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Turi Sándor megbízásáról az Öveges József
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 36 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 36 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
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74/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Turi Sándor 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u.
2. szám alatti lakost 2009. augusztus 16-i hatállyal megbízza a balatonfűzfői Öveges József
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás 2009. augusztus 16-tól 2014. augusztus 15-ig szól.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az
igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2009. augusztus 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Gratulált Turi Sándornak a balatonfűzfői Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium igazgatójává történő megbízásához.
5. A Petőfi Sándor Gimnázium igazgatójának megbízása
Lasztovicza Jenő
Bejelentette, hogy a pályázó hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához.
Megkérdezte a jelöltet kíván-e élni a 2 perces hozzászólási lehetőséggel.
Huszár Endre
Elmondta, hogy kiegészítést kíván tenni. 10 éve vezeti a Petőfi Gimnáziumot és ez az
időtartam mindenképpen számvetésre sarkallja. Egy fiatal, mindössze 5 éves intézményt vett
át, azóta az épület állagát sikerült megőrizni. Nagymértékű technikai fejlesztésekre,
beruházásokra került sor, így 3 tantermet és 4 szaktantermet sikerült létrehozniuk a tulajdonos
és a fenntartó önkormányzatok segítségével.
Szakmai munkájában sikerként könyveli el a minőségirányítási rendszer kiépítését. 2007-ben
a COMENIUS I-gyel kezdték, 2004 óta működtetnek pedagógus teljesítményértékelési
rendszert – melyet már akkor kezdtek, amikor még jogszabály nem írta elő – és 2007-től új,
átdolgozott szabályzattal végeznek.
Az intézmény, illetve kollégái sikerének tulajdonítja azt is, hogy a gimnázium nevet vívott ki
magának az idegennyelv oktatás terén, a városban, a megyében, sőt még a megye határain túl
is. Ezt a nyelvvizsgák, versenyek és Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredmények
egyaránt igazolják. Ennek elismerése az is, hogy a pápai középiskolák közül ők kaptak
lehetőséget arra, hogy a 2009/2010-es tanévtől magyar-angol kéttannyelvű oktatási
intézménnyé váljanak. Ők fogadhatják a külföldi, NATO Partnerségi Program keretében
Pápára érkező szülők középiskolás korú gyermekeit. Ez egyben a legnagyobb feladat a
következő években a Petőfi Gimnázium számára.
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény
ismertetésére.

20
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság Huszár Endre megbízását 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül javasolta elfogadásra a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Huszár Endre megbízásáról a Petőfi Sándor
Gimnázium igazgatójának.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 36 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
75/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Huszár Endre 8500 Pápa, Hatodik u. 60.
szám alatti lakost 2009. augusztus 16-i hatállyal megbízza a pápai Petőfi Sándor Gimnázium
igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás 2009. augusztus 16-tól 2014. augusztus 15-ig szól.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az
igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2009. augusztus 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Gratulált Huszár Endrének a pápai Petőfi Sándor Gimnázium igazgatójává történő
megbízásához.
6. A Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának
megbízása
Lasztovicza Jenő
Jelezte, az előterjesztés tartalmazza, hogy Szigethi Csaba pályázata nem felelt meg a pályázati
felhívásban foglalt feltételeknek, ezért javasolta, hogy a közgyűlés a pályázót tárgyalás nélkül
utasítsa el.
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A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 38 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 37 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
76/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Szigethi Csaba 8230
Balatonfüred, Bartók Béla utca 23. I/3. szám alatti lakosnak a Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói állására benyújtott pályázata a pályázati felhívásban
foglalt feltételeknek nem felel meg, ezért a pályázatot tárgyalás nélkül elutasítja.
Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy Szigethi Csaba pályázót a fentiekről tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő
Bejelentette, hogy Vinczéné Doroszi Terézia Mária hozzájárult a napirend nyilvános
tárgyalásához.
Megkérdezte a jelöltet kíván-e élni a 2 perces hozzászólási lehetőséggel.
Vinczéné Doroszi Terézia Mária
Nem kívánta a pályázatát kiegészíteni.
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény
ismertetésére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén.
A bizottság Szigethi Csaba megbízását igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal, 6 tartózkodás
mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlés részére.
A bizottság Vinczéné Doroszi Terézia Mária megbízását igen szavazat nélkül, 3
ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
Horváth László
Utalt arra, hogy Balatonfüred Város Önkormányzata Szigethi Csaba pályázatát támogatta,
ugyanakkor a másik pályázóra tekintettel nincsen települési álláspont.
Megkérdezte, mi ilyenkor a helyzet. A város önkormányzata nem vette figyelembe azt a 15
napos csúszást, illetve hogyan veszi figyelembe a megyei önkormányzat közgyűlése
Balatonfüred önkormányzatának döntését.
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Lasztovicza Jenő
Válaszában elmondta, nincsen arról információjuk, hogy a balatonfüredi önkormányzat miért
így foglalt állást. A megyei önkormányzat pedig a szavazatával eldönti, hogy milyen
álláspontot képvisel.
Pusztai István
Megítélése szerint nem igazán szerencsés és meg kellene vizsgálni azt a kérdést, hogy miért
ilyen kevés a pályázó. Nyilvánvalóan összefügg az igazgatói megbízások presztízsével,
finanszírozási gazdasági, szakmai nehézségekkel.
Nem tartja szerencsésnek, ha a megyei önkormányzat korábbi döntései esetleg a pályázókban
azt sugalmazzák, hogy azért a pályázó nem árt, ha rendelkezik politikai háttérrel, politikai
támogatással. Mindkét elem magában hordoz bizonyos kontraszelektív elemet, ami egy
versenyhelyzetben lévő és különböző kihívásnak megfelelő intézmény esetében lehet hátrány
a jövőre nézve.
Lasztovicza Jenő
Feltette a kérdést, hogy az utóbbi pár mondat melyik korszakról szól. Ő úgy gondolja, hogy a
nem a mostani korszakról szól „a politikai hátsó szél támogatottság”.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások
Horváth László
Rámutatott, hogy Szigethi Csaba esetében augusztus 15. és szeptember 1. között gyakorlatilag
2 hét van, ráadásul nyári szünet, ami miatt a pályázatát eredménytelennek minősítette a
megyei önkormányzat. A szakmai program támogatottságában viszont jelentős különbség van
az ő javára. Indítványozta, hogy a pályázatot a közgyűlés minősítse eredménytelennek.
Dr. Zongor Gábor
Hangsúlyozta, hogy rossz a szabályozás. Az előírásoknak nem megfelelő pályázót ugyanis
menet közben nem lehet kizárni, azt csak a testület tudja megtenni. Így állhat elő az a helyzet,
hogy a városi képviselő-testület azt támogatja, aki egyébként a feltételeknek nem felel meg.
Ugyanezt teszi a kamara is és ez senkinek sem jó. Szerinte érdemes lenne a közgyűlésnek a
kinevezési ügyekkel kapcsolatos anomáliákat összegyűjteni és adott esetben felterjesztéssel
fordulni a Kormány felé.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Vinczéné Doroszi Terézia Mária megbízásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3 igen szavazattal, 10
ellenszavazat 24 tartózkodás mellett meghozta az alábbi.
77/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Vinczéné Doroszi Terézia Mária 8230
Balatonfüred, Köztársaság u. 15/D 2/7. szám alatti lakosnak a Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói állására benyújtott pályázatát elutasította.
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázót döntéséről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Jelezte a fentieknek megfelelően, hogy az SZMSZ szerinti helyettesítés lép életbe az új
pályázat kiírásáig.

7. A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megbízása
Lasztovicza Jenő
Bejelentette, hogy a pályázók hozzájárultak a napirend nyilvános tárgyalásához.
Megkérdezte a jelölteket kívánnak-e élni a 2 perces hozzászólási lehetőségükkel.
Kaiser Márta Alexandra
Nem kívánta a pályázatát kiegészíteni.
Németh Péter pályázó nem vett részt a közgyűlésen.
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény
ismertetésére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén.
A bizottság Kaiser Márta Alexandra megbízását 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5
tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlés részére.
A bizottság Németh Péter megbízását 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás
mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Felhívta a figyelmet arra, hogy az SZMSZ 18. § (4) bekezdése alapján: ”A közgyűlés a
hatáskörébe tartozó választási, kinevezési és megbízási ügyekben - több személy esetén először a jelöltek előzetes kiválasztásáról határoz. A kiválasztás oly módon történik, hogy az
egyszerű többséget el nem ért személy(ek) a következő fordulóban nem bocsáthatók
szavazásra. A második fordulóban minden képviselő érvényesen egy jelöltre szavazhat, oly
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módon, hogy elsőként a legkevesebb igen szavazatot elérő jelöltről döntenek. A kinevezésről,
illetve megbízásról a testület minősített többségű szavazással határoz.
Eredménytelen szavazás esetén újabb szavazást elrendelni nem lehet, az eljárást a téma szerint
illetékes bizottság hatáskörébe kell utalni, amely a közgyűlés ülésére - az ismételt pályázat
lebonyolítását követően - újból előkészíti a személyi javaslatot.”
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Kaiser Márta Alexandra előzetes kiválasztásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal, 24 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
78/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kaiser Márta Alexandra 8230 Balatonfüred,
Bél Mátyás u. 18. szám alatti lakosnak a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatói állására benyújtott pályázatát elutasította.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázót döntéséről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Németh Péter előzetes kiválasztásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 38 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 3
ellenszavazattal, 24 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
79/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Németh Péter 8200 Veszprém, Diófa u. 14/C
szám alatti lakosnak a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói
állására benyújtott pályázatát elutasította
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázót döntéséről értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Megállapította, hogy egyik jelölt sem kapta meg az egyszerű többséget.
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatnál – a pályázati eljárás lefolytatásáig – Kaiser Márta Alexandra igazgatói
megbízásáról.
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A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 36 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
80/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kaiser Márta Alexandra 8230 Balatonfüred,
Bél Mátyás u. 18. szám alatti lakost, az intézmény közalkalmazottját 2009. augusztus 16-ai
hatállyal – a pályázati eljárás lefolytatásáig, 2010. augusztus 15-ig – megbízza a Veszprém
Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói feladatainak ellátásával.
A közgyűlés felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy az igazgatói állásra a
pályázatot írja ki.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az
igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

a bizottság soron következő rendes ülése,
illetve 2009. augusztus 15.
a bizottság elnöke, illetve a megyei közgyűlés elnöke

8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátása
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény
ismertetésére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés
Kovács Zoltán János
Megkérdezte, miért változott a korábbi gyakorlat, miszerint a pályázatot tanévkezdésre
szokták kiírni, ha pedig eredménytelen a pályázat, akkor is a tanévkezdés időpontjáig szokták
megbízni a régi igazgatót.
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Válasz
Lasztovicza Jenő
Válaszában elmondta, hogy a gyakorlat nem változott, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
döntésének megfelelően került kiírásra a pályázat.
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 36 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
81/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nagy Zoltánt, az intézmény jelenlegi
igazgatóját 2009. augusztus 16-tól 2009. december 31-ig megbízza a Bánki Donát Szakképző
Iskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az
igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2009. augusztus 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

9. Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2008. évi
tevékenységéről
Lasztovicza Jenő
Jelezte, hogy a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága a közgyűlést megelőző
ülésén módosító indítványt fogalmazott meg, melyet ismertetett:
„A bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy amennyiben a Veszprém Megye
Idegenforgalmáért Közalapítvány megszüntetése mellett dönt, abban az esetben az alapítvány
támogatására szánt összeg a Turisztikai Hivatal előkészítő munkája mellett a bizottság
hatáskörébe kerüljön át. A felhasználás a kistelepülések turisztikai kiadványának támogatása;
a cél megegyezik a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány eddigi céljaival.
A bizottság javaslatát mind a költségvetési koncepció, mind a költségvetés tervezésénél kéri
figyelembe venni.”
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére.
Dr. Áldozó Tamás
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság
2009. június 15-ei ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
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Dr. Hermann István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi
Bizottság 2009. június 16-ai ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Horváth László
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus
Bizottsága 2009. június 18-ai ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére, a közgyűlés
elnöke által már ismertetett módosító indítvány figyelembe vételével.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás
Pusztai István
Utalt arra, hogy a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezte a költségvetési rendeletben
elfogadott szabály szerint az alapítványok támogatását. Ezek az összegek néhány alapítványt
lényegében felszámolásra ítéltetnek. Megítélése szerint a költségvetésben elfogadott szabály
méltánytalan, hiszen a jogszabály lehetővé tette volna, hogy a saját bevételhez igazított
önkormányzati támogatás ügyében egy-két éves átmeneti időszakot hagyjon jóvá az
önkormányzat. Azért tartja méltatlannak azt a kitételt, hogy a 2008-as bevételeik alapján
kapják a támogatást, mert 2008-ban az alapítványok még nem tudták, hogy 2009-ben majd
ilyen feltételeknek kell majd megfelelniük. Tehát olyan helyzet alakult ki erre az évre, amikor
a megyei önkormányzat formálisan nem, de szabályain keresztül néhány alapítvány
működését teljes mértékben ellehetetlenítette. Megítélése szerint ez az eljárás nem méltányos
és nem méltó az önkormányzathoz.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága
módosító indítványáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 36 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21 igen szavazattal, 4
ellenszavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadta az indítványt.
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Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön – a módosító indítvány figyelembe vételével – az
előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 37 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
82/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei
Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány, a „Veszprém Megye
Tűzvédelméért 105” Közalapítvány, a „Veszprém Megyei 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” 2008. évi
tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadta.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Nemzetközi Kapcsolatok és
Turizmus Bizottságának javaslata alapján – megvizsgálja, hogy amennyiben a
Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány megszüntetése mellett dönt,
abban az esetben az alapítvány támogatására szánt összeg a Turisztikai Hivatal
előkészítő munkája mellett a bizottság hatáskörébe kerüljön át. A felhasználás a
kistelepülések turisztikai kiadványának támogatása; a cél megegyezik a Veszprém
Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány eddigi céljaival.
A bizottság javaslatát mind a költségvetési koncepció, mind a költségvetés
tervezésénél kéri figyelembe venni.
Határidő:
Felelős:

az 1. pont vonatkozásában azonnal,
a 2. pont vonatkozásában 2010. június 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

10. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére.
Dr. Áldozó Tamás
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság
2009. június 15-ei ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
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Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 37 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
83/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 139/2007. (IX.13.)
MÖK határozat 2./ pontjában foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatási
szerződéssel 36.346.000,-Ft-ot, azaz Harminchatmillió-háromszáznegyvenhatezer forintot
átadjon a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, amelyet a Veszprém,
Dózsa György u. 31. szám alatti ingatlan tetőterének beépítéséhez használhat fel.
A megyei önkormányzat az összeget előfinanszírozással adja át a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.
A közgyűlés felhívja elnökét, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet ennek megfelelő
módosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Szünet
Szünet után
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11. Döntés egyes pályázatok benyújtásáról, illetve előkészítéséről
– A szak– és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer
fejlesztése pályázati felhívás (TÁMOP–2.2.3–09/1)
– A TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések pályázat
(TIOP–3.1.1)
– Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (KDOP–5.3.2)
– „Migráns tanulók a magyar közoktatásban” című pályázat (TÁMOP–3.4.1.B–
08/2)
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság a rá vonatkozó határozati javaslatokat 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén. A bizottság a határozati javaslatokat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Balaton-felvidék – Somló szakképzés-szervezési
Társulás TÁMOP-2.2.3-09/1 pályázatának benyújtásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 33 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 33 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
84/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Balaton-felvidék –
Somló Szakképzés-szervezési Társulás pályázatot nyújtson be a Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében meghirdetett „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása
–TISZK rendszer fejlesztése” megnevezésű, TÁMOP-2.2.3-09/1 kódszámú pályázatra. A
pályázat feltételeit a közgyűlés elfogadja és esetleges nyertesség esetén – a támogatási
szerződés megkötéséhez hozzájárul. Elősegíti továbbá az 5 év fenntartási idő folyamán a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.
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A pályázat-előkészítés költségeire 6 millió Ft-ot biztosít a Balaton-felvidék – Somló
Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésében azzal, hogy sikeres pályázat esetén a
pályázati támogatásból ezen összeget a Társulás a Veszprém Megyei Önkormányzat részére
megtéríti.
Határidő:
Felelős:

2009. június 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás TIOP
3.1.1 pályázatának benyújtásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
85/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja, hogy egyetért a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre kerülő „TISZK rendszerhez
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” TIOP 3.1.1 pályázatra a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásával. A
Közgyűlés a pályázatokkal járó kötelezettségeket tudomásul veszi, és azok előkészítő
munkálataira a 2009. évi költségvetésben
– megelőlegezésként - 4.000 eFt-ot biztosít.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat külső szakértővel történő
előkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy tárgyalások után megállapodást kössön a
SZASZET-ben lévő intézmények tulajonos önkormányzataival a pályázati előkészítés és
önrész biztosításának feltételeiről és a kötelezettségvállalás arányairól, valamint a sikeres
pályázat esetén megvalósuló beruházás tulajdonviszonyairól.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulás TIOP 3.1.1 pályázatának benyújtásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 33 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 33 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

32
86/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja, hogy egyetért a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre kerülő „TISZK rendszerhez
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” TIOP 3.1.1 pályázatra a Balaton-felvidék-Somló
Szakképzés-szervezési Társulás infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos pályázat
benyújtásával. A Közgyűlés a pályázatokkal járó kötelezettségeket tudomásul veszi, és azok
előkészítő munkálataira a 2009. évi költségvetésben – megelőlegezésként - 8.000 eFt-ot
biztosít.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat külső szakértővel történő
előkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy tárgyalások után megállapodást kössön a
SZASZET-ben lévő intézmények tulajdonos önkormányzataival pályázati előkészítés és
önrész biztosításának feltételeiről és a kötelezettségvállalás arányairól, valamint a sikeres
pályázat esetén megvalósuló beruházás tulajdonviszonyairól.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön hozzájárulásról a szőci Idősek Otthona komplex
akadálymentesítésére KDOP-2009-5.3.2 pályázat benyújtásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
87/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a szőci Idősek Otthona
komplex akadálymentesítésére 34.000 eFt-os beruházási összeggel pályázat kerüljön
benyújtásra a KDOP-2009-5.3.2. pályázati kiírás keretében.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Szőci Idősek Otthona utólagos
akadálymentesítése” című pályázathoz összesen 3.400 eFt önrészt biztosít. Fedezetét a 2009.
évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2009. (III. 27.) számú rendelet 4/c. sz. melléklet
II/3. sorában foglalt - Közintézmények akadálymentesítése - előirányzat terhére biztosítja.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Petőfi Sándor Gimnázium TÁMOP-3.4.1.B-08/2
pályázat benyújtásának támogatásáról.
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A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
88/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Petőfi Sándor Gimnázium
azon szándékát, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
„Migráns tanulók a magyar közoktatásban“ című pályázatot (TÁMOP-3.4.1.B-08/2)
benyújtsa.
Határidő: a pályázat benyújtására 2009. június 30.
Felelős:
Huszár Endre, a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója
2./ A pályázat előkészítésére a közgyűlés az intézmény költségvetésében 425 eFt
előirányzatot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Petőfi Sándor Gimnázium
fenntartója, kötelezettséget vállal arra, hogy a TÁMOP-3.4.1.B-08/2 kódszámú pályázat által
támogatott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt
befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
12. Döntés struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés
szakellátásban pályázaton való részvételről (TIOP–2.2.4/08/1)

a

fekvőbeteg

Lasztovicza Jenő
Jelezte, hogy az előterjesztéshez képviselői módosító indítványt nyújtottak be, melyet az ülés
megkezdése előtt kiosztottak.
Megkérdezte az előterjesztő dr. Rácz Jenő urat, kíván-e az előterjesztéshez szóbeli
kiegészítést tenni.
Dr. Rácz Jenő
Elmondta, hogy foglalkoztak a kérdéssel, ha az eredeti variációban tudják megvalósítani a
pályázatot és a dobai telephely beköltözik Sümegre és a szakemberekre ugyanúgy szükség
lesz. A koncepció tartalmazza, hogy az orvosok és a szakdolgozók esetében a napi többszöri –
műszakváltáshoz igazodó – buszjáratokat biztosítani fogják. Tehát a program létszámleépítést
nem tartalmaz.
Mint előterjesztő Kovács Zoltán János és Pusztai István képviselők együttes módosító
indítványát befogadhatónak tartja.
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Lasztovicza Jenő
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére.
Dr. Áldozó Tamás
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság
2009. június 15-ei ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén. A bizottság az előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt
megtárgyalta, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolta a közgyűlés részére.
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Dr. Kovács Zoltán
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság 2009. június 17-ei
ülésén.
A bizottság az előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt megtárgyalta, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
A bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Jelezte, hogy az előterjesztő Kovács Zoltán János és Pusztai István képviselők együttes
módosító indítványát befogadja.
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások
Dr. Kovács Zoltán
Meggyőződése szerint ha ezek a pályázatok nagyrészt sikerrel járnak, az összességében olyan
jelentős változást hozhat a kórház életében, „ami magával a kórház építésével azonos”, de
most egy belső tartalmi versenyképesség javulást eredményez a kórház életében. Felhívta a
figyelmet arra, hogy azzal a megye megint egy nagy vállalást tesz a Veszprém városában lévő
kórházra is figyelemmel, hiszen mintegy félmilliárd forint saját forrás vállalásáról van szó.
Hacsak ennek 50 %-át nyerik el, akkor is negyedmilliárd forintot jelent. Ismeretes, hogy a
közgyűlés elnöke, a kórház főigazgatója és az ő hathatós közreműködésére 4 vagy 5 év után
sikerült az onkológiai centrum létesítésére vonatkozó pályázatot kiíratni. Ami azt jelenti, hogy
egy versenyképességi feltételeket javító egységgel bővül a kórház, amely a gazdasági társaság
szempontjából finanszírozás javító lehetőséget is ad. Ha ezek a fejlesztések megvalósulnak,
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nemcsak pénzt hoznak, hanem jelentős mértékű pénzkiadással járó tevékenységet is
tartalmaznak, ami – ha a teljesítménykorlátozás nem olyan nagymérvű – hosszú távon
teljesítmény növekedésével és a versenyben a minőségi betegellátásban segíti a kórházat.
Felhívta a figyelmet a székesfehérvári, a kaposvári, a győri és a szombathelyi kórházakra,
mint komoly versenytársakra. A kaposvári Pannon Modellben való együttműködés javítja a –
úgymond középen elhelyezkedő – veszprémi kórház esélyeit. Amennyiben ki akarnak törni
ebből a rendszerből, ezt meg kell szavazni.
Pusztai István
Megítélése szerint a módosító indítvány fogadtatása és befogadása azt jelzi, hogy ebből a
pályázati lehetőségből mind a kórház, mind a megyei önkormányzat a maximumot akarja
kihozni. Azt is látni kell, hogy a most futó pályázatok megítélése után ilyen mértékű források
jó ideig nem állnak rendelkezésre az egészségügy számára. Ezért a kórház által készített
alternatívákkal mindenképpen célszerű támogatni és valamennyiük érdeke, hogy sikeres
pályázat esetén ezt a fejlesztési potenciál lehetőséget kihasználják a megyei egészségügy
javára.
Megjegyezte, hogy dr. Kovács Zoltán – nyilvánvalóan az idő rövidsége miatt – nem sorolta
fel mindazokat, akik közreműködtek az onkológiai pályázat kiírásában, mert a szocialista
politikusok is elég komoly szerepet vállaltak abban, hogy az onkológiai fejlesztés Veszprém
megye számára kedvezően alakuljon.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 38 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 38 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
89/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja és engedélyezi, hogy a
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság pályázatot nyújtson be a „Struktúraváltást támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című TIOP–2.2.4/08/1 kódszámú
pályázati kiírásra. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit ZRt. közgyűlésén a fent megfogalmazott
tulajdonosi álláspontot képviselje.
Határidő:
a pályázati felhívásban megjelenő beadási határidő
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2.

A megyei önkormányzat a pályázati program előkészítése, valamint a tervezés miatt
felmerülő költségek fedezetéül 50.000.000.-Ft-ot, azaz Ötvenmillió forintot
ideiglenesen átadott pénzeszközként megelőlegez a 2009. évi költségvetés hiányát
növelő előirányzat terhére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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3.

A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat,
mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit ZRt. többségi
tulajdonosa képviseletében a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat kiadja,
valamint a dokumentumokat aláírja.
Határidő:
a pályázati felhívásban megjelenő beadási határidő
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

4.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázat benyújtásához szükséges
470.000.000.-Ft, azaz Négyszázhetven millió forint önrészt a megyei önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 27.) rendelete 17. § (3) bekezdésének b)
pontjában foglaltak értelmében a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény bevétele
terhére biztosítja.
Határidő:
a pályázati felhívásban megjelenő beadási határidő
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

5.

A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy vizsgálja meg a Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zrt. pályázata keretében a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet rekonstrukciója
második ütemének megvalósítási lehetőségét és a szükséges döntéseket készítse elő.
Határidő:
a pályázati felhívásban megjelenő beadási határidő
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
13. Közoktatási megállapodás módosítása a Vas Megyei Önkormányzattal

Lasztovicza Jenő
Jelezte, hogy az előterjesztéshez képviselői módosító indítványt nyújtottak be, melyet az ülés
megkezdése előtt kiosztottak.
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén. A bizottság az előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt
megtárgyalta, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a
közgyűlés részére.
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Jelezte, hogy dr. Zongor Gábor képviselő egyéni módosító indítványát befogadta.
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.

37
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás
Stolár Mihály
Jelezte, hogy az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a közgyűlést megelőző ülésén dr. Zongor
Gábor módosító indítványához hasonló tartalmú határozatot fogadott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 37 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
90/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Közoktatási megállapodásról a Vas
Megyei Önkormányzattal tárgyú 65/2009. (V.21.) MÖK határozatát hatályon kívül
helyezi.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 88. § (4) bekezdése alapján közoktatási megállapodást köt a Vas Megyei
Önkormányzattal négy fő beszédfogyatékos tanuló általános iskolai ellátására és
kollégiumi elhelyezésére. A közgyűlés elfogadja a mellékelt megállapodás tervezetet és
felhatalmazza Elnökét az aláírásra.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Közgyűlés felkéri az Elnökét, hogy a 2009. évi költségvetésben a megállapodásban
foglalt pénzügyi fedezet biztosításáról intézkedjen.
Határidő:
2009. augusztus 31.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. A közgyűlés felkéri az elnökét, hogy vizsgálja meg mindazon megyei hatáskörű
közszolgáltatásokat, amelyek megfelelő színvonalú ellátását a Veszprém Megyei
Önkormányzat intézményhálózatán keresztül nem képes ellátni és tegyen javaslatot ezen
feladatok tekintetében a feladatot ellátó helyi önkormányzattal, önkormányzatokkal való
átfogó keret-megállapodás megkötésére.
Határidő:
2009. szeptember 30.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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14. Döntés a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény bevételének felhasználásáról a
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok Program pályázatához szükséges saját forrás biztosítására
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére.
Dr. Áldozó Tamás
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság
2009. június 15-ei ülésén. A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyetértett a határozati javaslatban szereplő kötvény felhasználására vonatkozó javaslattal.
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén. A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyetértett a határozati javaslatban szereplő kötvény felhasználására vonatkozó javaslattal.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés
Geipl Miklósné
Jelezte, hogy egyetért a pályázattal, amit kezdettől fogva támogatott az az Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottság. Ugyanakkor évről évre emelkedik a szükséges önrész aránya. Megkérdezte,
mi ennek az oka.
Lasztovicza Jenő
Válaszában elmondta, hogy a mostani változás az ÁFA és a valuta árfolyam mozgásából
adódó önrész emelkedést tükrözi.
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 36 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 36 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
91/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1./A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Reguly Antal Szakképző Iskola és
Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat alapján
megvalósuló beruházás saját erő forrását – 69 000 ezer Ft-ot – a „Veszprém Megye
Fejlődéséért” Kötvény bevétele terhére biztosítja.
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2./ A beruházás megvalósítását követően a keletkezett mindenkori éves megtakarítást, de
legalább 11 086 ezer Ft -ot, az intézmény költségvetéséből zárolni kell, és céltartalékban kell
elhelyezni, annak érdekében, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az évenkénti fizetési
kötelezettségének időben eleget tegyen.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

15. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 27.)
rendeletének módosítása
Lasztovicza Jenő
Az előterjesztést az alábbiakkal egészítette ki:
1./ Az előterjesztés V.2. pontjához: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 7. § (1) értelmében a közgyűlés elnöke, mint
országgyűlési képviselő a költségvetési rendeletben kapott hatáskörét nem gyakorolhatja,
ezért az alábbi esetben a közgyűlés dönt:
Támogatások fedezete az általános tartalék:
Nemesgörzsöny Község Önkormányzata
Nemes előnevű községek találkozójának támogatása

50 ezer Ft

Devecser Város Önkormányzata
Devecser Városi Horgászverseny, valamint
Főzőverseny a Devecseri Székpusztai Víztárolón
megrendezésének támogatása

50 ezer Ft

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d. pontja
szerint a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át „a közösségi célú alapítvány és
alapítványi forrás átvétele, átadása”.
A közgyűlés elnökéhez érkezett alapítványi támogatási kérelem, melynek odaítélését
javasolja, de a fenti jogszabály miatt nem hozhat döntést a kérdésben, az alábbi esetben a
közgyűlés dönt az általános tartalék terhére.
Pro Minoritate Alapítvány
XX. Báványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása

100 ezer Ft

Támogatások fedezete a képviselői keret (4/a számú melléklet 15. pont):
Képviselő:
Papp Tamás
Dr. Kovács Zoltán
Trosits Bernadett
Nemesgörzsöny Község Önkormányzata
Nemes előnevű községek találkozójának támogatása

40 ezer Ft
90 ezer Ft
70 ezer Ft
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Boros Dénes
Baky György
Pénzesgyőri falunap támogatása

50 ezer Ft
50 ezer Ft

2./Az előterjesztés VII.1. pontjában közölt tájékoztató kiegészül a közgyűlés elnöke által az
előterjesztés leadását követően a 6/2009.(III.27.) rendelet 7.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján hozott döntéseivel:
Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Szervezet:
Európa bajnokság, valamint junior és kadett
női-férfi párbajtőr válogatóverseny rendezési
költségeihez hozzájárulás

150 ezer Ft

Zánka Nivegy-völgyi Borút Egyesület:
Pünkösdi Borünnep című rendezvény költségéhez
hozzájárulás

100 ezer Ft

Transzplantáltak Veszprém Megyei Érdekvédelmi és
Sportegyesülete
Ausztráliai XVII. Szervátültetettek Világjátékán
résztvevő 5 fő megyei sportoló részére
sporteszköz vásárlás támogatása

100 ezer Ft

3./A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Védelmi Irodája a védelmi felkészítés egyes
kérdéseiről szóló 2005/2009. Kormány határozat 2. sz. melléklete alapján az
országmozgósítás, gazdasági felkészülés központi kiadásai 2009. évi keretéből 5.000 ezer
Ft támogatásértékű működési, valamint 1.000 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási
bevételben részesült, melyből 3.000 ezer Ft személyi juttatásokra, 2.000 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékokra, és 1.000 ezer Ft beruházási kiadásokra fordít a
megkötött támogatási szerződés alapján.
4./A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az „Országos Esélyegyenlőségi Hálózat” program
keretében a Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza 2009. évi
működtetéséhez 18.000 ezer Ft támogatásértékű működési bevételt nyújtott a Megyei
Önkormányzat részére, melyet támogatásértékű működési kiadásként biztosít a támogatott
részére.
5./ Az előterjesztés leadását követően a Céltartalék (4/c sz. melléklet) előirányzataiból a
közgyűlés elnöke által történt döntésekről szóló tájékoztató a 6/2009.(III.27.) rendelet 7.§
(4) bekezdésében foglaltak szerint:
Céltartalék I.1. pontja terhére
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa
jubileumi jutalom 3 fő részére
2.785 ezer Ft (személyi juttatások: 2.785 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok: 891 ezer Ft
Céltartalék I.4. pontja terhére
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium részére 487 ezer Ft (felújítási
előirányzat) fűtés és melegvíz-előállítás szabályozás korszerűsítése céljából
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Céltartalék I.5. pontja terhére
A Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatói pályázatainak véleményezése, a szakmai
bizottságban történő szakértői közreműködés:
Dr. Pintér János részére szakértői díj
34 ezer Ft
Poetikus Bt. részére szakértői díj
25 ezer Ft
6./A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének 4/b számú
melléklete VI.2. pontjában 10.000 ezer Ft került elkülönítésre az általa, illetve
részvételével alapított alapítványok, közalapítványok támogatására. A 6/2009.(III.27.)
rendelet 16.§ (7) bekezdése szerint a támogatás felosztásának alapelveként kell figyelembe
venni az előző évi Megyei Önkormányzat támogatása nélküli saját bevételek teljesülésének
alakulását. A támogatás felosztását a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság hagyta jóvá az
alábbiak szerint:
Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány
Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány
Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány
„Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány
„Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány
Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Összesen:

6.174 ezer Ft
219 ezer Ft
49 ezer Ft
1.680 ezer Ft
286 ezer Ft
1.592 ezer Ft
10.000 ezer Ft

7./Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
által kiírt pályázatokra több esetben érkeztek megyei fenntartású intézményektől
támogatási kérelmek, melyek odaítélését javasolták. Az erről szóló bizottsági döntések az
előterjesztés leadási határidejét követően kerültek elfogadásra, ezért az abban szereplő
intézmények költségvetésének dologi kiadásait indokolt a részletezett előirányzatok terhére
az ott megjelölt összegű előirányzattal megemelni.
Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő,
nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (4/b számú melléklet II./2.
pont) előirányzat terhére
adatok ezer Ft-ban
Támogatás címzettje, támogatás célja:
Támogatás összege
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka
- Sérült gyermekek részére táboroztatás szervezésének
támogatása Ajkán

60

Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa
- Tiszta „Forrás” erdei iskola megvalósításának
támogatása a Forrás vendégházban, Bakonyjákón

80

Szász Márton Általános iskola, szakiskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Tapolca-Díszel
- Nemzetközi ifjúsági csere versenyek szervezésének
támogatása Szerbiában

60
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Szász Márton Általános iskola, szakiskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Tapolca-Díszel
- nyári kézműves tábor szervezési költségeihez
hozzájárulás Tapolca-Díszel és környékén

60

Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota
- Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok támogatása a finn
Nivalai iskolával

70

Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa
- Lévai szakmunkásképző iskolával való kapcsolattartás
támogatása, valamint a kiutazás költségeihez
hozzájárulás tapasztalatcsere céljából

80

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Pápa
- Vándortábor, kerékpártúra, kirándulás, gyalogtúra
szervezésének támogatása Fenékpusztán és
Balatonszentgyörgyön

50

Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Ajka
- nyári szünidei táborok szervezési költségeihez
hozzájárulás Mosoni-Duna, Szigetköz, Zánka
helyszíneken

70

Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
Veszprém
- A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat Gyermekönkormányzata által
szervezett Nyárbúcsúztató fesztivál, valamint a KiMit-Tud? elnevezésű rendezvények szervezésének
támogatása (Gulya-domb, Veszprém, Kisfaludy
Művelődési Ház, Sümeg helyszíneken)

70

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém
- Túlélő tábor szervezésének támogatása, valamint
Ópusztaszeri kirándulás szervezési költségeihez való
hozzájárulás

70

„Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond
- Gyalogtúra a Somló-hegyre szervezésének támogatása

60

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi
- „Generációk, ha találkoznak VII.” elnevezésű nyári
tábor szervezési költségeihez hozzájárulás

60

Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány
Ilona”Fogyatékosok Otthona, Dáka
- „Napsugár” nyári tábor, kirándulások, kézműves
foglalkozások költségeihez hozzájárulás
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Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és
Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj:
- Lakó-Hozzátartozó-Gondozó Találkozó kiadásainak
támogatása Lesencetomajon

80

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém
- Kézműves tábor szervezésének támogatása

60

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém
- Történelmi és kézműves tábor – Élet a római kori
Pannóniában kiadásainak támogatása

60

Összesen

1.040

Szociális feladatok támogatása (4/b számú melléklet V./6. pont) előirányzat terhére

Támogatás címzettje, támogatás célja:

adatok ezer Ft-ban
Támogatás összege

Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
Veszprém
- A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat által szervezett MIKULÁS NAP
elnevezésű rendezvény lebonyolítása (kb. 200
gyermek és nevelőszüleik észvételével)

150

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém
- A mi hetünk – Gyermekvédelmi hete – Szünidei akciós
programjának lebonyolítása

150

„Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond
- Egészségnap szervezése a Veszprém Megyei
Intézményekben élők meghívásával

100

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi
- Forogj Világ! – Családi nap a Pápakovácsi Idősek
Otthonában! rendezvény támogatása

150

Összesen

550

Ezen tételek figyelembevételével a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének
bevételi főösszege
19.560.160 ezer Ft-ra
kiadási főösszege
20.946.930 ezer Ft-ra módosul.
A hiány nem változik.
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére.
Dr. Németh Márta
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
2009. június 15-ei ülésén. A bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
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Dr. Hermann István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi
Bizottság 2009. június 16-ai ülésén. A bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén. A bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Dr. Kovács Zoltán
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság 2009. június 17-ei
ülésén. A bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 27.) rendeletének módosításáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 36 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 29 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett megalkotta a
10/2009. (VI. 25.) rendeletet
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 27.)
rendeletének módosításáról.
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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16. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.)
rendelet módosítása
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottság vélemények ismertetésére.
Dr. Áldozó Tamás
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság
2009. június 15-ei ülésén. A bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén. A bizottság a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) rendelet módosításáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 36 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 35 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkotta a
11/2009. (VI. 25.) rendeletet
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) rendelet
módosításáról.
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

17. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó
napi élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII. 12.) rendelet
módosítása
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére.
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Dr. Németh Márta
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
2009. június 15-ei ülésén. A bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén. A bizottság a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott
intézményekben alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII.
12.) rendelet módosításáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 37 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
12/2009. (VI. 25.) rendeletet
a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó napi
élelmezési nyersanyagköltségekről szóló 16/2006. (XII. 12.) rendelet módosításáról.
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) rendelet módosítása
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére.
Kropf Miklós
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Ügyrendi Bizottság 2009. június 17-ei
ülésén. A bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
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Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) rendelet módosításáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
13/2009. (VI. 25.) rendeletet
a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000.
(XI. 23.) rendelet módosításáról.
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
19. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzésszervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulással kötött
megállapodások módosítása
Lasztovicza Jenő
Az előterjesztést az alábbiakkal egészítette ki:
A Tapolca Város Önkormányzat Képviselőtestületével kötött szakképzés-szervezési társulási
megállapodás bevezető részében, valamint a 2. és 3. számú pontban Tapolca város
irányítószáma az eredeti megállapodásban el lett írva, ezért e módosítás keretében javasolta
annak pontosítását is.
Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény
ismertetésére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
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A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 35 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
92/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápa Város Önkormányzat
Képviselő-testületével, Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületével és
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testületével a szakképzés-szervezési
társulások létrehozásáról megkötött társulási megállapodások 6. pontjában a “részben
önállóan gazdálkodó” kifejezést “önállóan működő költségvetési szerv”-re; a pápai
társulási megállapodás 6. pontjában továbbá az “önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv” kifejezést “önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”-re, a
megállapodások 7. pontjában “A Társulás szervezete: Társulási Tanács” szöveget a “A
Társulás irányító szervének neve, székhelye: Bakonyi/Balaton-felvidék-Somló
Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.”
szövegre, illetve Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa 8500 Pápa,
Külső-Veszprémi út 2.” szövegre; a megállapodások 12. pontjában a “Közigazgatási
Hivatal” kifejezéseket “Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Veszprémi
Kirendeltség”-re változtatja.
A Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületével kötött szakképzés-szervezési
társulási megállapodás bevezető részében a korábbi polgármester – “Ács János” – neve
helyett az új polgármester nevét – “Császár László”-t – kell szerepeltetni. A közgyűlés e
megállapodás bevezető részében, valamint a 2. és 3. pontjában Tapolca város
irányítószámát 8300-ra, míg a 12. pontjában az “öt” szót “négy” szóra javítja.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a fenti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásokat írja alá.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2.) A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított megállapodásokat elfogadás
céljából a társulásban résztvevő önkormányzatok részére jutassa el.
Határidő:
Felelős:

2009. június 22.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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20. Közoktatási megállapodás Tapolca és Várpalota Városok Önkormányzataival
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén.
A bizottság Tapolca Város Önkormányzatával megkötendő közoktatási megállapodással
kapcsolatos határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
A bizottság Várpalota Város Önkormányzatával megkötendő közoktatási megállapodással
kapcsolatos határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén.
A bizottság Tapolca Város Önkormányzatával megkötendő közoktatási megállapodással
kapcsolatos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
A bizottság Várpalota Város Önkormányzatával megkötendő közoktatási megállapodással
kapcsolatos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön közoktatási megállapodásról Tapolca Város
Önkormányzatával.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
93/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdése alapján közoktatási közszolgáltatási
feladatkörben közoktatási megállapodást köt Tapolca Város Önkormányzatával a
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható gyermekek ellátására. A
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közgyűlés elfogadja a mellékelt megállapodás-tervezetet és felhatalmazza Elnökét az
aláírásra.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a
közoktatási megállapodást aláírás után küldje meg Tapolca Város Önkormányzatának.
Határidő:
Felelős:

2009. június 25.
Dr. Zsédenyi Imre, a megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön közoktatási megállapodásról Várpalota Város
Önkormányzatával.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 35 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 35 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
94/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 88. § (4) bekezdése alapján közoktatási közszolgáltatási feladatkörben
közoktatási megállapodást köt Várpalota Város Önkormányzatával a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható gyermekek ellátására. A közgyűlés elfogadja a
mellékelt megállapodás-tervezetet és felhatalmazza Elnökét az aláírásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a
közoktatási megállapodást aláírás után küldje meg Várpalota Város Önkormányzatának.
Határidő: 2009. június 25.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre, a megyei főjegyző
21. Egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratának pontosítása a MÁK
hiánypótlási felhívása miatt

Lasztovicza Jenő
Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény
ismertetésére.
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Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság mindkét határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
Dr. Áldozó Tamás
Megítélése szerint ami a MÁK szerepvállalásával az alapító okiratokkal kapcsolatosan
történik, amellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ez a jogállamiságnak a kigúnyolása, a
kapkodás, a jogalkotási hiányosságoknak és a végrehajtásnak olyan zagyvaléka, amelyik
ponthoz csak igen szisztematikusan az államigazgatás kultúrájának és működés módjának
lerombolásával lehetett eljutni. Az alapító okiratok elfogadásakor is elhangzott, hogy
egymásnak ellentmondó szabályozások maradtak meg a különböző jogszabályokban, amelyek
rendkívül bizonytalan helyzetet idéztek elő. A korábbi ajkai történetre emlékezve már akkor is
célzott arra, hogy majd bejegyzi ezeket a MÁK, akkor, ha a vezetője is úgy gondolja és ez
sajnos bekövetkezett. Ráadásul olyan „trehány” észrevételsort küldtek ki egyes települési
önkormányzatoknak, hogy azon dokumentumok aláírását és lepecsételését is előírták, amik
egyébként lepecsételve és aláírva kerültek be a MÁK-hoz.
Sürgős és komoly központi szándékváltozásra van szükség, mert a magyar közigazgatás
működésének színvonalára nem az a jellemző, mint ami ezekben a szervezetekben található,
de nem biztos, hogy a települések határánál meg lehet állítani ezt a folyamatot.
Pusztai István
Jogosnak ítélte meg bizonyos törvények egymásnak való ellentmondásainak felvetését, illetve
azt, hogy időnként túlbürokratizáltan működik az állami közigazgatás. De azért azt túlzásnak
és sértőnek gondolja, hogy ennek a mozgatórugója egyedül az, hogy azt a vezető hogyan
gondolja.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások
Dr. Kovács Zoltán
Utalt Áldozó Tamás hozzászólásából arra, hogy a települési önkormányzatoknál kifejezetten
problémát jelent, a jogszabállyal nem alátámasztott az ún. önkényesen bekért adathalmaz.
Szívesen meghallatna példákat, különösen Pusztai István által mondottak
figyelembevételével.
Dr. Zsédenyi Imre
Elmondta, hogy dr. Áldozó Tamás által elmondottaknak megfelelően valóban óriási a káosz
az alapító okiratok felülvizsgálata során, a Pénzügyminisztérium, az államkincstár
ellentmondó belső utasításainak köszönhetően. Óriási viták és egyeztetések árán jutottak el a
mostani állapotig. Azonkívül, hogy a jogszabályok nem voltak egyértelműek, még a többféle
értelmezés is nehezítette a helyzetet.
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Dr. Kovács Zoltán
Emlékeztetett arra, hogy az „átmeneti Kormány” azt tűzte maga elé célul, hogy a spórolás
egyik fontos eszköze lesz a bürokrácia leépítése. Amennyiben az államigazgatási bürokrácia
leépítése ekként működik, mint ami az alapító okiratok körüli anomália, akkor ez nem
olcsóbb, hanem jóval drágább lesz. Érzékelhető volt, hogy ez nem Veszprém megyei
specialitás, de az, hogy a rugalmasság minimális esélyét sem adták meg az
önkormányzatoknak, az itt kifejezetten tetten érhető volt. Más megyékben szerzett
tapasztalatai alapján sok esetben személyi függő is volt ez a rendszer. Viccesnek ítélte meg,
hogy az eredetileg aláírt és pecsételt iratokat még külön le is kellett szignózni. Mint
városvezető, elégedetlenségnek ad hangot, mert ez egy tarthatatlan állapot, 19 éve ilyen
stílussal és bürokráciával még nem találkozott.
Dr. Hermann István
Intézményvezetőként kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy olyan utasításokat, kéréseket
kapnak nagyon gyakran a MÁK-tól, amelyek törvényi vagy bármely hivatkozás nélkül kérnek
adatszolgáltatást. A legutóbbi alkalommal a szabadságolásokkal kapcsolatban volt ilyen kérés,
reklamáló levelükre – miszerint így nem tudnak adatot szolgáltatni – egyelőre még választ
sem kaptak.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön egyes megyei fenntartású intézmények alapító
okiratának pontosításáról a MÁK hiánypótlási felhívása miatt
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 36 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
95/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (1) bekezdése a)
pontjában biztosított jogkörében az alábbi intézmények alapító okiratainak
módosítását a megjelölt változtatásokkal jóváhagyja:
a) Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának
5. Tevékenység típusai pontjából törli a 75111-5 Helyi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége, a 75141 Közigazgatást kiegészítő igazgatási célú tevékenységek, a
75175 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai szakfeladatokat. Új szakfeladat: 75144-9 Területvédelmi erők
tevékenysége.
b) Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának
11. Maximális gyermek-, tanulólétszám pontját az alábbiakra bontja meg:
Óvoda:

25 fő

Általános iskola:

119 fő

Szakiskola:

36 fő
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c) Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Kollégium alapító okiratának
11. Maximális gyermek-, tanulólétszám pontját az alábbiakra bontja meg:
Óvoda:

10 fő

Általános iskola:

95 fő

Szakiskola:

45 fő

Kollégium:

86 fő

d) Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának
11. Maximális gyermek-, tanulólétszám pontját az alábbiakra bontja meg:
Óvoda:

13 fő

Általános iskola:

137 fő

Szakiskola:

100 fő

e) Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának
11. Maximális gyermek-, tanulólétszám pontját az alábbiakra bontja meg:
Korai fejlesztés:

5 fő

Általános iskola:

175 fő

Szakiskola:

40 fő

f) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának
11. Maximális gyermek-, tanulólétszám pontját az alábbiakra bontja meg:
Általános iskola:

100 fő

Szakiskola:

100 fő

g) Petőfi Sándor Gimnázium alapító okiratának
3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában szereplő Petőfi Sándor
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola kiegészül Pápa székhely
megjelölésével.
h) Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának
5. Tevékenység típusai pontjában szereplő 853134-1 Felzárkóztató oktatás
megnevezésű szakfeladatot 853134-1 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató
oktatás (9-10. évfolyam) megnevezésre pontosítja.
i) Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának
5. Tevékenység típusai pontjában szereplő 85225-2 Sajátos nevelési igényű (dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia) tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére
felkészítő iskolai oktatása, Integrált nevelés, oktatás megnevezésű szakfeladatot 802252 Sajátos nevelési igényű (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) tanulók nappali rendszerű
szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása, Integrált nevelés, oktatás
megnevezésre pontosítja.
j) Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának
5. Tevékenység típusai pontjában szereplő 75195-8 A költségvetési szervek által
végzett egyéb kiegészítő tevékenységek megnevezésű szakfeladatot törli.
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k) Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági
irodája alapító okiratának
5. Tevékenység típusai pontjában szereplő 75176-8 Intézményi vagyon működtetése,
80512-4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása, 80513-5 Nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi időben) megnevezésű szakfeladatokat törli.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön egyes megyei fenntartású intézmények egységes
szerkezetű alapító okiratainak jóváhagyásáról
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 38 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 37 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
96/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (1) bekezdése a)
pontjában biztosított jogkörében az alábbi intézmények:
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala,
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Kollégium,
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Petőfi Sándor Gimnázium,
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium,
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium,
Eötvös Károly Megyei Könyvtár,
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Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája új,
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1-11. számú mellékletben foglaltak
szerint jóváhagyja.
2. A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes
szerkezetű alapító okiratok érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről.
Határidő:

azonnal, illetve 2009. június 25.

Felelős:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző

22. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás
igénylésére, létszámcsökkentés elrendelése az Acsády Ignác Szakképző Iskola és
Kollégiumnál
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére.
Dr. Németh Márta
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
2009. június 15-ei ülésén. A bizottság a feladatkörét érintő 1. határozati javaslatot 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Dr. Hermann István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi
Bizottság 2009. június 16-ai ülésén. A bizottság a feladatkörét érintő 1. határozati javaslatot 7
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés
részére.
Stolár Mihály
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009.
június 16-ai ülésén. A bizottság mindkét határozati javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén. A bizottság mindkét határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön pályázatról a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel
kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 38 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 38 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
97/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 5. számú
mellékletének 9. pontjában foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat
pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás
igénylésére.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a feladatellátás racionális megszervezése érdekében
az alábbi létszámcsökkentést, illetve álláshelyek megszüntetését határozta el.
Az önkormányzat neve és címe:

Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

4494 fő

A 4/2007. (II. 22.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

4285 fő

A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet
dobai telephelyének átadását követően engedélyezett létszám:

4132 fő

A 92/2007. (VI. 14.) és a 94/2007. (VI. 14.) MÖK határozatokkal
elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

4091, 5 fő

A korábban a települési önkormányzatok által fenntartott intézmények
átvételét követően engedélyezett létszám:

4860 fő

A 144/2007. (IX. 13.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

4855 fő

A 20/2007. (XII. 19.) rendeletben a Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóságnál elrendelt álláshely összevonást követően
engedélyezett létszám:

4854 fő

A 184/2007. (XI. 08.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám az 5/2008. (II. 26.) rendelet alapján:

4840,5 fő

A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

4848,5 fő

A 14/2008. (II. 21.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

4839,5 fő
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3206,5 fő

A 11/2008. (IV. 28.) rendeletben engedélyezett létszám:
A 61/2008. (IV. 24.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

3203,5 fő

A 15/2008. (VI. 13.) rendeletben engedélyezett létszám:

3219 fő

A 94/2008. (VI. 12.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

3189,5 fő

A 131/2008. (IX. 18.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően a 17/2008. (IX. 24.) rendeletben engedélyezett létszám:

3128,5 fő

A 172/2008. (XI.13.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően a 2/2009. (II. 25.) rendeletben engedélyezett létszám:

3122 fő

A 17/2009. (II. 19.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 25.) rendeletben
3089,25 fő

engedélyezett létszám:
A 16/2009. (II. 19.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

3070,25 fő

Felmentettek pályázatban szereplő létszáma:

16 fő

Korengedményes nyugdíjasok pályázatban szereplő létszáma:

1 fő

Veszprém Megyei Pedagógiai
Intézet és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

a.) Az intézmény neve és címe:

8200 Veszprém, Kossuth u.10.
74,5 fő

A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
A 131/2008. (IX. 18.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

69,5 fő
4 fő

Felmentettek létszáma:

b.) Az intézmény neve és címe:

Batsányi János Gimnázium és
Kollégium
8300 Tapolca, Liszt F. u. 12-14.

A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

52 fő

A 131/2008. (IX. 18.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

51 fő
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1 fő

Felmentettek létszáma:

c.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Önkormányzat
Idősek Otthona és Módszertani
Intézménye
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám
u. 1.
83 fő

A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
A 172/2008. (XI. 13.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

82 fő
1 fő

Felmentettek létszáma:

88 fő

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
A 4/2007. (II. 22.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

83 fő
1 fő

Felmentettek száma:

d.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Lakásotthonok
Igazgatósága
8200 Veszprém, Szeglethy u.1.
120 fő

A 2009. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
A 16/2009. (II. 19.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

101 fő

Felmentettek létszáma:

3 fő

Korengedményes nyugdíjasok létszáma:

1 fő

e.) Az intézmény neve és címe:

Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakképző Iskola és Kollégium
8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.

A 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 25.)
rendelet szerint 2008. december 31-én jóváhagyott
létszámkeret:

73 fő

A 17/2009. (II. 19.) MÖK határozattal elrendelt
létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Felmentettek létszáma:

f.)

Az intézmény neve és címe:

69 fő
3 fő
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
8200 Veszprém, Komakút tér 3.
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64 fő

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
A 4/2007. (II. 22.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

54 fő
1fő

Felmentettek létszáma:
g.) Az intézmény neve és címe:

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános
Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola és Kollégium
8200 Veszprém, Tüzér u. 44.
109 fő

A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
A 94/2008. (VI. 12.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

103 fő
1 fő

Felmentettek létszáma:

h.) Az intézmény neve és címe:

Faller Jenő Szakképző Iskola és
Kollégium
8100 Várpalota, Szent I. u. 1.

A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

92 fő

A 94/2008. (VI. 12.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Felmentettek létszáma:

90 fő
1 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 17 fős létszámcsökkentésből eredő kifizetések
biztosítására nyújtja be pályázatát.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél és hivatalánál a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladat átadás következtében a Veszprém
Megyei Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
4. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az érintett intézmények vezetőinek
figyelmét arra, hogy a pályázattal érintett létszámcsökkentés végleges, a megszüntetett
álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályváltozásból
adódó kötelezően ellátandó többletfeladatok ezt szükségessé teszik.
Határidő:

2009. július 10.

Felelős:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön létszámcsökkentés elrendeléséről az Acsády Ignác
Szakképző Iskola és Kollégiumnál.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 38 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 38 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
98/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Acsády Ignác Szakképző Iskola és
Kollégiumnál 1 fős létszámcsökkentést rendel el, melynek során az intézmény engedélyezett
99 fős létszámát véglegesen 98 főre csökkenti.
Határidő:
Felelős:

a munkáltatói intézkedés megtételére: azonnal
Kemény Éva intézményvezető

23. A „Veszprém Megye fejlődéséért” kibocsátott kötvénnyel kapcsolatos szerződés
módosítása
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére.
Dr. Áldozó Tamás
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság
2009. június 15-ei ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdések
Kovács Zoltán János
Elmondta, hogy 2-3 héttel ezelőtt megkérdezte tőle egy újságíró, valós-e az, hogy egy
bizonyos 110 %-os határ van a szerződésbe beépítve. Azt válaszolta, hogy a szerződésben
ilyen nincs, de nem is lehet, szerinte, mert aki ilyen szerződést aláírt, hogy 10 %
árfolyammozgásnál visszafizetési vagy vásárlási kötelezettség terhelheti, az „bugyutaságot”
csinál. Áttanulmányozta a korábbi ezzel kapcsolatos dokumentációkat és azokban semmi
ilyen nem szerepel. Erre tegnap tudta meg – hosszú-hosszú kutakodás után – hogy van egy
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információs összeállítás nevű dokumentum, amit a képviselők nem kapnak meg és ez a
dokumentum tartalmazza ezt a kötelmet. Szerinte ez a szerződés lényeges tartalmú eleme,
tehát a szerződésnek kellene tartalmaznia. Megkérdezte, hogy miért nem kapták meg a
döntést megelőzően és ki az, aki a képviselőknek nem juttatta el.
Elmondta továbbá, hogy a jelenlegi előterjesztés ezévre vonatkozóan 110 millió forint fölötti
kötelezettséget terhelne az önkormányzatra plusz egy kamatmarzsot, melynek majd kiderül a
nagyságrendje.
Megkérdezte, vannak-e még olyan kötelmek a szerződéssel kapcsolatosan, amiket a
közgyűlésen tagjai nem ismernek.
Boros Dénes
Megítélése szerint „a kötvényhelyzet egyre fokozódik” és véleménye szerint sokan nem
látnak ebben tisztán. Szeretné hallani azt a számot – ha elkezdik a tőke törlesztését,
feltételezve a 189 forintos árfolyamszintet a svájci franknál – hogy az ötmilliárd forint után
összesen hány milliárd forintot fog a megyei önkormányzat visszafizetni az elkövetkezendő
években.
Válasz
Horváth Mária
Válaszában elmondta, hogy valamennyi pénzintézet az ajánlatában garanciákat épített be és
ezek nem voltak eltérőek. Az, hogy 10 %-ban meghúzza a bank a határt, az nem azt jelenti,
hogy bármikor „bejöhet és kéri” az 5 milliárd 500 millió forint visszafizetését. Ez a
forgalmazói szerződésnek a része, amit mindenki mellécsatolt az alapszerződéshez.
Hangsúlyozta, hogy nem ez volt a kritériumrendszere a pályáztatásnak. Az előterjesztésben is
szerepel, hogy a bank nem kíván élni a garanciával, pontosan ezért, mert sokkal nagyobb
veszteséget okozna saját magának, ha ezt beváltaná. Ezért terjeszti be csak a határozati
javaslatot, hogy a svájci frank helyett gondolkozzanak más valutában, hiszen a kibocsátáskori
különbségek messze nem akkorák, mint mikor két évvel ezelőtt kibocsátották. Jelenleg a
svájci frank és az euró kamatfeltételei közel azonosak, ugyanakkor egyértelműen látszik az
elmúlt két év viszonylatában, hogy az euró mozgása lényegesen stabilabb, mint a svájci
franké.
A bankkal folytatott tárgyalásnál az volt az alapelv, hogy semmiképpen se kerülhessen a
megyei önkormányzat rosszabb helyzetbe, mint a kötvény kibocsátásakor. A 2,8 %-os felső
határ pontosan ezt a célt szolgálja, amikor e határt így elérik, a szerződés hatálya nem él
tovább. Ebből adódóan mindig a kötvény kibocsátáskori állapottal kell számolni.
Hangsúlyozta, hogy a kötvény kibocsátásakor felhívták a figyelmet az előterjesztésben az
árfolyamveszteség lehetőségére. Ugyanakkor a mai 186,1 %-os árfolyam mellett is
kedvezőbbek a svájci frank kondíciói, mintha a kötvényt bármikor forintban bocsátották volna
ki. Tehát jelen pillanatban az önkormányzat jobb pozícióban van, mint forint kibocsátással
lenne. Az előterjesztés azért tartalmazza, hogy minden évben két alkalommal kell
megállapodni a fizetendő összegekről, mert az a 6 hónapos liborral keresztbe elcsúszik a
kamatfizetési kötelezettség. Ez év márciusában került megfizetésre az a kamat, ami átlagosan
tavaly szeptemberig volt a svájci frankra. A szeptemberi nagyon alacsony 190 ezer svájci
frankos kamatfizetés abból adódik, hogy szeptemberben kell megfizetni azt a kamatot, ami
szeptember és március között a svájci frank kamata volt. Arra törekedtek, hogy
kiegyensúlyozott összeggel tudjanak számolni, egyrészt a költségvetés készítésekor, másrészt
meglegyen a lehetőség arra, hogy amikor kedvező lenne a svájci frank árfolyama, akkor
opciós ügylettel biztosítsák a következő két év fizetési kötelezettségét, tehát ne 180 forintos
árfolyamon, hanem kedvezőbben, mint ahogy azt tavaly is megtették.
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Lasztovicza Jenő
Megkérdezte, merült-e fel újabb kérdés, mert a kötvény kibocsátással kapcsolatos
napirendeknél képviselőtársai gyakran ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, és
érthetetlenségüknek adnak hangot. Olyan kérdéseket tesznek fel rendszerint, amire még a
„nagytudású” Pénzügyminisztérium sem tud jelen pillanatban választ adni mert nem lehet
tudni, hogy a jövőben hogyan fognak alakulni Magyarország közgazdasági lehetőségei és hol
találja meg az ország a helyét a pénzügyi világban. Megítélése szerint nem sok jóra lehet
számítani a közeljövőben a közgazdászok szerint. Ha a kormányváltás a rendes időben
következik be „a kassza olyan üres lesz, hogy kongani fog és a negatív adóssághegyeket kell a
következő kormánynak maga előtt tolnia”. Ezért tartja feleslegesnek az ilyen típusú
kérdéseket, mert „egyikük sem varázsló és nem jós”.
Megítélése szerit a kötvény kibocsátásakor helyesen döntöttek, az, hogy sok megye, illetve
város kötvényének jelentős részét már felélte működésére, arról nem a városi vagy megyei
vezetők tehetnek, hiszen számtalan szocialista vezetésű megyei jogú város már sokmilliárd
forint értékű kötvényt költött el működtetésre. Szerinte ez egy rossz országos gazdasági
politikának köszönhető, hogy az önkormányzatoknak odáig kellett jutniuk, hogy jövőjük,
fejlesztéseik biztosítása érdekében kötvényt kelljen kibocsátaniuk.
Hozzászólások
Boros Dénes
Megjegyezte, hogy nem tanácsot kíván adni, de ne vezessen gazdasági társaságot az, akinek
ilyen a gondolkodásmódja.
Megismételte kérdését, miszerint az 5 milliárd forintos kötvény után mennyit fognak
visszafizetni. Véleménye szerint 2012-2013-ban csődhelyzet alakul ki a megyegyűlésben és
erre azért minimum készülni kellene.
Lasztovicza Jenő
Hangsúlyozta, hogy ő már erre a kérdésre megadta a választ. Ha lenne egy olyan kiszámítható
kormánya az országnak, és egy kiszámíthatóan és magabiztosan döntő parlamenti többség, aki
garantálni tudná – legalább egy évre – hogy milyen adók, illetve adósávok, vagy a
vállalkozásoknak milyen bevételei lesznek, valamint lehetne garantálni a forint, az euró és a
svájci frank árfolyamának stabilitását, akkor erre e a kérdésre tudnának válaszolni. De amíg a
Kormány „szélhámosok módjára év közben is képes adókat is módosítani és megterhelni a
magyar gazdaságot és lakosságot”, addig ezt a kérdést tisztességtelen és vicckategróiába
tartozó ilyen formában, felelősségrevonásszerűen feltenni. Olyant követelnek a megyei
vezetéstől, amit a saját kormányuktól kellene. A magyar Kormány hiteltelenségére példaként
említette, hogy franciaországi látogatása során Béchu elnök úr azt kérdezte tőle, hogy mi van
a miniszterelnökünkkel, ugyanis „akárhányszor kijött Európába, mindenki csak nevetett rajta,
kinevették, mert komolytalan ember, bohóc volt”, és sajnos a magyarokat eszerint ítélik meg.
Kovács Zoltán János
Hangsúlyozta, hogy 3 konkrét kérdést tett fel, ezért nem érti, hogy a közgyűlés elnöke mért
beszél számonkérésről. A kioktatást pedig kategorikusan visszautasítja. A feltett kérdéseket
ne minősítse „vicckategóriába” illőnek és ne használja ezt a jelzőt. Megismételte azokat a
kérdéseket, amire nem kapta meg a választ, miszerint miért nem kaptak meg a képviselők
lényeges szerződési információt, illetve ki akadályozta meg ezt és miért.
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Lasztovicza Jenő
Emlékeztetett arra, hogy a Gazdasági Iroda vezetője első mondataiban erre a kérdésre
válaszolt.
Kovács Zoltán János
Kérte, hogy valaki ismételje meg a választ.
A másik kérdés, amire nem kapott egyértelmű, világos választ, hogy milyen kötelmek vannak
még, amiről a képviselők nem tudnak. Szerinte nem a kérdése, hanem a magyar
demokráciának ilyen formán történő művelése sajnos a vicc.
Lasztovicza Jenő
Elmondta, hogy nem Kovács Zoltán János, hanem Boros Dénes kérdéseire mondta a
vicckategóriát, amiért mindig előkerülnek ugyanazok a kérdések, amire a Kormány sem tudja
a választ és amikor az országban kiszámíthatatlan a gazdasági helyzet, akkor hogy tudjon ő
pontos választ adni a feltett kérdésekre. Minden egyes döntés és pénzügyi kérdés a Kormány,
nem pedig a megyei önkormányzat döntésein alapul.
Megadta a szót a Gazdasági Iroda vezetőjének, kérte, hogy a választ ismételje meg.
Horváth Mária
Elmondta, hogy a kötvény nem közbeszerzés, hanem pályázat volt. A pályázati feltételek
között nem szerepelt ilyen feltétel, de valamennyi pénzintézet a saját védelme érdekében –
feltételes módban – betett ilyen feltételrendszert. Nem arról szól, hogy „bekopog a bank és
elviszi az 5 milliárd 500 millió forintot”. Ezért hívták fel akkor a közgyűlés figyelmét a svájci
frank árfolyamveszteségére, ugyanakkor az elmúlt másfél év svájci frank-euró árfolyam
alakulása miatt azt kérik most a közgyűléstől, járuljon hozzá, hogy ezen veszteségek
elkerülése érdekében a svájci frank és az euró forinttal konvertálható keresztárfolyam változás
esetében mozduljon az euró felé. Nyilvánvaló, hogy senkinek nem érdeke jelen pillanatban
ennek a kötvénynek a visszahívása. A kötvény anyagai között megtalálható a bank azon
levele, amiben közlik, hogy nem szándékozik a kötvényt visszahívni.
Egyéb kötelmekről – miután az egész anyagot kiküldték – látható, hogy nincs szó.
Horváth László
Megjegyezte, hogy a közgyűlés elnökének érvelésével egyetért, a hivatkozásaival viszont
nem. Szerinte az lenne a lényeg, hogy a közgyűlésben nem „adok-kapok játék és az Önök
Kormánya, stb.” menne, hanem tudomásul vennének bizonyos folyamatokat, amelyek
függetlenek mind az „Önök Kormányától, meg a mi többségünktől”. Ezek a világgazdaságban
lejátszódó recessziós folyamatok következményei, és ezek olyan tények, amivel nem lehet mit
kezdeni.
Lasztovicza Jenő
Ismételten hangsúlyozta, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat nem függetlenítheti magát
az országos gazdasági és pénzügyi helyzettől. Példaként említette az emelkedő ÁFA miatti
döntéseket, amelyeket gyakorlatilag áthárítanak a fogyasztókra. Ezért nem engedheti meg,
hogy a többségi oldalt azért hecceljék, mert a kormányzat ilyen döntéseket hoz és a rossz
gazdaságpolitikai döntései folyamán jutottunk idáig. Össze kell hasonlítani, hogy ezelőtt 4
évvel a megyei önkormányzat miből, milyen normatívákból gazdálkodott a mostanihoz
képest. Utalt az állami finanszírozás és az illetékbevételek jelentős csökkentésére, az
önkormányzatok 3 éve történő facsarására.
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Dr. Áldozó Tamás
Elmondta, hogy „amilyen az Adjon Isten, olyan a Fogadj Isten”. Ezeket a jó válaszokat meg
tudná úszni a másik oldal, ha ezeket a „farizeus” kérdéseket nem tenné fel.
Szerinte „a végső válasz 42”, egyébként pedig 2012-re már több mint két éves, esetenként 4
éves tapasztalattal rendelkeznek a válságkezelésből. Emlékeztetett Pécs városára, ahol 10-11
éves „diadalmas szocialista kormányzás” után 45 milliárd forintos költségvetési főösszeg
mellett 31 milliárd forintos adósságállományt halmozott fel és a legutóbbi hitelfelvétel során a
közbeszerzést egyetlen pénzintézet sem volt hajlandó finanszírozni.
Horváth László felvetésére úgy reagált, hogy különösen akkor „farizeus” a dolog, amikor
felteszik a „hátbaszúrós” kérdéseket, hogy a megyei szocialista napilapban címoldalon
megjelenhessen, a válasz meg valahogy elfelejtődik, de a kommunikációs igényeket legalább
kielégíti.
Horváth László
Hangsúlyozta, hogy a közgyűlés elnökének érvelését elfogadja, de csak azzal, hogy
Magyarország nem vonatkoztathatja el magát az európai tendenciától. Azt kellene elfogadni,
hogy ez az egész rendszer végigvonul kormányzattól, önkormányzatoktól függetlenül az
egész magyar társadalmon.
Lasztovicza Jenő
Egyetértett azzal, hogy egész Európát érintette a pénzügyi válság, de az nem mindegy, melyik
országot hogyan érintette. Magyarország gazdasági növekedése nullán volt, mikor jött a
pénzügyi válság. Németországból, Ausztriából, Szlovákiából és Lengyelországból érkezett
vendégek mind elmondták, hogy náluk egészen másképp jelenik meg a válság, mint nálunk.
Az erős gazdaságokat közel sem annyira rendítette meg a válság, mint Magyarországot.
Kovács Zoltán János
Véleménye szerint a közgyűlés elnöke meghaladja Róna Péter közgazdász tudását, akinek a
szakmai véleményét tiszteli, az elnök által elmondottakat viszont nemcsak nem tiszteli, hanem
nem is érti. Miért nem lehet tudomásul venni, hogy egy rossz döntés született, és ezt fölfelelefele mutogatással nem lehet magyarázni. Tudja, hogy az a cél, hogy eltereljék a szót a
lényegről, de a számok makacsok maradnak. Ismeretei szerint abban a bizonyos információs
összeállításban a következő megfogalmazás szerepel: „A visszaváltásra a kibocsátónak akkor
van joga, ha a visszaváltani kívánt kötvények névértéke meghaladja az 500 millió forintnak
megfelelő értékű svájci frank összegét.” Lehet „mismásolni”, a bank bármikor élhet a jogával,
Demoklész karja ott lebeg fölöttünk” és hogy lecsap vagy nem, az sok tényező függvénye.
Mellesleg a Raiffeisen Bankcsoport is kerülhet olyan helyzetbe, hogy kénytelen élni ezzel a
jogával, mert az üzleti élet ilyen.
Leszögezte, hogy ennek a lényeges információnak az eltitkolása megtörtént. Feltette a
kérdést, hogy azok akik annak idején a kötvényt megszavazták, ennek az információnak a
birtokában is megszavazták volna-e. Ha igen, akkor minősíti azt, hogy ilyen feltételekkel és
kockázattal bele szabad-e menni. Ha pedig nem szavazták volna meg, akkor mutatja, hogy
kvázi rossz döntés született.
Nem cáfolja – az előterjesztő által leírt – jelen állapot szerinti 6,3 milliárd forintos
számonkérhető összeget. Ezt csökkenti az előterjesztésben szintén szereplő 360 millió forint
eddigi nettó eredmény. A kettő szaldója 940 millió forint, melyet növel az az összeg, amit a
mostani szerződés alapján a banknak fizetni kellene, ha megegyeznek.
Ha úgy van, ahogy Horváth Mária irodavezető mondja, hogy semmiképpen nem fogja a bank
a visszavásárlási jogát gyakorolni, akkor nem is kellene fizetni neki. Meggyőződése szerint
„zsarolhatósági pozícióba került a megyei önkormányzat”. Hangsúlyozta, hogy nagy a
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felelősség, mert 100-200 millió forint közötti összeget vagy odaadnak csak úgy, vagy pedig
azt mondják, hogy úgysem akar a bank semmit érvényesíteni, akkor meg minek kell odaadni.
Ha most szerződést módosítanának, akkor tudomásul kell venni, hogy a következő évekre az
adott árfolyam mellett érvényes, mert az 1.8 % bekerül a szerződésbe.
Hangsúlyozta, nem mehetnek el szó nélkül amellett, hogy a szerződés előkészítési
folyamatban lényeges információ eltitkolása történt, és vajon ki ezért a felelős, mert valakinek
azért erkölcsi, esetleg jogi felelősséget is vállalnia kell.
Emlékeztetett arra, hogy egy korábbi kötvénnyel foglalkozó napirendnél említett egy
bizonyos mínusz 600 millió forintot, ami akkor felháborodást váltott ki. A megyei Naplóban
erre viszont válaszként – nem a közgyűlésen – egyoldalas szakmai fejtegetés jelent meg és
alig telt el 3 hét és kiderült „Önök írták le”, hogy a mínusz 600 millió forint akár most a
duplája, ez tény.
Lasztovicza Jenő
Elmondta, hogy nem kíván most reagálni, mert a Gazdasági Irodavezető kb. kétszer
elmagyarázta, hogy miről szól a történet. Javasolta, hogy nyugodtabb körülmények között
tisztázzák a dolgokat. Megítélése szerint Kovács Zoltán Jánosnál elég komoly félreértések
vannak. De nem is érdemes róla beszélni, mert úgysem fogja megérteni.
Geipl Miklósné
Elmondta, hogy rossz érzés tölti el, amikor bárki – akár a közgyűlés elnökéről legyen szó – a
más véleményt megfogalmazó embert gyengének minősíti azzal, hogy ne beszéljenek róla,
mert úgysem fogja megérteni. Megítélése szerint ez egy általános felfogás és ebben a
ciklusban egyre inkább megfogalmazódik benne, hogy a közgyűlés döntéshozatali
mechanizmusa demokrácia deficittel működik. Tisztelettel meghallgatja a közgyűlés
elnökének véleményét is, de szerinte nem kellene megharagudni arra, aki nem ért egyet az ő
véleményével. Ő is úgy látja, hogy egy olyan információt titkoltak el, amelyik egy lényeges
kérdés a döntéshozatalánál rendkívül fontos lehet és ez nem lehet véletlen.
Lasztovicza Jenő
Hangsúlyozta, hogy semmi nem volt eltitkolva.
Geipl Miklósné
Folytatta azzal, hogy az előterjesztés szerves részét képezi egy olyan anyag, amelyik nem
került a képviselő-testület elé, ráadásul 5-6 milliárd forintról van szó. Ezt „finoman”
félreértésnek vagy hazugságnak is hívhatná.
Furcsának ítélte meg egy megyei közgyűlésben azt a választ hallani, hogy „csak vagy azért,
mert így döntöttünk.” célszerű lenne a továbbiakban azt az elvet követni, hogy „az igazat
mondd, ne csak a valódit”
Lasztovicza Jenő
Kérte Geipl Miklósnét, hogy amikor őt hazugsággal vádolja, akkor először elemezze az
öszödi beszédet és azt követően beszélhetnek arról, hogy ki tájékoztat hitelesen és ki
hazudozik. Még egyszer hangsúlyozta, hogy semmit nem titkoltak el, a lelkiismerete tiszta és
emiatt nyugodtan alszik.
Dr. Zongor Gábor
Megítélése szerint a mai ülésen az SZMSZ-t félretették, barátságosan beszélgetnek,
emlékeztetnek, elemeznek, értékelnek és felhívást tesznek. Mivel ő az öszödi beszédnél nem
volt jelen, ezért a maga részéről az azzal kapcsolatban elhangzottakat visszautasítja.
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Kovács Zoltán János képviselőtársa, régi harcostársa azt mondta, ha valaki a napirendhez nem
illő dolgokat beszél, az szóljon. Ügyrendi indítványt azért nem tesz, mert félreértésre adhat
okot. Megítélése szerint az adott ügy tárgyalása során „kenjük föl és lefele” érvényesül.
Bajban vannak az önkormányzatok, elindult a kötvény kibocsátási hullám és azért indították
el, mert nem tudták finanszírozni a működésüket. Dr. Áldozó Tamás emlékeztetett egy
városra, de „egy másik város másik színű polgármesterétől” indult el ez a gondolat. Amikor ő
a bankoktól megkérdezte, hogy a megyei önkormányzatoknál jó-e ez a technika, nincs-e
benne veszély, akkor azt a választ kapta, hogy a megyei önkormányzat nem tud tönkremenni,
mert kötelező önkormányzati és közszolgálati feladatokat lát el és ennek következtében az
állam – bármilyen kormányzattal – helyt fog állni. Most viszont úgy tűnik neki, hogy „a
bankok bankja, amelyik nem Magyarországon székel” azt mondja, hogy ekkora veszteséget
már nem tud elviselni. Feltette a kérdést, hogy kellett-e a megyei önkormányzatnak ennyi
kötvényt kibocsátani a kötelező megyei feladatok és közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges
források biztosításához. Van olyan megyei önkormányzat, aki nem bocsátott ki kötvényt, mert
úgy vélekedik, hogy a megye érdekében hosszú távon kell gondolkozni és megpróbál reálisan
döntést hozni.
Lasztovicza Jenő
Jelezte, hogy Horváth László szólásra jelentkezett és mivel az SZMSZ szerinti két
hozzászólási lehetőséget már kimerítette, indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön arról, hogy
Horváth László 3. alkalommal is hozzászólhasson.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 36 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 30 igen szavazattal, 4
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az indítványt
Horváth László
Megköszönte a hozzászólási lehetőséget.
Utalt a határozati javaslatra, miszerint a svájci frank alapú kötvényt euróra váltaná át a megyei
önkormányzat. Megítélése szerint problémát okoz az országkockázat jelentős növekedése,
ami 50-ről 560 bázispontra ment fel. Továbbá a svájci frankért prémiumot kell fizetni, ami az
eddigi 50-60 bázispontról 400-ra emelkedett. Ha az ország gazdasági stabilitása a
későbbiekben helyreáll, akkor ez a két veszélyes tényező csökkenhet és rentábilissá teheti a
svájci frankban lévő betét megtartását. Ezért megfontolásra javasolta azt, hogy a határozati
javaslat 4. pontját ne támogassa a megyegyűlés, illetve indítványozta, hogy erről a pontról
külön szavazzanak.
Megjegyezte, hogy míg a magyar gazdaság 5,8 %-ot, addig a német gazdaság 6,9 %-ot bukott
ebben az évben és Írország az, aki a legnagyobb gazdasági visszaesést szenvedi el.
Dr. Kovács Zoltán
Szólt arról, hogy a mai napirendi ponthoz hozott grafikonokat is. Az egyik grafikonról
leolvasható, hogy az önkormányzati eladósodás mértéke igazából 2007 nyarán–őszén
kezdődött, és az igazi eladósodás 2008-ban történt. Véleménye szerint az eladósodás egyik
okaként főként azt a törvényi, kormányzati beterjesztést jelölte meg, amelyik az
önkormányzati hitel, illetve az eladósodás korlátozását mondta ki. Ezért az is kötvényt vett
fel, bocsátott ki és jegyeztette le, illetve hitelt vett fel, akinek egyébként egy „büdös fillér”
nem kellett. Hozzátette, a grafikon is mutatja az állomány alakulását: 2007-ben ez 22 milliárd
volt, majd ez az összeg 2008-ban 150 milliárd forinttal növekedett. A politikai vitára áttérve
megjegyezte, hogy amikor ők ellenzékben voltak, emlékei szerint Geipl Miklósné tette fel
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pont azt a kérdést: „Honnan veszik maguk a bátorságot, hogy a könyvtár igazgató
kinevezésébe beleszólnak, van-e maguk között egyáltalán könyvtáros?” Megjegyezte,
időközben kiderült, hogy dr. Áldozó Tamás végzettsége szerint könyvtáros is, így aztán
„akkor egy kicsit lejjebb, hátrább az agarakkal” léptek. Hozzászólásában utalt arra, hogy a
közgyűlés a demokrácia deficitről, információ hiányról beszél, ugyanakkor az IMF hitelről
semmilyen információ nem áll rendelkezésre. Hivatkozott a mai közgyűlésen már „bekiabálás
szintjén előjött” közlönyügyre – emlékeztetve arra, hogy ennek a megyegyűlésnek – egy
ciklus kivételével – tagja volt –, és azt egyetlenegy többségben lévő megyei önkormányzati
vezető sem engedte meg magának, hogy előre kinyomtatott egy közlönyt, kinyomtatta azokat
a határozatokat, amelyek egyébként nem feleltek meg az akkori döntéseknek. Ha már
demokrácia deficittől rosszul érzik magunkat a képviselőtársak, akkor érezzék rosszul
magukat azok is, akik akkor ebben tevőlegesen résztvettek. Ha már politizálásról esett szó,
beszélhetnek arról is, hogy ki indította el 2008 nyarán, vagy végén a „Beindultunk” című
kampányt, a gazdasági válság kellős közepén, olyan szöveggel, hogy már alig van hátra a
bajból valami, megemlítve az Őszödön elhangzott száz apró trükköt is. Hangsúlyozta, egyet
nem tettek hozzá: „szakadéknak hátszéllel.” Hozzátette, innentől kezdve indult el az ország
nehéz sorsa. Felhívta a figyelmet arra, hogy ma az önkormányzati adósságállomány 800
milliárd forint körül van. Emlékeztetett arra, hogy az ország adósságállománya 2002-ben
8.000 milliárd forint volt, mely 2006-ra megduplázódott, és amikor a gazdasági világválság
bejött kb. 21.000 milliárd forint körül volt. Álláspontja szerint nem az önkormányzatoktól kell
félteni az adósságállomány növekedését, hiszen az önkormányzat költségvetése, a kötvény–,
illetve a hitelállománya ennél sokkal jobb kondíciókat mutat. Hozzátette, annak idején,
amikor a kötvénykibocsátás pozitív szaldót mutatott, soha senki nem kérdezett róla, mert
akkor éppen olyan volt az árfolyam. Éppen ezért egy virtuális vita folyik a mai közgyűlésen,
mivel az elkövetkezendő húsz évben a különböző tőzsdei árfolyamok – az euró, a valutakosár
– változhatnak úgy, hogy ma 6,3, holnap 5,8, vagy akár 7,9 is. Tehát a szaldó húsz év múlva
derül ki, hogy mennyi lesz. Ez egyébként mehet pozitív irányba is, mivel változhat a
forint/euró, vagy a forint/svájci frank árfolyama. Szerinte teljesen felesleges ez a vita, annál is
inkább, ha arra gondol, hogy a tervek között szereplő onkológiai centrum létrehozásának
pályázata a héten került kiírásra, így ez ügyben 4-5 év késés van. Végezetül kérte elnök urat,
engedjen meg neki egy indítványt – bár tudja, hogy nem nyújtotta be írásban két nappal
ezelőtt –, hogy Kovács Zoltán János képviselőtársa kapjon még szót.
Dr. Zongor Gábor
Jelezte, egyetért elnök úrral abban, hogy súlyosnak érezte ezt a hozzászólást. Hozzátette, dr.
Kovács Zoltán képviselőtársával tökéletesen egyetért. Valóban, itt megbillent az
önkormányzati adósságállomány és hitel kérdése. Ennek van oka, amiben a parlament elé
beterjesztett indítvány az egyik elindítója. Felhívta a figyelmét elnök úrnak arra, hogy bár
mindig fölfelé megy a mutogatás, de őt ez nem érdekli. Hanem egy dolog érdekli, amire esküt
tettek. Az ülés közben megszólaló gépi hangra reagálva elmondta, hogy nem tartják be az
SZMSZ-t, ennek okából a gép is totálisan megzavarodik, ami nem először történt. Úgy vélte,
elnök úr bekevert itt a barátságos párbeszéddel, amit ő személy szerint támogat, csak nem
biztos, hogy a megyei közgyűlés ülése előtt kell, hogy ezt megtegyék. Egyszóval: Veszprém
megye érdekében kell a megyei közgyűlésnek tevékenykednie. Ez azt jelenti, hogy erre tettek
esküt, tehát erről kell most beszélni. Ismételten hangsúlyozta, hogy őt nem érdekli, hogyan
zajlanak a dolgok „fönt”, honnan indult ez az egész történet. Dr. Kovács Zoltánnak jelezte,
hogy az úttörőben nem volt nála demokrácia deficit. Hozzátette, annak idején a „Vaddisznó
Örs vezetőjeként” úgy gondolta, hogy sokat tanult a demokráciáról, és abszolút nem volt
demokrácia deficit. Szerinte „az a vaddisznóság meg ez a vaddisznóság ég és föld.” Elnök
úrnak javasolta, úgy véli, hogy a kötvény ügyben legyenek nyíltak. Hivatkozott Kovács
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Zoltán János képviselőtársa által elmondottakra, miszerint nagyon fontos, tudják már, hogy
mit írtak alá. Ugyanakkor ismételten jelezte, egyetért dr. Kovács Zoltánnal, aki azt mondta, az
is nagyon fontos, hogy tudják, mit írtak alá az IMF-fel; tehát e tekintetben nincs köztük vita.
Kiemelte, nem ellentétesek az érdekeik, hiszen Veszprém megye érdekében akarnak eljárni.
Elnök úrhoz intézte szavait: egy ügyrendi jellegű javaslata lenne – jelezte, nem ügyrendit
nyomott, tehát nem kell róla szavazni –, hogy vannak ügyek, amiket érdemes lenne
megbeszélni normálisan. Ha elnök úr ennek fórumot teremt, a maga részéről örömmel részt
vesz benne.
Dr. Áldozó Tamás
Megjegyezte, a „Delfin Örsnek” volt a vezetője, és lehet, hogy csak az őrsvezetők nem
érezték demokrácia deficitet abban az időben, amit általában a vezetők soha nem szoktak
érezni. Hozzátette, erről meg kellene kérdezni „a krónikást”, „a zászlótartót” és „a nótafát” is,
mert lehet, hogy ők másképp látták a kötelezettségeiket. Jelezte, nem kíván élni a
hozzászólási lehetőséggel.
Lasztovicza Jenő
Megkérdezte dr. Kovács Zoltán képviselő úrtól, ügyrendi kérdés volt-e részéről, hogy Kovács
Zoltán János úr kapjon szót, mert akkor szavazni kell róla.
Dr. Kovács Zoltán
Jelezte, mivel Kovács Zoltán János nem tudta végigmondani a mondandóját, ezért
indítványozta, kapjon még egy felszólalási lehetőséget ugyanúgy, mint Horváth László, de
amennyiben ő nem kíván hozzászólni, akkor indítványát visszavonja.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön dr. Kovács Zoltán ügyrendi indítványáról Kovács
Zoltán János hozzászólására.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 38 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 29 igen szavazattal, 5
ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta az indítványt.
Kovács Zoltán János
Megjegyezte, bár dr. Kovács Zoltán képviselőtársa kiment, amit most mondani fog, azt
jegyzőkönyvből sokszor átolvashatja még, úgyhogy nem veszít semmit vele. Szerinte fontos
és tényszerű, amit elmond. Hangsúlyozta, tény az, hogy a közgyűlés nem tudott a 10 %-os
kötelmi határról. Amennyiben valaki tud egy ilyen számról, az ilyen szerződést nem ír alá.
Úgy vélte, sok mindenkinek van az országban, a megyében lakásvásárlási devizahitele svájci
frankban, és abban ilyen kitétel nem szerepel, mert ha szerepelne, senki nem írná alá. Ilyen
kockázatot nem vállalhat, mert tudja, ennek bekövetkezési valószínűsége 10 %,
árfolyammozgás 90 % fölötti. Kérdésként vetette föl, hogy milyen időtávlatban, melyet meg
is válaszolt: 5 éves időtávlatban. Hozzátette, a húsz éves időtávlatról van szó, ezért kiemelte,
hogy a húsz éves időtávlatban a 10 % valószínűsége 99,9999…, de lehet 100-nak mondani.
Tehát, aki ezt a szerződést aláírta, az aláírás pillanatában tudta, hogy ez a zsarolhatósági
állapot be fog következni. Egy másik tényről is beszélt, mégpedig arról, hogy lehet
„mismásolni”, lehet azt mondani, hogy „ez kvázi lebeg.”, de ez már nem lebeg. „A demoklész
kardja lebeg.” Megjegyezte, a bank közölte feltételeit. Erről a feltételről nem is esett szó,
hogy akarja-e teljesíteni, vagy nem akarja teljesíteni a megyei önkormányzat. Úgy vélte, hogy
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két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy hisznek az irodavezető asszonynak és abban
is, hogy a bank semmit nem fog lépni – meggyőződése, hogy nem is fog, nem azért, mert
jogilag nem léphet, jogilag bármikor léphet –, hanem azért nem fog lépni, mert ha egyszer
meglépi ezt, attól kezdve ez a bank Magyarországon „a csőd felé indul el”, és ezt ők nagyon
jól tudják. Megjegyezte, neki is van befektetése ebben a bankban, de, ha egy ilyet meglépne a
bank, abban a pillanatban kivonná a befektetését. Tehát oda kell-e neki ajándékozni – még ha
jogszerű is – ezt a pénzt, mert nem kötelezettsége az önkormányzatnak, vagy sem. Véleménye
szerint nem, annál is inkább, mert 200 millió forint, és lehet, hogy sokszor 200 millió forint,
nagyon sok pénz. Utalt arra, hogy többek között a kórházról is szó esett, tehát „nem babra
megy a játék”, mivel az 1,2 milliárd forint valósággá tehető bármely pillanatban, mint
veszteség, mely nem rajtuk múlik.
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót Pálfy Sándornak ügyrendi hozzászólásra.
Pálfy Sándor
Javasolta, a határozati javaslat szavazása után tartsanak ebédszünetet.
Lasztovicza Jenő
Mivel Pálfy Sándor ügyrendi javaslatot tett, arról a közgyűlésnek szavazni kell.
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Pálfy Sándor indítványáról ebédszünet
elrendelésére.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 33 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 28 igen szavazattal, 3
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az indítványt.
Horváth László
Jelezte, szeretné emlékeztetni elnök urat, illetve főjegyző urat arra, hogy amikor a
hozzászólásában elmondta a kockázati kérdéseket, egyben javasolta, hogy a határozati
javaslat minden pontjáról külön-külön, vagy a 4. pontról külön szavazzanak.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Horváth László ügyrendi indítványáról a határozati
javaslatról pontonkénti szavazásra.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 37 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, 20
ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 38 fő képviselő.
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Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24 igen szavazattal, 11
ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
99/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette a 2007. december 20-án
kibocsátott kötvénnyel kapcsolatos előterjesztést. Tudomásul veszi, hogy a pénzügyi
válság következtében szükséges az eredeti kötvény kibocsátási szerződést
felülvizsgálni.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a kötvényforgalmazási
szerződés kiegészítését és felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy aláírja a
kiegészítést a mellékletben foglaltak szerint. A 2009. évre a mellékletben
meghatározott díj mértéke 1,8%-ban kerül megállapításra. A díj mértéke a kötvény
névértékének –33.331.000 CHF – évi 1,8 %-a, félévente kamatfizetési napokon
megfizetve. A díjfizetésekre 2009. évben szeptember 30-án és 2010. március 31-én
kerül sor két részletben.
3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy 2009. évben, – kötvény éves díj megállapodás
aláírását követően -1 milliárd Ft-ot Raiffeisen Banknál köt le betétben. Az erre kapott
betéti kamat 3-6 havi BUBOR %.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Megyei Közgyűlés
Elnökét, hogy 1,6-os EUR/CHF árfolyam felett a Raiffeisen Bankkal egyeztetve
kezdeményezze a CHF kötvény átváltását EUR-ra. A Kötvény átkonvertálásának
dokumentumait terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2009. június 30. a határozat 1; pontja, és
folyamatos a határozat 2;3;4; pontjai tekintetében
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Szünet
Szünet után
24. Devecser Város Önkormányzata pályázati önerő támogatása
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót a Gazdasági és Területrendezési Bizottság elnökének a bizottsági vélemény
ismertetésére.
Dr. Áldozó Tamás
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területrendezési Bizottság
2009. június 15-ei ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte képviselőtársait, hogy gépeiket kapcsolják be.
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
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A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 33 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 33 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
100/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 215/2007. (XII.13.) MÖK határozatát
módosítja, Devecser Város Önkormányzata „Várkerti Általános Iskola bővítése, felújítása és
fejlesztése” tárgyú pályázatot az alábbi támogatásban részesíti:
a) A pályázó megnevezése
Devecser Város Önkormányzata
és címe:
8461 Devecser, Petőfi tér 1.
b) A támogatott fejlesztés
Várkerti Általános Iskola bővítése,
megnevezése:
felújítása és fejlesztése
c) A fejlesztés összköltsége:
228.340 ezer Ft
d) A KDOP pályázati támogatás : 205.506 ezer Ft
e) A pályázó saját ereje:
15.984 ezer Ft
f) A megítélt saját erő kiegészítés:
6.850 ezer Ft
g) A pályázó köteles a VÁTI Kht. közreműködő szervezettel kötendő támogatási
szerződés hitelesített másolatát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnökének - aláírását követő 15 napon belül - megküldeni. Amennyiben a pályázó
ezt elmulasztja, a támogatás érvényét veszti.
A módosítás indoka, hogy a pályázati program KDOP pályázaton megítélt forrásösszegei
eltérőek a megyei önkormányzathoz benyújtott pályázattól, és az alapján hozott 215/2007.
(XII.13.) MÖK határozattól.
A Közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a pályázót a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

2009. június 25.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

25. A fogszabályozási szakellátás
szerződések megkötésével

feladatának

teljesítése

egészségügyi

ellátási

Lasztovicza Jenő
Megadta a szót az Egészségügyi Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére.
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Dr. Kovács Zoltán
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság 2009. június 17-ei
ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
101/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fogszabályozási szakellátás
feladatának ellátását Pápa, és Balatonfüred vonzáskörzetének települései kivételével
2014. július 1-jéig tartó időtartamra egészségügyi szolgáltatókkal kötött ellátási
szerződések útján biztosítja.

2.

A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét a fogszabályozási szakellátás
folyamatosságának biztosítása érdekében a dr. Gellén Anita által képviselt CentrumDent Bt., dr. Szőcs Ágnes vállalkozó fogszakorvos, illetve a dr. Horváth Tibor által
képviselt Alfa-Dentál Bt. egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződéseknek a
határozat A; B; D jelű mellékletét képező módosításának aláírására, valamint a megyei
önkormányzat és a DentalWork Bt. egészségügyi szolgáltató között létrejövő
egészségügyi ellátási szerződés (C melléklet) aláírására.

Határidő:
Felelős:
3.

2009. július 1.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci
Kistérségi Intézete, valamint a Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár Veszprém Megyei Kirendeltségének értesítéséről a Veszprém Megyei
Önkormányzat fogszabályozási szakellátásában történt változások tekintetében.

Határidő:
Felelős:

2009. július 10.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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26. Az új tapolcai mentőállomás építésének támogatása az Országos Mentőszolgálattal
kötött stratégiai együttműködési megállapodás keretében
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót a bizottságok elnökeinek a bizottsági vélemények ismertetésére.
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Dr. Kovács Zoltán
Az előterjesztést megtárgyalta az Egészségügyi Bizottság 2009. június 17-ei ülésén. A
bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás
Dr. Kovács Zoltán
Elmondta, az előterjesztéssel kapcsolatosan egy térképet tud mutatni, ahol a körzeteket lehet
látni a mentőállomásokkal kapcsolatosan. A térképről leolvasható, hogy az is kigyűjtésre
került, hogy mekkora nagyságrendet fordított, mennyivel járul hozzá korábban a megye a
különböző önkormányzatokhoz, illetve az egyes településekhez a mentőállomás építésének
vonatkozásában. Jelezte, amennyiben ezzel kapcsolatosan kérdés van, azokra szívesen választ
ad. Szólt arról, hogy az Országos Mentőszolgálat, a pápai volt „régi, düledező félben lévő”
mentőállomás átadásáról szóló levele nemleges választ ad, azonban Pápa városa a maga
részéről szívesen venné, ha a megyei közgyűlés számára átadásra kerülne, mert a
mentőállomás ma a város egyik „csúfja”. Hozzáfűzte, tudomásuk van arról, hogy a mentőnek
nem feladata az ingatlanhasznosítás, illetve –eladás, ezért is látszik, hogy 2006 óta ezzel a
kérdéssel nem foglalkoznak. Vélhetően az MNV Zrt-hez átkerült ingatlan talán kimozdul
arról a holtpontról, amhol jelenleg van, és akkor ezt a pénzt be lehet forgatni a mentőszolgálat
támogatásába. Álláspontja szerint meg kellene keresni az MNV Zrt-t ismételten ebben az
ügyben, tekintettel arra, hogy a megye nem először gyakorol gesztust Balatonfüred,
Nagyvázsony, Pápa, Sümeg, Tüskevár és Zirc után most Tapolcával szemben is a
mentőállomás építésének támogatására. Hangsúlyozta, ilyen konstrukciók egyetlen egy
megyei önkormányzatnál nem jelentek meg, ebből adódóan ez a forrás jó lenne, ha bevonásra
kerülhetne ebbe a rendszerbe, tekintettel arra, hogy nem olyan hatalmas nagy összegről van
szó.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.
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Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
102/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
1.

A Veszprém Megyei Önkormányzat az Országos Mentőszolgálattal, valamint a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával kötött háromoldalú
együttműködési megállapodás keretében a Tapolcán építendő új mentőállomás
megvalósításához, és a beruházás finanszírozásához 30.000.000.-Ft, azaz
Harmincmillió forint pénzügyi támogatást biztosít.
Határidő:
Felelős:

2.

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét jelen határozat 1. számú mellékletét
képező Együttműködési Megállapodás, valamint a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulásával kötendő, a határozat 2. számú mellékletét képező Támogatási
Szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2009. július 15.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

27. Döntés alapítványok támogatásáról
Lasztovicza Jenő
Az előterjesztést az alábbiakkal egészítette ki:
1./ Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság,
valamint a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság által kiírt pályázatokra több esetben
érkeztek alapítványi támogatási kérelmek, melyek odaítélését javasolják, de az
előterjesztésben hivatkozott jogszabály miatt döntést nem hozhatnak e kérdésben. A
támogatási javaslatról szóló bizottsági döntések az előterjesztés leadási határidejét követően
kerültek elfogadásra, ezért az abban szereplő határozati javaslatot az alábbi alapítványokkal a
részletezett előirányzatok terhére az ott megjelölt összegű támogatási javaslattal szükséges
kiegészíteni.
Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő,
nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (4/b számú melléklet II./2.
pont) előirányzat terhére
adatok ezer Ft-ban
Támogatás címzettje, támogatás célja:
Támogatás összege
"Iskolánkért, Gyermekeinkért" Alapítvány, Kerta
- Szünidei programok szervezésének támogatása
Veszprém megye területén (kerékpártúra, játszóház,
kirándulások, kézműves foglalkozások)

30
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"Kőketánc" Kulturális Alapítvány, Zirc
- XI. Nyári Tábor megrendezésének támogatása
a Cuhavölgye Vendégházban
"Linde" Tótvázsony-Hidegkút Kisgyermekeiért Alapítvány,
Tótvázsony
- Gyermeknapi sportrendezvény költségeihez
hozzájárulás a tótvázsonyi Millenniumi Parkban
"Nagy László Szellemi Öröksége" Alapítvány, Iszkáz
- Szünidei akció - kirándulások, játszóház szervezésének
támogatása Veszprém megye területén
"Segítő Kezek Zirc" Alapítvány, Zirc
- Fogyatékos fiatalok táboroztatásának támogatása a
Csopaki Ifjúsági Táborban
A Helyi Közművelődésért és Kultúráért Alapítvány, Tés
- "Bakonyi gyerekek Zalában" című ifjúsági tábor
szervezési kiadásainak támogatása

30

40

50

30

40

A Porvai Óvodáért Közalapítvány, Porva
- Gyermeknap egészséges életmóddal, mozgással
kapcsolatos vetélkedők, rendezvény szervezésének
támogatása

40

Akli Majorért Műemlék Alapítvány, Zirc
- Magyar és nemzetközi fiatalok örökségvédelmi
önkéntes táborai kiadásainak támogatása Akli Majorban

45

Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért, Balatonalmádi
- Balatonalmádiban megrendezésre kerülő Nyári
rekreációs tábor költségeihez hozzájárulás

30

Almádiért Közalapítvány, Balatonalmádi
- Nyelvi tábor kiadásainak támogatása a Thuri
Gimnázium diákjai részére
Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért
Alapítvány, Balatonfüred
- "A szebb jövőért" tematikus táboroztatás költségeihez
hozzájárulás a környezettudatos magatartás elősegítése
érdekében Tata, Parádfürdő, Dég helyszíneken
Bán Aladár Általános Iskoláért Alapítvány, Várpalota
- Szünidei akció szervezésének támogatása (Balatoni
fürdés, kirándulás)

50

60

35
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Bocskai István Alapítvány, Papkeszi
- Nemzetközi ifjúsági csere költségeihez hozzájárulás a
szlovákiai Zsére településsel folytatott cserekapcsolat
keretében
Együtt a Jövőnkért Alapítvány, Tapolca
- Barátok-falva - gyermek és ifjúsági tábor
Monostorapátiban költségeihez hozzájárulás
Fáklya Oktatási és Kulturális Alapítvány, Olaszfalu
- TIPICAMP-indiántábor szervezésének támogatása
Gyöngyösfaluban
Félúton Ház Alapítvány, Tapolca
- A Darvastói Foglalkoztató Intézetben élő sérült
fiatalok számára szabadidős programok szervezési
költségeihez hozzájárulás Csabrendek – Darvastó
helyszínen
Hazafelé Alapítvány, Nagyalásony
- Környezet és természetvédelmi tábor szervezésének
támogatása a Magas-Bakonyban, Vinyén
Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány, Kiscsősz
- "Kerékpárosan szép az élet!"
kerékpártúrával egybekötött bűnmegelőzési és
közlekedés, biztonsági ismeretek elsajátítása Veszprém
megye területén program költségeihez hozzájárulás
Kislődi Óvodáért-Iskoláért Alapítvány, Kislőd
- Nyári táborozás Balatonszepezden költségeihez
hozzájárulás
Lehetőség Alapítvány, Szentgál
- Úszótábor kiadásainak támogatása a Pápa
Várkertfürdőben
Magyarpolányi Iskola Alapítvány a Jövőért, Magyarpolány
- Nemzetközi ifjúsági csere kiadásainak támogatása
(Magyarpolány - Zwönitz (Németország)
csereutaztatás)
Molnár Gábor Műhely Alapítvány, Ajka
- Sérült fiatalok nyári táboroztatásának támogatása
Hajdúszoboszlón
Mosoly Alapítvány, Várpalota
- Egészséges életmód program; kiemelten hátrányos
helyzetű gyermekeknek rendezett kirándulások
szervezési költségeihez hozzájárulás

40

30

30

40

40

40

30

30

30
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35
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-

Vásárhelyi András Tagiskola;
Vinye, Balatonfüred, Gaja völgy helyszíneken

Nagy László Általános Iskoláért Alapítvány, Pápa
- Könyv megjelentetésének költségeihez hozzájárulás
az iskola programjairól, hagyományos rendezvényeiről
Nagypirit Községért Közalapítvány, Nagypirit
- Szünidei akció szervezésének támogatása a Nagypirit
sportpályán
Ők is Emberek Alapítvány, Zirc
- Fogyatékos fiatalok táboroztatásának támogatása a
Csopaki Ifjúsági Táborban
Pontes Közhasznú Alapítvány a Fiatalok Társadalmi
Szerepvállalásáért, Nagyvázsony
- "Nyári - Futár tábor" Badacsonyban
Hat település gyermekei közös nyári táborának
támogatása

40

30

30

30

Sümeg Közművelődési és Információs Közalapítványa, Sümeg
- "Fenntarthatóbb életmód - fenntarthatóbb jövő"
az egészséges életmód hirdetése, mozgás gazdag
életmód népszerűsítése rendezvénysorozat kiadásainak
támogatása Sümegen és környékén

40

Szalai Miklós Iskolafejlesztési Alapítvány, Halimba
- Nyári táborozás költségeihez hozzájárulás
Balatonszepezden

30

Támogat-Lak Alapítvány, Veszprém
- Táborozás, fürdőzés, foglalkozások a
környezetvédelemmel és a szenvedélybetegségekkel
kapcsolatosan költségeihez hozzájárulás

30

Tótvázsonyért Alapítvány, Tótvázsony
- Nyári programok a kövesgyűrpusztai gyermekekért
kézműves foglalkozások, sportprogramok költségeihez
hozzájárulás
Tótvázsonyi Nefelejcs Alapítvány a Szociális Partnerségért,
Tótvázsony
- 15 napos nyári napközi kiadásainak támogatása két falu
felsőtagozatos gyermekeinek Tótvázsonyban

30

30

78
Várkerti Általános Iskolásokért Alapítvány, Várpalota
- Erdei iskola kiadásainak támogatása Mindszentkállán
Velük, Értük Alapítvány, Lesencetomaj
- Nemzetközi kapcsolatok, a lesencetomaji intézet
lengyelországi Nemzetközi Kulturális Fesztiválon való
részvételének támogatása
Összesen

50

40
1.275

Közszolgálati médiumok támogatása (4/b számú melléklet V./1. pont) előirányzat
terhére
adatok ezer Ft-ban
Támogatás címzettje, támogatás célja:
Támogatás összege
„Balatonakaliért” Támogatási Közalapítvány:
- Akali TV működésének támogatása

50

Sasbérc Alapítvány:
- Marcal-Parti újság kiadásának támogatása

100

Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért
Alapítvány Szentgál Tv:
- Táj-Kép magazin kiadásának támogatása

100

Almádiért Közalapítvány:
- Új Almádi Újság kiadásának támogatása

100

Tapolcai Média Közalapítvány:
- Új Tapolcai Újság kiadásának támogatása

100

Összesen:

450

Szociális feladatok támogatása (4/b számú melléklet V./6. pont) előirányzat terhére

Támogatás címzettje, támogatás célja:
TÁMOGAT-LAK Alapítvány, Veszprém
- Rendezvényei: 8 napos táborozás a Balaton partján a
lakásotthonokban élők részvételével
„Nyírlaki Pszichiátriai Betegekért” Alapítvány,
Sümeg-Nyírlakpuszta
- „Két keréken, négy lábon tekerünk és galoppozunk
Nyírlakon” Rendezvény lebonyolítása

adatok ezer Ft-ban
Támogatás összege

100

100

79
Molnár Gábor Műhely Alapítvány, Ajka
- Sérült emberek Veszprém megyei találkozója

100

Ők is Emberek Alapítvány, Zirc
- „Generációk Egymás Közt, Egymásért” című
programon való részvétel Győr – Ménfőcsanakon
(43 fő fogyatékkal élő személy és kísérőik részére)

49

Útkereső Alapítvány a Gyermekekért, Veszprém
- Salföldi kirándulás mozgásos játékokkal (45 fő,
ebből 26 fő hátrányos helyzetű gyermek részvételével)

30

Barátság Klubért Alapítvány, Pápa
- Tropicárium megtekintése Budapesten (25 fő, ebből
18 hátrányos helyzetű gyermek részvételével)

70

Összesen:

449

2./ Az előterjesztés leadási határidejét követően érkezett két képviselőhöz alapítványi
támogatási kérelem, melynek odaítélését javasolja, de döntést nem hozhat e kérdésben. Ezért
a határozati javaslatot indokolt kiegészíteni az alábbi tétellel:
Képviselői Keret képzése (4/a számú melléklet 15. pont) előirányzat terhére
Képviselő neve:
Kovács Zoltán János

Dr. Németh Márta

Szedlák Attila

Összesen:

Támogatás célja:
„Óvodás
Gyermekekért”
Alapítvány, Ajka:
- Jubileumi programsorozat
szervezésének támogatása
Pápai Pedagógus Művelődési
Ház Közhasznú Alapítvány,
Pápa:
- Nyugdíjas Pedagógusok
Klubja
Pedagógus
napi
rendezvény
támogatása,
valamint a Nők Klubja
alakulásának
40
éves
évfordulójának támogatása
Litéri Általános Iskoláért
Alapítvány, Litér:
- Az 50 éves Zöldág
Táncegyüttes
jubileumi
ünnepségének támogatása

Összeg:
70 ezer Ft

60 ezer Ft

150 ezer Ft

280 ezer Ft

Megadta a szót a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökének a bizottsági vélemény
ismertetésére.

80
Pusztai István
Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2009.
június 17-ei ülésén. A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a közgyűlés részére.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
103/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi költségvetésben tervezett kiadási
előirányzat terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt:
Képviselői Keret terhére (4/a melléklet 15. pont):
Képviselő neve
Dr. Áldozó Tamás

Támogatott címzettje
felhasználás célja
Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért
Alapítvány, Pápa:
- „Barangolás az ősök nyomában”
program kiadásainak támogatása:
honismeret, helyszíni élmények
történelmi ismeretek tükrében (Tata:
Tatai Vár, Esztergom: Mária
Valéria híd)

összeg Ft-ban

100 ezer Ft

Horváth László

Reguly Iskoláért Alapítvány, Zirc:
- Csopaki Erdei Iskola működési
költségeihez hozzájárulás

120 ezer Ft

Kovács Zoltán János

„Óvodás Gyermekekért” Alapítvány,
Ajka:
- Jubileumi programsorozat
szervezésének támogatása

70 ezer Ft

Lévai József

„Badacsonytördemic Községért”
Alapítvány, Badacsonytördemic:
- „Tanúhegyek” Fotópályázat és
kiállítás kiadásainak támogatása

40 ezer Ft

81
Dr. Németh Márta

Pápai Pedagógus Művelődési Ház
Közhasznú Alapítvány, Pápa:
- Nyugdíjas Pedagógusok Klubja
Pedagógus napi rendezvény
támogatása, valamint a Nők Klubja
alakulásának 40 éves évfordulójának
támogatása

60 ezer Ft

Stolár Mihály

Borszörcsökért Alapítvány,
Borszörcsök:
- Stációk lefestése, Borszörcsök,
Kápolna-Domb

30 ezer Ft

Szedlák Attila

DLSB Alapítvány Balatonalmádi
Kéttannyelvű Gimnáziumért,
Balatonalmádi:
- Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 20. évfordulója alkalmából megjelenő
évkönyv kiadásainak támogatása

50 ezer Ft

Litéri Általános Iskoláért Alapítvány,
Litér:
- Az 50 éves Zöldág Táncegyüttes
jubileumi ünnepségének támogatása

Összesen:

150 ezer Ft

620 ezer Ft

Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő,
nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (4/b számú melléklet II./2.
pont) előirányzat terhére
adatok ezer Ft-ban
Támogatás címzettje, támogatás célja:
Támogatás összege
"Iskolánkért, Gyermekeinkért" Alapítvány, Kerta
- Szünidei programok szervezésének támogatása
Veszprém megye területén (kerékpártúra, játszóház,
kirándulások, kézműves foglalkozások)

30

"Kőketánc" Kulturális Alapítvány, Zirc
- XI. Nyári Tábor megrendezésének támogatása
a Cuhavölgye Vendégházban

30

"Linde" Tótvázsony-Hidegkút Kisgyermekeiért Alapítvány,
Tótvázsony
- Gyermeknapi sportrendezvény költségeihez
hozzájárulás a tótvázsonyi Millenniumi Parkban

40

82
"Nagy László Szellemi Öröksége" Alapítvány, Iszkáz
- Szünidei akció - kirándulások, játszóház szervezésének
támogatása Veszprém megye területén

50

"Segítő Kezek Zirc" Alapítvány, Zirc
- Fogyatékos fiatalok táboroztatásának támogatása a
Csopaki Ifjúsági Táborban

30

A Helyi Közművelődésért és Kultúráért Alapítvány, Tés
- "Bakonyi gyerekek Zalában" című ifjúsági tábor
szervezési kiadásainak támogatása

40

A Porvai Óvodáért Közalapítvány, Porva
- Gyermeknap egészséges életmóddal, mozgással
kapcsolatos vetélkedők, rendezvény szervezésének
támogatása

40

Akli Majorért Műemlék Alapítvány, Zirc
- Magyar és nemzetközi fiatalok örökségvédelmi
önkéntes táborai kiadásainak támogatása Akli Majorban

45

Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért, Balatonalmádi
- Balatonalmádiban megrendezésre kerülő Nyári
rekreációs tábor költségeihez hozzájárulás

30

Almádiért Közalapítvány, Balatonalmádi
- Nyelvi tábor kiadásainak támogatása a Thuri
Gimnázium diákjai részére

50

Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért
Alapítvány, Balatonfüred
- "A szebb jövőért" tematikus táboroztatás költségeihez
hozzájárulás a környezettudatos magatartás elősegítése
érdekében Tata, Parádfürdő, Dég helyszíneken

60

Bán Aladár Általános Iskoláért Alapítvány, Várpalota
- Szünidei akció szervezésének támogatása (Balatoni
fürdés, kirándulás)

35

Bocskai István Alapítvány, Papkeszi
- Nemzetközi ifjúsági csere költségeihez hozzájárulás a
szlovákiai Zsére településsel folytatott cserekapcsolat
keretében

40

Együtt a Jövőnkért Alapítvány, Tapolca
- Barátok-falva - gyermek és ifjúsági tábor
Monostorapátiban költségeihez hozzájárulás

30

Fáklya Oktatási és Kulturális Alapítvány, Olaszfalu
- TIPICAMP-indiántábor szervezésének támogatása
Gyöngyösfaluban

30

83
Félúton Ház Alapítvány, Tapolca
- A Darvastói Foglalkoztató Intézetben élő sérült
fiatalok számára szabadidős programok szervezési
költségeihez hozzájárulás Csabrendek – Darvastó
helyszínen
Hazafelé Alapítvány, Nagyalásony
- Környezet és természetvédelmi tábor szervezésének
támogatása a Magas-Bakonyban, Vinyén

40

40

Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány, Kiscsősz
- "Kerékpárosan szép az élet!"
kerékpártúrával egybekötött bűnmegelőzési és
közlekedés, biztonsági ismeretek elsajátítása Veszprém
megye területén program költségeihez hozzájárulás

40

Kislődi Óvodáért-Iskoláért Alapítvány, Kislőd
- Nyári táborozás Balatonszepezden költségeihez
hozzájárulás

30

Lehetőség Alapítvány, Szentgál
- Úszótábor kiadásainak támogatása a Pápa
Várkertfürdőben

30

Magyarpolányi Iskola Alapítvány a Jövőért, Magyarpolány
- Nemzetközi ifjúsági csere kiadásainak támogatása
(Magyarpolány - Zwönitz (Németország)
csereutaztatás)

30

Molnár Gábor Műhely Alapítvány, Ajka
- Sérült fiatalok nyári táboroztatásának támogatása
Hajdúszoboszlón

70

Mosoly Alapítvány, Várpalota
- Egészséges életmód program; kiemelten hátrányos
helyzetű gyermekeknek rendezett kirándulások
szervezési költségeihez hozzájárulás
Vásárhelyi András Tagiskola;
Vinye, Balatonfüred, Gaja völgy helyszíneken

35

Nagy László Általános Iskoláért Alapítvány, Pápa
- Könyv megjelentetésének költségeihez hozzájárulás
az iskola programjairól, hagyományos rendezvényeiről

40

Nagypirit Községért Közalapítvány, Nagypirit
- Szünidei akció szervezésének támogatása a Nagypirit
sportpályán

30

Ők is Emberek Alapítvány, Zirc
- Fogyatékos fiatalok táboroztatásának támogatása a
Csopaki Ifjúsági Táborban

30

84

Pontes Közhasznú Alapítvány a Fiatalok Társadalmi
Szerepvállalásáért, Nagyvázsony
- "Nyári - Futár tábor" Badacsonyban
Hat település gyermekei közös nyári táborának
támogatása

30

Sümeg Közművelődési és Információs Közalapítványa, Sümeg
- "Fenntarthatóbb életmód - fenntarthatóbb jövő"
az egészséges életmód hirdetése, mozgás gazdag
életmód népszerűsítése rendezvénysorozat kiadásainak
támogatása Sümegen és környékén

40

Szalai Miklós Iskolafejlesztési Alapítvány, Halimba
- Nyári táborozás költségeihez hozzájárulás
Balatonszepezden

30

Támogat-Lak Alapítvány, Veszprém
- Táborozás, fürdőzés, foglalkozások a
környezetvédelemmel és a szenvedélybetegségekkel
kapcsolatosan költségeihez hozzájárulás

30

Tótvázsonyért Alapítvány, Tótvázsony
- Nyári programok a kövesgyűrpusztai gyermekekért
kézműves foglalkozások, sportprogramok költségeihez
hozzájárulás

30

Tótvázsonyi Nefelejcs Alapítvány a Szociális Partnerségért,
Tótvázsony
- 15 napos nyári napközi kiadásainak támogatása két falu
felsőtagozatos gyermekeinek Tótvázsonyban

30

Várkerti Általános Iskolásokért Alapítvány, Várpalota
- Erdei iskola kiadásainak támogatása Mindszentkállán

50

Velük, Értük Alapítvány, Lesencetomaj
- Nemzetközi kapcsolatok, a lesencetomaji intézet
lengyelországi Nemzetközi Kulturális Fesztiválon való
részvételének támogatása
Összesen

40
1.275

Közszolgálati médiumok támogatása (4/b számú melléklet V./1. pont) előirányzat
terhére
adatok ezer Ft-ban
Támogatás címzettje, támogatás célja:
Támogatás összege
„Balatonakaliért” Támogatási Közalapítvány:
- Akali TV működésének támogatása
Sasbérc Alapítvány:
- Marcal-Parti újság kiadásának támogatása

50

100

85

Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért
Alapítvány Szentgál Tv:
- Táj-Kép magazin kiadásának támogatása

100

Almádiért Közalapítvány:
- Új Almádi Újság kiadásának támogatása

100

Tapolcai Média Közalapítvány:
- Új Tapolcai Újság kiadásának támogatása

100

Összesen:

450

Szociális feladatok támogatása (4/b számú melléklet V./6. pont) előirányzat terhére

Támogatás címzettje, támogatás célja:
TÁMOGAT-LAK Alapítvány, Veszprém
- Rendezvényei: 8 napos táborozás a Balaton partján a
lakásotthonokban élők részvételével
„Nyírlaki Pszichiátriai Betegekért” Alapítvány,
Sümeg-Nyírlakpuszta
- „Két keréken, négy lábon tekerünk és galoppozunk
Nyírlakon” Rendezvény lebonyolítása
Molnár Gábor Műhely Alapítvány, Ajka
- Sérült emberek Veszprém megyei találkozója
Ők is Emberek Alapítvány, Zirc
- „Generációk Egymás Közt, Egymásért” című
programon való részvétel Győr – Ménfőcsanakon
(43 fő fogyatékkal élő személy és kísérőik részére)

adatok ezer Ft-ban
Támogatás összege

100

100

100

49

Útkereső Alapítvány a Gyermekekért, Veszprém
- Salföldi kirándulás mozgásos játékokkal (45 fő,
ebből 26 fő hátrányos helyzetű gyermek részvételével)

30

Barátság Klubért Alapítvány, Pápa
- Tropicárium megtekintése Budapesten (25 fő, ebből
18 hátrányos helyzetű gyermek részvételével)

70

Összesen:

449

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

2009. július 15.

Felelős:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

86
28. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 33 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 33 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
104/2009. (VI. 18.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 162/2008. (IX. 18.) 1. pontja, 8/2009. (II.
19.), 9/2009. (II. 19.) 1. pontja, 27/2009. (III. 26.) 4. pontja, 30/2009. (III. 26.), 31/2009. (III.
26.), 32/2009. (III. 26.), 36/2009. (IV. 23.), 37/2009. (IV. 23.), 38/2009. (IV. 23.), 41/2009.
(IV. 23.) 3., 6. pontjai, 42/2009. (IV. 23.), 43/2009. (IV. 23.) 2., 4. pontjai, 44/2009. (IV. 23.)
2. pontja, 46/2009. (IV. 23.), 47/2009. (IV. 23.), 49/2009. (IV. 23.), 50/2009. (IV. 23.),
51/2009. (IV. 23.), 53/2009. (IV. 23.), 54/2009. (IV. 23.), 55/2009. (IV. 23.), 58/2009. (IV.
23.), 61/2009. (V. 21.), 62/2009. (V. 21.), 63/2009. (V. 21.), 66/2009. (V. 21.), 67/2009. (V.
21.) határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben
hozott döntését elfogadta.
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
29. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2009. április 1 – május 31.)
Lasztovicza Jenő
Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban
véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.
A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem
hangzott el.
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Kérdés
Dr. Zongor Gábor
Kérdésként fogalmazta meg véleményét is egyben. Elmondta, az egyik kérdése a május 23-án
Sólyban megrendezett négy megye ezer éves ünnepével volt kapcsolatos, nevezetesen miért
Navracsics Tibor országgyűlési képviselő tartott pohárköszöntőt, és miért nem a körzet
országgyűlési képviselője – aki egyébként a megyei közgyűlés tagja – tartotta azt. Tehát mi
volt ennek a szakmai indoka. Kérdésként vetette föl, hogy az események írásánál van, hogy
elnök úr és alelnök asszony is részt vett az eseményen, van olyan eset, hogy csak egyikőjük,
holott mindketten résztvettek. Példaként említette Páhy Ferenc tábornok úr búcsúebédjét, ahol
jelen volt elnök úr, alelnök asszony, főjegyző úr és még hányan – együtt örvendve tábornok úr
hosszú pályafutása után, jó egészségben és jó humorral való nyugdíjba vonulásának –,
ellenben az esemény írásánál csak elnök urat szerepeltették résztvevőként. Harmadik kérdése
a két ülés közötti beszámolóhoz kapcsolódott, miszerint úgy vélte, a mai közgyűlésen sokszor
tapsoltak az intézményvezetői kinevezések kapcsán. Ezért javasolta, hogy Talabér Márta
alelnök asszonyt is tapsolják meg annak okából, hogy megkapta a „Veszprém Megye
Tűzvédelméért” cím arany fokozatát. Tehát kérte képviselőtársait, hogy egy közös tapssal
fejezzék ki örömünket annak érdekében, hogy „Flórián után Márta asszony is jelesül tudott
védekezni a tűz ügyében”.
Végezetül, elsősorban főjegyző úrnak jelezve érdeklődött arról, hogy amikor a hivatalban
történik irodavezetői változás, akkor azt beírják-e az eseményjegyzékben, vagy sem. Ezt
annak okán kérdezte, mert a tájékoztatóban nem szerepel, hogy Fakász Tamás képviselőtársa
jelenleg most hol foglal helyet.
Dr. Zsédenyi Imre
Tájékoztatásul elmondta, hogy az eseményjegyzék azért nem tartalmazza az irodavezető
személyében történt változást, mert Horváth László irodavezető úr valóban nyugdíjba készül,
jelenleg sétálóidejét tölti. Fakász Tamás megbízott irodavezetőként látja el a feladatot.
Hozzátette, engedélyezte Fakász Tamásnak, hogy Horváth László irodáját foglalja el, mivel a
másik irodában a három kolléga eddig is meglehetősen szűk körülmények között tudott csak
dolgozni.
Lasztovicza Jenő
Megadta a szót dr. Zongor Gábornak ügyrendi kérdésre.
Dr. Zongor Gábor
Javasolta, szavazzanak arról, hogy Talabér Márta alelnök asszonyt megtapsolják abból az
alkalomból, hogy „Veszprém Megye Tűzvédelméért” cím arany fokozatában részesült. Kérte
elnök urat, hogy szavaztasson az ügyrendi kérdésről.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön dr. Zongor Gábor ügyrendi indítványáról Talabér
Márta alelnök megtapsolására a „Tűzvédelemért” Díj arany fokozata kitüntetése alkalmából.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 29 fő képviselő.
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Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 22 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta az indítványt.
Talabér Mártát tapssal köszöntötte a testület.
Lasztovicza Jenő
Képviselő úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy Navracsics Tibor országgyűlési képviselő
úr az ő kérésére tartott pohárköszöntőt. A Páhy Ferenc úr búcsúztatóján résztvevő személyek
fel nem tüntetése miatt elnézést kért, amennyiben bárkit is kihagytak volna. Ígéretet tett arra,
hogy a továbbiakban ez ne fordulhasson elő, erre figyelni fognak.
Hozzászólás
Dr. Kovács Zoltán
Szólt arról, hogy valóban, amire dr. Zongor Gábor ráirányította ebben az ügyben a figyelmet,
az évtizedek óta töretlen gyakorlat, mármint, hogy nincs gyakorlata annak, hogy kit írnak be
és kit nem az eseményjegyzékbe. Említést tett arról, hogy dr. Zongor Gábor elnöksége idején,
amikor egyes esetekben feltüntetésre került – mint alelnök, vagy mint képviselő –, más
esetekben viszont nem, azonban ezzel más is így volt. Megjegyezte, ő sem sértődött meg
annak idején. Véleménye szerint, a megyegyűlés erről ne folytasson polémiát, ugyanakkor
célszerű lenne ennek kialakítani a gyakorlatát – például akként, hogy tisztségviselőket
jelölnek meg –, így talán nem kerül sor olyan fontos kérdések feltételére, mint amilyeneket
ennél a napirendnél feltettek. Hozzátette, vélhetően van ennek felelőse, akinek el kell
mondani, hogy milyen gyakorlatot kövessen a továbbiakban, ami alapján ez a kérdéskör
egyszer s mindenkorra lerendezhető.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
szóló tájékoztatót.
Lasztovicza Jenő
Indítványozta, hogy a zárt ülésen az előterjesztés előkészítésében szakértőként résztvevő
Papcsák Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Papcsák Ferenc, a Buda és Barta Kft.
képviseletében Budai Gyula, a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
képviseletében Kovács Antal, Kiss Mária könyvvizsgáló, valamint a Gazdasági Iroda vezetője
vegyen részt.
A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 30 fő képviselő.
Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 28 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta az indítványt.
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Lasztovicza Jenő
Megkérte a vendégeket, hogy a zárt ülés időtartamára hagyják el az üléstermet.
Több napirend nem lévén a testület nyilvános ülését 14:20 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Zsédenyi Imre
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

