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I. SZEMÉLYI RÉSZ
77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kivételesen igényes, magas színvonalú életműve, a művészeti közéletben vállalt önzetlen szereplése elismeréseként
Kádár Tibor festőművészt
VESZPRÉM MEGYE ÉRDEMRENDJE
kitüntetésben részesíti.
A kitüntetéssel nettó 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2006. december 15.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

78/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiemelkedő színvonalú szakmai munkássága, szervezői tevékenysége elismeréséül
Dr. Czirner Józsefet, az Országos mentőszolgálat
Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet szakmai vezetőjét
VESZPRÉM MEGYE ÉRDEMRENDJE
kitüntetésben részesíti.
A kitüntetéssel nettó 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2006. december 15.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

79/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése példaértékűen gazdag életműve elismeréséül
Sarkadi Nagy Antalné népművelőt, amatőr színjátszó rendezőt
VESZPRÉM MEGYE ÉRDEMRENDJE
kitüntetésben részesíti.
A kitüntetéssel nettó 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2006. december 15.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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80/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése több évtizedes kiemelkedő színvonalú művészeti tevékenysége elismeréseként a
Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság Zenekarát
VESZPRÉM MEGYE ÉRDEMRENDJE
kitüntetésben részesíti.
A kitüntetéssel nettó 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2006. december 15.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2006. (IX. 22.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.23.) rendeletét a következők szerint módosítja, illetve egészíti
ki.
1. §
(1)

A 3. § (1) bekezdésben hivatkozott
a./ bevételi főösszeg
23.146.508 ezer forintra,
b./ kiadási főösszeg
24.516.508 ezer forintra módosul.
hiány
1.370.000 ezer forint,
melynek fedezete 1.220.000 ezer forint felhalmozási célú és 150.000 ezer
forint működési célú hitel.

(2)

A 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyett jelen rendelet 1., a 3.
számú melléklet helyett jelen rendelet 2. számú melléklete érvényes.

(3)

Az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklet helyett jelen rendelet 3. számú melléklete érvényes. A létszám:
4.631 fő
ebből megyei fenntartású intézményekben
3.906 fő
Kórházakban
1.725 fő

(4)

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

(5)

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

(6)

Az 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/b számú melléklet helyett jelen rendelet 6.
számú melléklete érvényes.
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(7)

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

(8)

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

A 6. § (2) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyett jelen rendelet 9. számú melléklete érvényes.
3. §
A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés elnökének 7.§ (1)-(5) bekezdés
alapján átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
4. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba
Veszprém, 2006. szeptember 14.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2006. (IX. 22.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás
szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, 79. § (2) bekezdés, 80. § (1) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a
Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól
szóló 8/2002. (IX.20.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 16.§. (7) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (7) Nem kell nyilvános pályázati felhívást közzétenni a 20 millió forint forgalmi érték alatti vagyon elidegenítése, használati illetve hasznosítási jogának átengedése esetén: „
2. §
A rendelet 16. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„ 16. § (8) Átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése esetén az önkormányzat csak államilag garantált értékpapírt vásárolhat és 500 millió forintig betétben helyezhet el.

6

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2006. szeptember 22.

A vásárlást és a betét elhelyezést megelőzően legalább három ajánlatot kell kérni egy adott
időpontra vonatkozóan. Az ajánlatok értékelése során a legmagasabb hozam elérése mellett a
befektetés biztonsága a meghatározó értékelési szempont.
Az értékpapír vásárlásakor kezdeményezni kell az értékpapírt eladó banktól, az önkormányzat
követelésének nyilvántartását a KELER Rt-nél vezetett értékpapír alszámlán.
Az értékpapír értékesítése a lejárat napján az eladó bank részére történhet.”
3. §
A rendelet 21. §-a a következő f) ponttal egészül ki:
„f) az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítására (vétel és eladás) vonatkozó döntés
meghozatalára és a szerződés megkötésére.”
4. §
Jelen rendelet 2006. október 01. napján lép hatályba, kihirdetésről a főjegyző gondoskodik.
Veszprém, 2006. szeptember 14.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2006. (IX. 22.) rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 114. és 115. §-a, valamint a többszörösen módosított 4/2000. (III. 16.) rendelet alapján (továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Rendelet 2. §-ában jelzett 1. számú melléklet díjtételeit a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, valamint a külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézménye
vonatkozásában a jelen rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.
2. §
(1)
(2)

Jelen rendelet 2006. október 1-jével lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.
A Rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Veszprém, 2006. szeptember 14.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
76/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. szeptember 14-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2006. évi adományozásáról (zárt
ülés)
Előadó:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság megbízásából:
Dr. Zongor Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke
2. A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézetben
Onkoradiológiai Centrum orvostechnológiai eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatok bírálata (zárt ülés)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat elhelyezése kártalanításból (zárt ülés)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.)
rendeletének módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás
szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendelet módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
7. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást
nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
8. A Balatonalmádi 2347/2 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésre kijelölése
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
9. A Lesencetomaji Önkormányzat felajánlása a Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok
Otthona területének kiegészítésére
Előadó:
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából:
Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke
10. Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan telekrendezése
Előadó:
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megbízásából:
Baky György tanácsnok, a bizottság elnöke
11. Egyházi tulajdonú könyvek visszajuttatása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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12. Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézetben az
önkormányzati biztos tevékenységéről
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Kató Gábor önkormányzati biztos
13. Veszprém megye fekvőbeteg szakellátásának átalakítása
Előadó:
Dr. Rácz Jenő főigazgató
14. A veszprémi 4796 hrsz-ú ingatlanon (vérellátó melletti parkoló) parkolóház megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
15. Beszámoló a „Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány” címzett állami támogatással megvalósult beruházásról
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
16. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás
igénylésére
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
17. Pályázati önrész biztosítása a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium számára
Előadó:
Szabó József Attila igazgató
18. „PÁLYÁZATI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ KERET” című pályázatra beérkezett pályaművek elbírálása (VII)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
19. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2006. közötti időszakban végzett
tevékenységéről
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
20. Beszámoló a vasúti szárnyvonalak megszüntetésével kapcsolatos munkabizottság tevékenységéről
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Bebesi István, a munkabizottság elnöke
21. Veszprém megye biztonságának komplex megerősítése tűz- és katasztrófavédelmi
szempontból, különös tekintettel az ellátatlan, fehér foltnak minősülő területek és
kistérségek célirányos segítésére
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
22. Intézkedési Terv a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének
2006. évi átfogó ellenőrzéséről szóló számvevői jelentéshez
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
23. Döntés alapítványok támogatásáról
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
24. Az Új Horizont Folyóirat és Könyvkiadó Alapítvány alaptőkéjének felszabadítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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25. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.,) a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
26. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2006. május 30. – 2006. augusztus 29.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
81/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
Veszprém Megye Közgyűlése javasolja a Megyei Közgyűlés Elnökének, hogy a Veszprém
Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet területén tervezett regionális
onkoradiológiai centrum működéséhez szükséges orvostechnológiai (sugárterápiás és sugárfizikai) eszközök beszerzésére vonatkozó közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást eredményhirdetési határidejét a Kbt. 94. § (2) bekezdésében biztosított legfeljebb 30 nappal halassza el.
Amennyiben 2006. október 18-ig megszületik a centrum létesítésének fedezetbiztosítására
vonatkozó, jóváhagyó kormányzati döntés, a Veszprém Megyei Közgyűlés javasolja a Közgyűlés Elnökének, hogy az eljárást eredményesnek, s nyertesnek hirdesse ki a Siemens Zrt.-t
(1143 Budapest, Gizella út 51-57.) benyújtott ajánlata szerinti tartalommal.
Amennyiben ezen határidőben nem születik meg a fedezet biztosítására vonatkozó döntés, a
közbeszerzési eljárást a Megyei Közgyűlés eredménytelennek javasolja kihirdetni.
Határidő: 2006. október 18.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
82/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém, Vár u. 21. szám
alatti, 234 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos kártalanítási folyamat felgyorsításával, s ennek érdekében felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a
Veszprémi Római Katolikus Főegyházmegyével kötendő megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének bevételi előirányzat oldala (egyéb bevétel) 135 millió Ft-tal, 2007. évben is 135 millió Ft-tal, kiadási
oldalán belül a felhalmozási előirányzat 135-135 millió Ft-tal emelkedik és „a Megyei
Pedagógiai Intézet elhelyezése érdekében ingatlanvásárlás és annak rekonstrukciója”
feladattal egészül ki.
Határidő:
azonnal
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az ingatlanvásárlással kapcsolatos közbeszerzési eljárást folytassa le.

Határidő: 2006. október 30.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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83/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések végrehajtását. Figyelmeztesse a megyei intézmények vezetőit, hogy a kiemelt előirányzatok betartásáról gondoskodjanak.
Határidő:
Felelős:

2006. december 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
megyei intézmények vezetői
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
részére 2006. január 1. és június 30. közötti időszakra 3 havi illetményének megfelelő összegű, 1.800.000.- forint jutalmat állapít meg.
Felkéri a megyei főjegyzőt a jutalom kifizetésére.
Határidő:
Felelős:

2006. szeptember 22.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

84/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a balatonalmádi 2347/2 hrsz-ú, 4368 m2 területű belterületi ingatlant elidegenítésre kijelöli.
A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásnak a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a kijelölést követő 30 nap
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

85/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Lesencetomaj Település Önkormányzat Képviselőtestületének a lesencetomaji 424 hrsz-ú ingatlanból az 1000 m2 területrész
ingyenes közérdekű, közcélra történt felajánlását. A felajánlott területrész a Veszprém Megyei
Önkormányzat tulajdonát képező 426 hrsz-ú ingatlanhoz kerül csatolásra – a lesencetomaji
Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona bővítése céljából - a 2/822/2005. számú változási vázrajznak megfelelően.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki Lesencetomaj Település
Önkormányzat Képviselő – testületének a felajánlásért.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az ehhez kapcsolódó megállapodást aláírja.
Utasítja a Főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és
az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

- a megállapodás aláírása tekintetében: azonnal;
- a vagyonrendelet függelékében és az ingatlankataszterben történő változás
érvényesítésére a tulajdonjog változás földhivatali átvezetését követő 30 nap
- a megállapodás aláírása tekintetében Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke;
- az ingatlankataszteri változások érvényesítésére Dr. Zsédenyi Imre megyei
főjegyző
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86/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a veszprémi 290 és 291 hrsz-ú
(Veszprém, Vár u. 10. és 12. szám alatti) ingatlanokat érintő 8/102/2006. számú (E=
13/2006.) változási vázrajzban foglalt telekhatár-rendezéssel.
Az új telekhatárok szerinti 291 hrsz-ú ingatlan jelenleg iskolaként funkcionáló területére a
Veszprém Megyei Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a jelenlegi iskolának használt helyiségekre mindaddig, míg a 290
hrsz-ú ingatlan jelenlegi funkcióját fenntartja.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a változási vázrajznak megfelelő telekhatár- rendezésre vonatkozó megállapodást a 290 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával kösse meg.
Utasítja a Főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és
az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

- a megállapodás aláírása tekintetében: 2006. október 31.
- a vagyonrendelet függelékében és az ingatlankataszterben történő változás
érvényesítésére a tulajdonjog változás földhivatali átvezetését követő 30 nap
- a megállapodás aláírása tekintetében a megyei közgyűlés elnöke;
- az ingatlankataszteri változások érvényesítésére Dr. Zsédenyi Imre megyei
főjegyző

87/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonában lévő és a Veszprém Megyei
Múzeumi Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, az előterjesztés melléklete szerinti 76 db,
egykor katolikus egyház (szerzetesrendek) tulajdonát képező könyvet ellenérték nélkül közcélú adományként visszajuttatja jogos tulajdonosának, illetve azok jogutódjának.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa szükséges intézkedések megtétele érdekében.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve miniszteri engedélyezést követő 30. nap
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

88/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Veszprém Megyei
„Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézetbe kirendelt önkormányzati biztos 2006. június, július, augusztus havi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:
2.

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

A közgyűlés az 5/2006. (II. 22.) MÖK határozattal elfogadott Intézkedési Tervet egyes
feladatainak változatlan hatályban tartása mellett, a külső, kedvezőtlen központi intézkedések ellensúlyozása érdekében az alábbiak szerint módosítja:
a.) az Intézkedési Terv 9. pontja helyébe a következő lép:
9.
Történjen meg a Bőr- és Nemibeteg Gondozó, valamint a Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó beköltöztetése és végleges elhelyezése a Központi Rendelőintézetben. Határidő: 2006. december 31-ig.
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b.) az Intézkedési Terv 12. pontja helyébe a következő lép:
12. Megyei Kórház régióban betöltött szerepének elfogadásával párhuzamosan kerüljön döntés Ápolási hospice osztályról. Határidő: 2006. december 31-ig.
c.) az Intézkedési Terv 13. pontját hatályon kívül helyezi a Megyei Kórház régióban betöltött szerepének javasolt változtatása miatt.
d.) az Intézkedési Terv 14. pontját hatályon kívül helyezi a Megyei Kórház régióban betöltött szerepének javasolt változtatása miatt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke, dr. Rácz Jenő főigazgató

3. Az Intézkedési Terv végrehajtására a közgyűlés a következő intézkedéseket és határozatokat hozza:
3.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő a veszprémi 5045 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartásban kórház művelési
ág megnevezéssel bejegyzett ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből
kivonja és az egyéb (forgalomképes) vagyoni körbe sorolja. Az átsorolással egyidejűleg
az ingatlant elidegenítésre kijelöli. Az ingatlan-együttes használati joga az értékesítésig
a „Csolnoky Ferenc” Kórház- és Rendelőintézetet illeti. Az értékesítésig az épület őrzéséről, karbantartásáról, állagmegóvásáról a használó intézmény köteles gondoskodni.
A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a megyei kórház igazgatóját, hogy az
ingatlan értékesítésének előkészítésére, majd az értékesítésre vonatkozó intézkedéseket
tegyék meg.
A közgyűlés utasítja a Főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:

Felelős:

- az ingatlan együttes elidegenítésére vonatkozó intézkedésekre: 2006. szeptember 30.,
- a vagyonrendelet függelékén történő változás érvényesítésére: a határozat
hozatalt követő 8 nap,
- az ingatlankataszterben történő átvezetésre: a változás ingatlan nyilvántartási
átvezetését követő 30 nap
- Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke és Dr. Rácz Jenő főigazgató
- az ingatlankataszteri változások érvényesítésére: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

3.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ingatlan értékesítéséből származó
bevételt teljes egészében a megyei kórház likviditási helyzetének javítására biztosítja.
Határidő:
Felelős:

az ingatlan értékesítését követő közgyűlés
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

3.3. A közgyűlés hozzájárul, hogy a megyei kórház szolgáltatás-vásárlás útján biztosítsa a
mosodai tevékenységet, illetve lefolytathassa az ehhez szükséges nyílt közbeszerzési eljárást. Az eredményes pályáztatás után a feleslegessé váló mosodai gépek a megyei önkormányzat vagyonrendeletében foglalt szabályok betartásával értékesíthetők.
Határidő:
Felelős:

2006. december 31.
Dr. Rácz Jenő főigazgató
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3.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelemmel fordul a Veszprém Megyei
Jogú Város közgyűléséhez, hogy segítse elő a Rendelőintézetben elhelyezett, egészségügyi alapellátáshoz tartozó fogorvosi rendelések kiköltöztetését, abból a célból, hogy ott
a Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó elhelyezése váljék lehetővé.
Határidő:
Felelős:

2007. április 30.
a közgyűlés elnöke

3.5. A járóbeteg Rendelőintézet tetőtere átalakítás után alkalmassá tehető a Bőr és
Nemibeteggondozó befogadására. A közgyűlés felkéri a megyei kórház főigazgatóját,
hogy az átalakítással kapcsolatos terveket készítesse el. A közgyűlés az átalakításhoz
szükséges 36.400.-eFt kalkulált költséget a volt Gyermekkórház értékesítéséből származó bevétel terhére megelőlegezi.
Határidő:
Felelős:

a tervezésre, kivitelezésre: 2007. április 30.
a pénzügyi feltételek biztosítását illetően: közgyűlés elnöke
a megvalósítást illetően: Dr. Rácz Jenő főigazgató

89/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért Veszprém megye fekvőbeteg szakellátásának átalakításával, támogatja az érintett kórházak integrációját.
Felkéri a közgyűlés elnökét, valamint a megyei kórház főigazgatóját, hogy - egyeztetve a megyében működő fekvőbeteg-ellátó intézményeket fenntartó önkormányzatok vezetőivel - dolgozzák ki az átalakítás intézkedési tervét és terjesszék a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2006. december 15.
a megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei kórház főigazgatója

90/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy együttműködve Balatonfüred Város Önkormányzatával, kezdeményezi a minisztériumi fejezetbe
tartozó balatonfüredi intézmények térítésmentes átadását a Veszprém Megyei Önkormányzat,
illetve Balatonfüred Város Önkormányzatának tulajdonába. Felkéri a megyei kórház főigazgatóját, hogy a közgyűlés kincstári vagyon körébe tartozó ingatlanok leigénylésének döntéséhez mutassa be az ingatlanokra, ingóságokra, illetve a foglalkoztatottakra vonatkozó kötelezettségeket és terheket, valamint jogosultságokat.
Határidő:
Felelős:

2006. december 15.
a megyei kórház főigazgatója

91/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Regionális Onkológiai
Centrumhoz szükséges, a veszprémi úgynevezett Vérellátó parkolóban megvalósításra
tervezett parkolóház megvalósíthatósági tanulmányában foglalt építési koncesszióra vonatkozó megvalósítási javaslatot. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az építési konceszszió közbeszerzési eljárás kiírásáról gondoskodjék.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke
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Felkéri a Megyei Közgyűlés Elnökét, hogy gondoskodjon a beruházás megindítása jogszabályban előírt kötelező eljárási lépéseinek lefolytatásáról, valamint a létrejött vállalkozási szerződés építési hatósághoz történő benyújtásáról.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke

92/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Közgyűlés elfogadja a „Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány” címzett állami támogatással megvalósult beruházásról
szóló beszámolót.
2.

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a beruházás a tervezett határidőben minőségben és felszereltségben megvalósult.
A beruházás címzett pályázatban elismerhető költségei – a tervezett 1.031.398.000 Ft
előirányzattal szemben – összesen 1.026.443.331-Ft-tal teljesültek, így a Megyei Önkormányzat összesen 4.954.669 Ft címzett állami támogatásról lemond.

Határidő: a lemondásról szóló szükséges dokumentumok Magyar Államkincstárhoz történő
megküldésére 2006. szeptember 30.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
3.

A Pápa Város Önkormányzatával korábban megkötött megállapodás szerint a Pápai fióklevéltár beruházásra fordított összeget – 170.179 ezer forintot – az ingatlan tulajdonosa aktiválja.

Határidő:
Felelős:

2006. szeptember 30.
átadásért Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

93/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
1. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 5. számú mellékletének 10. pontjában foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot
nyújt be a létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a feladatellátás racionális megszervezése érdekében
az alábbi létszámcsökkentést, illetve álláshelyek megszüntetését határozta el.
Az önkormányzat neve és címe:

Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

4618 fő

A létszámcsökkentés 2006. évi első ütemét követően engedélyezett létszám:

4569 fő

A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

4558 fő

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

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

A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
A létszámcsökkentés 2006. évi első ütemét követően engedélyezett létszám:

147 fő
146 fő

2006. szeptember 22.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:
Felmentettek létszáma:
b.) Az intézmény neve és címe:
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140 fő
2 fő

Veszprém Megyei „Csolnoky
Ferenc” Kórház-Rendelőintézet
8200 Veszprém, Kórház u. 1.

A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

1559 fő

A létszámcsökkentés 2006. évi első ütemét követően engedélyezett létszám:

1530 fő

A jelenlegi létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

1530 fő

Felmentettek létszáma:

6 fő

A felmentésekre a létszámcsökkentés 2006. évi első ütemében hozott döntés végrehajtásaként
került sor.
c.) Az intézmény neve és címe:

Csecsemő és Fogyatékos Személyek
Otthona
8200 Veszprém, Tüzér u. 44.

A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

59 fő

Létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

54 fő

Felmentettek létszáma:

3 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 11 fős létszámcsökkentésből eredő kifizetések biztosítására nyújtja be pályázatát.
3. A jelen létszámcsökkentési pályázatban szereplő létszámcsökkentésre a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés a) pontjának figyelembe vételével került
sor, az érintett intézmények a tevékenységi körükbe tartozó feladatok változatlansága
mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is
biztosítani tudják.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szervezeti változás, feladat átadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
5. 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 többletfeladatok ezt szükségessé teszik.
Határidő:
Felelős:

2006. október 15.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

94/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium pályázatot nyújt be az Európai Gazdasági
Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében,
önálló projektként. Kiemelt terület: környezetvédelem.
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A projekt pénzügyi előirányzata:
Projekt teljes költsége

Támogatás (85%)

Saját erő (15%)

173.610 eFt

147.568 eFt

26.042 eFt

A projekt befejezési határideje: 2007. december 31.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével” című pályázathoz összesen 26.042 eFt önrészt biztosít, amelynek
forrásai:
– 24.542 eFt Megyei Önkormányzat a pályázati önerő keret,
– 1.500 eFt Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium saját forrásai terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

95/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Zirc Város Önkormányzatának a Pályázati
Önerő Kiegészítő Keret terhére benyújtott pályázatát mérlegelve meghozta az alábbi döntését.
Zirc Város Önkormányzatának a zirci autóbusz terminál áthelyezésére és új személyforgalmi
logisztikai központ kialakítására 12 mFt támogatást nyújt, azzal a feltétellel, hogy ezt az öszszeget a közbeszerzési eljárás eredményétől függően arányosan csökkenteni lehet. A pályázati
dokumentációban szereplő költségadatokat ennek megfelelően módosítani kell. Módosítani
kell a kormányzati szintű támogatást nyújtókkal kötött szerződéseket is.
A pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást a fenti feltételek teljesítése után lehet megkötni.
Felkéri a közgyűlés az elnökét, hogy a határozatról a pályázót értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

96/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 20022006. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

97/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a vasúti szárnyvonalak megszüntetésével
kapcsolatos munkabizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Tudomásul veszi,
hogy a munkabizottság a döntéshez szükséges adatok hiánya miatt a munkáját befejezni nem
tudta.
Figyelmébe ajánlja a 2006. október 1-jén megválasztásra kerülő közgyűlésnek, hogy a feladat
ellátására ideiglenes bizottságot hozzon létre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az ügyben érkező információkat és adatokat gyűjtse össze,
továbbá a megalakuló ideiglenes bizottság részére adja át.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

98/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megye biztonságának komplex
megerősítése tűz- és katasztrófavédelmi szempontból, különös tekintettel az ellátatlan fehér
foltnak minősülő területet és kistérségek célirányos támogatását a következők szerint fogadja
el.
1)

A tűzoltósági épületek átalakítása és fejlesztése.
- Badacsonytomaj Önkormányzat a beruházás értékének 50 %-a, maximum 25 MFt,
- Balatonfüred Önkormányzat a kiviteli tervek elkésztése után 2007. évben maximum a
beruházás 50 %-áig.
- Nagyvázsonyban megvalósulandó beruházást nem támogatja.

2)

A már működő egyesületek munkájának szinten tartására működésjavító és megtartó
eszközök, szakmai felszerelések beszerzésére, az elavultak cseréjére és egyéb fejlesztésekre a következő támogatást biztosítja:
- Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 7 MFt,
- Sümegi Köztestületi Tűzoltóság 9 MFt,
- Zirci Önkéntes Tűzoltóság 4 MFt,
- Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 3 MFt,
- Devecser Önkéntes Tűzoltó Egyesület 500 eFt,
- Bakonynánai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 500 eFt,
- Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 500 eFt,
- Kerta Községi Lakossági Bűnmegelőzési és Tűzoltó Egyesület 500 eFt,
- Kővágörs Önkéntes Tűzoltó Egyesület 800 eFt,
- Tótvázsony Önkéntes Tűzoltó Egyesület 500 eFt,
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bakonybél 800 eFt,
- Települési Önkormányzat Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Zalagyömörő 500 eFt,
- Zalahaláp-Sáska Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 900 eFt.
- Várpalota-Pétfürdő térségében tervezett magasból mentő létra beszerzését pályázat
kiírásának hiányából nem támogatja, de a célok között továbbra is támogatja az
igényt a rendelkezésre álló maradék kereten belül.
3) A közgyűlés a Regionális Tűz- és Katasztrófavédelmi – Polgári Védelmi Oktató és
Továbbképző Bázis és Módszertani Központ létrehozását továbbra is támogatja.
Kinyilvánítja, hogy a támogatás 100 MFt összegén belül valósulhat meg abban az
esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalosan is régió szakmai központtá nyilvánítja azt.
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a keret terhére a következő támogatásban részesül.
-

Az ügyeleti rendszer, valamint a védelmi kirendeltségek informatikai fejlesztésének támogatására 3.9 eFt.
Homoktöltő 300/6 szerelt turbó utánfutóra szerelt berendezése 5000 darab zsákkal
és agregátorral, valamint opció betöltő garattal 6.254 eFt.
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4) A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a támogatási szerződéseket kösse meg, utófinanszírozás formájában biztosítsa a megítélt összegeket, és helyszínen ellenőriztesse azok
megvalósulását.
Határidő:
Felelős:

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

99/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Állami Számvevőszéknek a Veszprém
Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről szóló jelentését megismerte.
1.

Az ellenőrzés során feltárt hibák, hiányosságok kijavítása érekében előterjesztett „Intézkedési Terv”-et elfogadja.
Utasítja a megyei közgyűlés elnökét, hogy az Intézkedési Tervben foglalt feladatokat
maradéktalanul hajtsák végre.
Határidő:
2007. június 30.
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

2.

Utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a számvevőszéki jelentésben foglalt hibákat javítsák
ki, a hiányosságokat számolják fel. A megyei főjegyző 2007. III. negyedévben rendeljen
el belső utóvizsgálatot az Állami Számvevőszék által feltárt hibák, hiányosságok felszámolásának és az Intézkedési Tervben foglalt feladatok megvalósulásának ellenőrzésére.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

100/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évi költségvetésben tervezett kiadási
előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt:
Szülőföld Program támogatása keret terhére 6/a. számú melléklet 16. pont
Új Horizont folyóirat és
Könyvkiadó Alapítvány

- Kárpátalja felsőfokú oktatási intézmény
könyvtárának állománygyarapítása

400 e Ft

Képviselői Keret terhére 6/a melléklet 15. pont
Képviselő neve
Ács János

Támogatott címzettje
felhasználás célja
Tapolcai Kórházért Alapítvány, Tapolca
- Tapolcai Kórház és Rendelőintézet fejlesztési
támogatása

összeg
ezer forintban
225
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- Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány,
Pápa
- Hátrányos Helyzetű lakótelepi Gyermekek támogatása, Fenyveserdő Bölcsöde, és a Vajda Péter Lakótelepi Óvoda fogyatékos csoport támogatása
Dr. Áldozó Tamás Tapolca Kórházért Alapítvány, Tapolca
- Betegségmegelőzés
Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány,Pápa
- Hátrányos helyzetű lakótelepi gyermekek
támogatása
Farnadi Gyula
Borszörcsökért Alapítvány
- Falunapi rendezvények megrendezése
Dr. Nagy Zoltán
Alma Mater Alapítvány, Ajka
- Hátrányos helyzetű tanulók kirándulásának
támogatása
Kovács Zoltán Já- „Az Egészséges Életmódért” Alapítvány
nos
- rendezvények szervezésének támogatása
Máhl Ferenc
Dr. Szabó Sándor

Dr. Szijártó István

Talabér Márta
Tóth Imre
Tóth István
Pandur Ferenc

Dr. Zongor Gábor
Összesen:

Veszprém Megyei Lakásotthonok Által Működtetett
Lakásotthonok Támogatása Alapítvány
- Napsugárotthon, Olaszfalu (eszközfejlesztés)
Veszprémi Hangversenyteremért Közhasznú Alapítvány, Veszprém
- Az építési tervek megismertetését szolgáló
rendezvény megszervezéséhez
hozzájárulás
Veszprém Egyházmegyei Építési és Felújítási Alapítvány, Veszprém
- Sümegi Templom orgona felújításának
támogatása
Kozmutza Flóra Alapítvány az Értelmileg
Sérült Gyermekekért
- „Fogadd el, fogadj el” rendezvény támogatása
Bánki Donát Alapítvány, Ajka
- 2 fő tanuló lengyelországi csereüdültetésének
támogatása
Napsugár Alapítvány a Gyermekekért, Pétfürdő
- Tanulmányi versenyek, táborok megrendezésének
támogatása
Almádiért Közalapítvány, Balatonalmádi
- Népi, iparművészeti, népdal – néptánc találkozó
támogatása
Kilátóért Alapítvány, Alsóörs
- A kilátó felújítása, képeslap kiadás
Szigliget Községért Alapítvány, Szigliget
- Bokros Júlia 75 éves jubileumi kiállítása
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175

130
50
100
50
70

100

100
25
60
200
200
50
100
-----------1.810
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A költségvetési rendelet 6/c számú melléklet II/4. Ifjúsági közösségek támogatása előirányzat terhére:
„Kőketánc” Kulturális Alapítvány
Zirc

Vinye, VIII. Nyári
Grafikai és Kézműves Tábor
rendezésének támogatása
30 ezer forint
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a
támogatásokról szóló megállapodásokat írja alá.
Határidő:
Felelős:

2006. október 15.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

101/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Új Horizont Folyóirat és
Könyvkiadói Alapítványnak a 97/1993. (V.28.) MÖK határozatával biztosított 2 millió forint
felszabadítására és felhasználására vonatkozó kérelmét.
A közgyűlés a 97/1993. (V.28.) MÖK határozatát módosítva engedélyezi, hogy az Új Horizont Folyóirat és Könyvkiadó Alapítvány a lekötött, alaptőkeként szolgáló 2 millió forintot
felszabadítsa, s a folyóirat ez évi két számának, valamint a 15 évet tartalmazó
repertórium megjelentetésére felhasználja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
102/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 24/2006. (IV.20.) MÖK határozatának 2.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) rendelet 13.§ -ában foglaltak alapján az ingatlant jelképes 1 Ft összeg ellenében átadja Szentgál Község Önkormányzatának azzal a feltétellel,
hogy Szentgál Község Önkormányzata megállapodásban vállalja a feladat határozatlan
idejű ellátását, az ingatlan saját költségen való felújítását és legalább öt éven át tájházként, kiállítóhelyként való üzemeltetését.
Erre az időszakra a Veszprém Megyei Önkormányzat a tulajdonjog átadásával egyidejűleg visszavásárlási jogot alapít, melynek biztosítására elidegenítési – és terhelési tilalom
bejegyzését kéri a földhivatali ingatlan nyilvántartásban.”

Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

103/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy az 54/2006. (VI. 15.)
MÖK határozat alapján benyújtott létszámcsökkentési pályázatban szereplő létszámcsökkentésre a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés a) pontjának figyelembe vételével került sor, az érintett intézmények a tevékenységi körükbe tartozó feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is
biztosítani tudják.
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Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a határozatot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Területi Igazgatóságának küldje meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

104/2006. (IX. 14.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 111/2005. (X. 13.) 5. pontja, 116/2005.
(XI. 10.) 14. pontja, 4/2006. (II. 16.), 10/2006. (II. 22.) 2. pontja, 24/2006. (IV. 20.) 2. pontja,
32/2006. (IV. 20.) 1-2. pontjai, 45/2006. (VI. 15.), 46/2006. (VI. 15.), 47/2006. (VI. 15.),
48/2006. (VI. 15.), 49/2006. (VI. 15.), 50/2006. (VI. 15.), 51/2006. (VI. 15.), 52/2006. (VI.
15.), 53/2006. (VI. 15.), 54/2006. (VI. 15.), 55/2006. (VI. 15.) 1. pontja, 56/2006. (VI. 15.),
57/2006. (VI. 15.), 58/2006. (VI. 15.), 59/2006. (VI. 15.) 1-2., 5. pontjai, 60/2006. (VI. 15.),
61/2006. (VI. 15.), 62/2006. (VI. 15.), 63/2006. (VI. 15.), 65/2006. (VI. 15.), 66/2006. (VI.
15.), 67/2006. (VI. 15.), 68/2006. (VI. 15.), 73/206. (VIII. 3.), 74/2006. (VIII. 3.), 75/2006.
(VIII. 3.) határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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IV. MELLÉKLETEK
9/2006. (IX. 22)
11/2006. (IX. 22 )
99/2006. (IX. 14.)

rendelet
rendelet
MÖK határozattal

1-9. sz. melléklete
1. sz. melléklete
elfogadott Intézkedési Terv

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Felelős kiadó: Kuti Csaba, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.
Felelős szerkesztő: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
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