VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
HATÁROZAT

Szám: 76/2015. (XII. 17.) MÖK határozat
Tárgy: Döntés a megyei önkormányzati tartalék 2015. évi támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról szóló 39/2015. (VI. 18.) MÖK határozat módosításáról
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzati tartalék
2015. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 39/2015. (VI.18.) MÖK
határozat (a továbbiakban határozat) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét 20 124 797 Ft összegben
jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján.”
2. A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
3. A határozat egyebekben nem módosul.
Határidő: azonnal
Felelős:
Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke
A kiadmány hiteléül:

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

1. melléklet a 76/2015. (XII.17.) MÖK határozathoz
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C: törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint III.4. pontja alapján vissza nem
térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a kötelező
feladatok fedezetének megteremtése céljából 20 124 797 Ft összegben:
a) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. törvény (a továbbiakban: Lbtv.) 7-10. §-ai rendelkeznek a törvény hatálya alá
tartozó szervezetek és elektronikus információs rendszereik biztonsági szintbe és
biztonsági osztályba sorolásáról. A biztonsági osztályhoz és biztonsági szinthez rendelt
követelményeket, az adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket az Lbtv.-ben
meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre,
termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba, és a biztonsági szintbe sorolási
követelményekről szóló 77/2013. (XII.19.) NFM rendeletben meghatározott előírások
alapján kell megvalósítani.
A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és szervezet
biztonsági szintbe sorolását első alkalommal az Lbtv. hatálybalépését követő egy éven
belül, 2014. július 1. napjáig kellett elvégeznünk. A besorolásra 1-5-ig terjedő skálán
önbesorolás alapján került sor. Az Lbtv. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján az
önkormányzatok alap biztonsági szintje 2. biztonsági szint, mely a hivatalunk
tekintetében biztosított.
A fent ismertetett feladatok elvégzését csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a
feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Tekintettel
arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a törvényi előírás szerinti
szakképzettséggel rendelkező szakember nincs, ezért megfelelő végzettségű és
szaktudású külső szakértő megbízása indokolt (1 397 000 Ft).
b) Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosította az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (a továbbiakban: OTrT). A
módosított OTrT 31/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési
terveket a törvénnyel összhangba kell hozni.
A megyei terv módosításának alapvető célja az érvényben lévő Veszprém Megye
Területrendezési Terv összhangjának megteremtése a jelenleg hatályos OTrT-vel,
valamint a megyei területrendezési terv jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi
változásoknak való megfeleltetés.
Megyei területrendezési terv módosítása, egyfázisú tervezési és egyeztetési
folyamatban
A Szakminisztérium tájékoztatása szerint tervezett jogszabály módosítással a területi tervi
összhang elérése 2018-ra teljesül. Veszprém megye azonban 2018-ig már a TOP
forráskeret jelentős részét le kívánja kötni, melyhez esetenként szükség lehet a
településrendezési tervek módosítására. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi megyei terv a
korábbi OTrT figyelembe vételével készült, így a jelenleg hatályos országos és megyei
területrendezési tervek között ellentmondás állhat fenn, melyek elhárítására egy
gyorsított, az ajánlott megyei övezeteket nem tartalmazó tervezés megindítását
javasoljuk, a megyei területrendezési terv módosítását, egyfázisú tervezési és egyeztetési
folyamatban a jelenleg hatályos szakmai követelmények szerint.

Mindezen tartalmi csökkentés költséghatékonyságot és az időráfordítás lerövidítését is
jelenti.
A tervdokumentáció költségigénye külső szakértő bevonásával 8 890 000 Ft.
c) A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette „A Veszprém Megyei Önkormányzat
vidékfejlesztési feladatainak kifejtése és beavatkozási lehetőségeinek feltárása” című
tanulmányt, melynek I. része 2014 novemberében, II. része 2014 decemberében, majd a
szakmai észrevételeinkre figyelemmel aktualizált állomány 2015 februárjában készült el.
Az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én elfogadta a Vidékfejlesztési Programot,
ezért Veszprém megye vidékfejlesztési lehetőségeinek pontosítása, a tanulmány
felülvizsgálata indokolttá vált.
A Tftv. felhatalmazást ad a megyei önkormányzat számára, hogy önkormányzati
rendeletet alkosson a területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció részletes
szabályairól. A feladatellátás keretében térjen ki a fentiek szerinti rendeletalkotási
lehetőségre is.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Tftv.-ben meghatározott vidékfejlesztési
feladataihoz kapcsolódóan szakértői rendelkezésre állás, és szakmai tanácsadás
biztosítása szükséges 2015. december 15-ig, mely magába foglalja a megyében működő
LEADER Helyi Akciócsoportok megkeresése esetén a Helyi Fejlesztési Stratégiák
kidolgozásához kapcsolódó tanácsadó és elemző tevékenységet is.
A vidékfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szakértői elemzés és tanácsadás költsége
6 096 000 Ft.
d) Az önkormányzat Kórház utcai parkolójának sorompója a folyamatos használat során
elavult, rendszeres javításra szorul, ezért indokolt annak cseréje. A beruházás teljes
költsége 975 000 Ft.
e) Az önkormányzat számítógépes hálózatát működtető szerver 2009-ben került beszerzésre.
A napi 24 órás üzemelés, a folyamatos igénybevétel miatt többszöri meghibásodás fordult
elő az évek folyamán. A biztonságos hálózati üzemeltetés indokolja az elavult eszköz
cseréjét. (2 766 797 Ft).

