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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ
195/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
198/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
199/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
200/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
201/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
202/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
203/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
204/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
205/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
206/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:

207/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
208/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
209/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:

A
Veszprém
megyei
rendőr-főkapitány
kinevezésének
véleményezéséről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán
Erőforrás Bizottsága megválasztásáról
A Város-Megye Egyeztető Bizottság megválasztásáról
A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálásáról az
iskolaszékekbe
A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálásáról az
érdekképviseleti fórumokba
A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulási Tanács tagjainak
megválasztásáról
A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulási
Tanács tagjainak megválasztásáról
A Pápai Szakképzés-szervezési Társulási Tanács tagjainak
megválasztásáról
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Felügyelő Bizottságába tagok jelöléséről
A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálásáról a
Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft.be
A Pápai Ingatlanfejlesztő Kft.-be FEB-tag jelöléséről
A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató
Nonpfofit Kft. Felügyelő Bizottságába tag jelöléséről
A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsba tag jelöléséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETE
15/2010. (XI.
rendelet:

18.)

önkormányzati

16/2010. (XI.
rendelet:
17/2010. (XI.
rendelet:

18.)

önkormányzati

18.)

önkormányzati

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
szakosított ellátást biztosító szociális intézmények térítési díjairól
szóló 1/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

218/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. november 18ai ülésének napirendjeiről
Tájékoztató a Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket
sújtó vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos veszélyhelyzetről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
módosításáról
Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról
Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház–
Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének módosításával
Balácáért Alapítvány megszüntetéséhez alapítói hozzájárulás
megadásáról
Zirc Város Önkormányzatával a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola támogatásával kapcsolatos megállapodás
megkötéséről
Egyes közoktatási intézmények támogatásával kapcsolatos
megállapodások megkötéséről
A Veszprém Megyei Önkormányzat jelképeiről és a jelképek
használatáról szóló 8/1996. (V. 9.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról
Hivatali gépjármű használatának engedélyezéséről a megyei
közgyűlés főfoglalkozású alelnöke részére
A 215/2009. (XII. 17.) MÖK határozat módosításáról

219/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:

A 133/2010. (VI. 17.) MÖK határozat módosításáról

220/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági
döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben
hozott döntéséről (III.)

194/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
196/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
210/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
211/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
212/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
213/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:

214/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
215/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:

216/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:
217/2010. (XI. 18.) MÖK határozat:

IV. MELLÉKLETEK
15/2010. (XI. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei
16/2010. (XI. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei
17/2010. (XI. 18.) önkormányzati rendelet melléklete
197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat melléklete
206/2010. (XI. 18.) MÖK határozat melléklete
213/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. sz. melléklete
214/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 2-3. sz. mellékletei
216/2010. (XI. 18.) MÖK határozat melléklete
219/2010. (XI. 18.) MÖK határozat melléklete
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
195/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja dr. Töreki Sándor rendőr
alezredesnek a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjévé 2010. december 1-jétől
történő kinevezését.
Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a képviselőtestület döntéséről Dr. Hatala József
rendőr altábornagy urat, országos rendőr-főkapitányt tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

198/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Humán Erőforrás Bizottság összetételét
2010. november 22-ei hatállyal az alábbiak szerint választotta meg:
Elnök:
Alelnök:
Tagjai:

Galambos Szilvia
Stolár Mihály
Dr. Áldozó Tamás
Hári Lenke
Lévai József

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2010. november 22.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

199/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatával közösen működtetett Város-Megye Egyeztető Bizottság tagjait az alábbiak
szerint választotta meg:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Kovács Norbert, a megyei közgyűlés alelnöke
Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés alelnöke
Dr. Áldozó Tamás tanácsnok
Pusztai István tanácsnok
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterét
értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

200/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés a fenntartásában lévő intézmények
iskolaszékeibe delegált fenntartói képviselők megbízatását visszavonja, megköszöni
munkájukat, egyidejűleg az intézmények iskolaszékeibe a fenntartó képviseletében az alábbi
személyeket választja meg:
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Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium:
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium:
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű
Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium:
Petőfi Sándor Gimnázium:

2010. november 18.

Gaálné Vörösmarty Éva
Hári Lenke
Nagy Jenő
dr. Áldozó Tamás

Felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
Határidő:
Felelős :

2010. november 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

201/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bentlakásos intézményekbe delegált
fenntartói képviselők megbízatását visszavonja, megköszöni munkájukat, egyidejűleg az
intézmények érdekképviseleti fórumaiba a fenntartó képviseletében az alábbi személyeket
választja meg:
"Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált
Intézménye
– dákai székhelyén:
Papp Tamás
– kamondi telephelyén:
Dr. Horváth József
Idősek Otthona, Devecser:
Pusztai István
Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat:
Orbán Imre
Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj:
Lévai József
Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta:
Végh László
Idősek Otthona, Pápakovácsi:
Dobó Zoltán
Idősek Otthona, Peremartongyártelep:
Galambos Szilvia
Idősek Otthona, Szőc:
Stolár Mihály
Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthon, Veszprém:
Dr. Horváth Zsolt
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém:
Kropf Miklós
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

202/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás
Társulási Tanácsába a Megyei Önkormányzat képviseletére Galambos Szilvia, Kropf Miklós
és Nagy Jenő képviselőket választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2010. november 18.
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203/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás Társulási Tanácsába a Megyei Önkormányzat képviseletére Hári Lenke,
Stolár Mihály és dr. Horváth József képviselőket választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

204/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás
Társulási Tanácsába a Megyei Önkormányzat képviseletére Polgárdy Imre, Papp Tamás és
Lévai József képviselőket választja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

205/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságába Takács Szabolcs, 8581 Bakonyjákó, Úttörő u.
4. szám alatti lakos helyett Végh László, 8330 Sümeg, Petőfi S. u. 82. szám alatti lakost,
valamint Pusztai István 8200 Veszprém, Dióssy M. u. 2/B. II/6. szám alatti lakos helyett
Kovács Zoltán János 8448 Ajka, Korong u. 2. szám alatti lakost jelöli.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Zrt közgyűlésén a fenti tulajdonosi
álláspontot képviselje és az alapszabály módosítását elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2010. november 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

206/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint többségi tulajdonos jóváhagyja
Kovács Norbert ügyvezetői tisztségről 2010. 11. 12. napi hatállyal történő lemondását és
Kassai Ákos (Horváth Edit, 1125 Budapest Gereben utca 4. szám alatti lakos), valamint
Dénes Szabolcs (Horváth Edit, 8000 Székesfehérvár, Virág u. 46/a. szám alatti lakos)
ügyvezetővé határozatlan időtartamra történő megválasztását.
Kassai Ákos és Dénes Szabolcs ügyvezetői feladatukat díjazás nélkül, társasági jogi
jogviszony keretében látják el. Kassai Ákos és Dénes Szabolcs képviseleti és cégjegyzési joga
együttes. A munkáltatói jogokat Kassai Ákos ügyvezető gyakorolja.
II. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint többségi tulajdonos elfogadja Fülöp
Zoltán (Anyja neve: Szabó Valéria, Lakik: 8400 Ajka, Határ u. 22.), Boros Dénes (Anyja
neve: Csízi Ilona, Lakik: 8420 Zirc, Kálvária út 3.) és Felföldi Zoltán (Anyja neve: Tóth
Gabriella, Lakik: 6032 Nyárlőrinc, III. ker. 52/a.) Felügyelő Bizottsági tagok tisztségből
történő visszahívását és Stolár Mihály (a.n.: Radics Magda), 8400 Ajka, Juhar sor 5. szám
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alatti lakost Felügyelő Bizottsági tagnak történő megválasztását 2013. 03. 27-ig terjedő
időtartamra. A módosítás következtében a Felügyelő Bizottság létszáma 3 főre változik.
III. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint többségi tulajdonos elfogadja az
I . és II. határozatoknak, valamint az RFV ESCO Kft. székhelyváltozásának megfelelően a
társasági szerződés I/3., IV., V., IX. pontjainak módosítását, valamint a társaság fenti
módosítással egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kft taggyűlésén a fenti tulajdonosi
álláspontot képviselje és a társasági szerződés módosítását elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

207/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő
Bizottságába dr. Áldozó Tamás, 8500 Pápa, Fenyves u. 4. szám alatti lakos helyett Papp
Tamás, 8500 Pápa, Búzavirág u. 28. szám alatti lakost jelöli.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kft. taggyűlésén a fenti tulajdonosi
álláspontot képviselje és a társasági szerződés módosítását elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2010. november 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

208/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kittenberger Kálmán Növény- és
Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába Polgárdy Imre, 8500 Pápa,
Képző u. 4. szám alatti lakost jelöli.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kft. taggyűlésén a fenti tulajdonosi
álláspontot képviselje és a társasági szerződés módosítását elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2010. december 31.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

209/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági
Tanács tagjai közé – a régió területén működő megyei közgyűlések képviseletében –
dr. Trosits Bernadett, 8500 Pápa, Táncsics M. u. 23. szám alatti lakost jelöli.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2010. (XI.18.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 2. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) A közgyűlés létszáma 18 fő. (A képviselők névjegyzékét az 1. sz. függelék
tartalmazza.)”

2. §

Az SZMSZ 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közgyűlés alakuló ülésén titkos szavazással megválasztja a közgyűlés elnökét
és alelnökeit. A titkos szavazás – egy jelölt esetén – számítógépes rendszer
alkalmazásával történik. Több jelölt esetén a közgyűlés a titkos szavazás
lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely szavazólap
alkalmazásával bonyolítja le a titkos szavazást.”

3. §

(1) Az SZMSZ 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) A napirend előadója maximum 5 perc időtartamban szóbeli kiegészítést tehet,
amelyben az előterjesztést az időközben felmerült új tényekkel kiegészítheti. A
napirendi vita megkezdése előtt a közgyűlése elnöke, a képviselőcsoport(ok) vezetői,
vagy az általuk megbízott képviselő szóban ismertetheti a témával kapcsolatban a
közgyűlés előtti időpontban megtartott bizottsági, illetve képviselőcsoporti üléseken
kialakított állásfoglalásokat, véleményeket, javaslatokat. A bizottság egyharmadának
támogatásával megfogalmazott kisebbségi állásfoglalásokat, a kisebbségi álláspontot
megfogalmazók által megbízott képviselő ismertetheti indokolás nélkül. ”
(2) Az SZMSZ 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (7) A közgyűlés ülésén, bármely képviselő ügyrendi indítványt tehet, melyre a
közgyűlés elnöke soron kívül megadja a szót. A képviselő egy percben ismerteti a
tárgyalt napirendet érintő ügyrendi indítványát, melyet 2 percben indokolhat. A
közgyűlés elnöke megvonja a szót attól a felszólalótól, aki figyelmeztetés ellenére
eltér a tárgytól. Az ügyrendi indítványról a közgyűlés soron kívül, vita nélkül határoz.
Amennyiben az ügyrendi indítvány a vita lezárására irányul – s ebben a kérdésben a
javaslatot a közgyűlés elfogadja – úgy az indítvány megtételét megelőzően szólásra
jelentkezett képviselők maximum 2 perc időtartamban szót kaphatnak.
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(1) Az SZMSZ 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Személyi ügyekben –választás, kinevezés, vezetői megbízás – több jelölt esetén a
szavazás a jelöltek névsora alapján történik azzal, hogy egy képviselő „igen”
szavazattal csak egy jelöltet támogathat.”
(2) Az SZMSZ 18. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A szavazás eredményét a közgyűlés elnöke állapítja meg. A szavazás
eredményének nyilvánvalóan pontatlan összeszámolása, személyi ügyben több jelölt
„igen” szavazattal történő támogatása, valamint a számítógépes rendszer
meghibásodása esetén a közgyűlés elnöke a szavazás megismétlését rendeli el.”

5. §

Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az önkormányzati rendeleteket évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal
kell ellátni és fel kell tüntetni az évszámot, valamint zárójelben a kihirdetés hónapját
(római számmal) és napját (arab számmal). A megjelölés tartalmazza továbbá az
önkormányzati rendelet elnevezést és az önkormányzati rendelet címét.”

6. §

Az SZMSZ 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés meghatározott feladat- és hatáskörök önálló gyakorlására,
döntéseinek előkészítésére, valamint a döntések végrehajtásának megszervezésére és
ellenőrzésére állandó bizottságokat hoz, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A
közgyűlés állandó bizottságai tagjainak száma legfeljebb 9 fő.
A közgyűlés bizottságai:
– Ügyrendi Bizottság;
– Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság;
– Humán Erőforrás Bizottság;
– Gazdasági és Területrendezési Bizottság.”

7. §

Az SZMSZ „A megyei közgyűlés szervezeti felépítése”-t tartalmazó 1. melléklete
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

8. §

Az SZMSZ 5. „A közgyűlés és bizottságainak feladat- és hatásköre”-t tartalmazó
mellékletének az Oktatási, Ifjúsági és Sport, a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi, az
Egészségügyi, a Szociális és Gyermekvédelmi, a Nemzetközi Kapcsolatok és
Turizmus, a Gazdasági és Területrendezési Bizottság feladat- és hatáskörére
vonatkozó részét e rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

9. §

Az SZMSZ
1. 12. § (6) bekezdésében „a közgyűlést megelőző napon legkésőbb 12.00 óráig”
szövegrész helyébe „a közgyűlést megelőző napon legkésőbb 8.00 óráig”,
2. 12. § (9) bekezdésében „legkésőbb az ülést megelőző napon 12.00 óráig”
szövegrész helyébe „legkésőbb az ülést megelőző napon 8.00 óráig”,
3. 15. § (2) bekezdésében „az ülést megelőző napon 12.00 óráig” szövegrész helyébe
„az ülést megelőző napon 8.00 óráig”,
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4. 25. § (9) bekezdése a) pontjában „a közgyűlés ülését megelőző nap 12.00 óráig”
szövegrész helyébe „a közgyűlés ülését megelőző nap 8.00 óráig”szöveg lép.
10. §

Az SZMSZ 9. melléklet II. fejezet 1. pontjának első mondata helyébe „A hivatal
szervezeti egységei az irodák, a csoportok, a közvetlen főjegyzői vezetés alatt álló
főjegyzői kabinet, valamint az elnöki kabinetvezető által vezetett elnöki kabinet.”
szöveg lép.

11. §

Az SZMSZ 2., 3., 9. mellékleteiben „az Oktatási, Ifjúsági és Sport, a Kulturális,
Kisebbségi és Vallásügyi, az Egészségügyi, a Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság” elnevezés helyébe „Humán Erőforrás Bizottság”, a „Nemzetközi
Kapcsolatok és Turizmus Bizottság” elnevezés helyébe a „Gazdasági és
Területrendezési Bizottság” megnevezés lép.

12. § Az SZMSZ 4. mellékletében
1. „Esetenként dönt az egyes közbeszerzési eljárások megindításáról” mondat
helyébe a „Dönt az eljárás megindításáról, az eljárás fajtájáról, közbeszerzési
eljárás lefolytatására külső szervezet igénybevételéről, kijelöli a közbeszerzési
munkacsoport tagjait és a bíráló bizottsági tagokat, dönt az ajánlati felhívás és
dokumentáció tartalmának elfogadásáról” szöveg lép.
2. „Meghozza a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a közbeszerzési bíráló bizottság
szakvéleménye, valamint a nettó 25 millió forintot meghaladó értékű
közbeszerzések esetén a Gazdasági és Területrendezési Bizottság véleménye
alapján” mondat helyébe „Meghozza a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a
közbeszerzési bíráló bizottság szakvéleménye, valamint az árubeszerzés és
szolgáltatás igénybevétele esetén nettó 25 millió forintot, építési beruházás esetén
a nettó 80 millió forintot meghaladó értékű közbeszerzések esetén a Gazdasági és
Területrendezési Bizottság véleménye alapján” szöveg lép.
13.§

Ez a rendelet a 2010. november 19-én lép hatályba.

14.§

Hatályát veszti az SZMSZ 28. §-a.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
16/2010. (XI.18.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi
önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdésében hivatkozott
a./ költségvetési bevételei összeg

12.691.823 ezer Ft-ra,

b./ költségvetési kiadásai összeg

19.231.035 ezer Ft-ra,

c./ a költségvetési hiány
d./ a működési célú pénzmaradvány
e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány

6.504.276 ezer Ft-ra,
743.241 ezer Ft-ra,
4.695.105 ezer Ft-ra,

f./ a finanszírozási célú működési bevételek

630.413 ezer Ft-ra,

g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek

505.389 ezer Ft-ra,

h./ a finanszírozási célú működési kiadások

12.182 ezer Ft-ra,

i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások

22.754 ezer Ft-ra,

j./ a bevételek és kiadások főösszeg

19.265.971 ezer Ft-ra

módosul.
(2)

A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1.
melléklete lép.

(3)

A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.
melléklete lép.

(4)

A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám:
2.987,35 fő.

(5)

A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3.
melléklete lép.

(6)

A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a
melléklete lép.

(7)

A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b
melléklete lép.

(8)

A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c
melléklete lép.

(9)

A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d
melléklete lép.
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(10)

A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5.
melléklete lép.

(11)

A rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7.
melléklete lép.

(12)

A rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6.
melléklete lép.

(13)

A rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8.
melléklete lép.
2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése
alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2010. (XI.18.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) - (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. §
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közgyűlés a
következőket rendeli el:
1. § A megyei önkormányzat fenntartásában működő szakosított szociális ellátást biztosító
szociális intézmények térítési díjairól szóló 1/2008. (II. 26.) rendelet (továbbiakban: rendelet)
2. §-ának (2) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2010. december 1-jével lép hatályba.

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
194/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. november 18-ai ülésének napirendjét
a következők szerint állapította meg.
1. A Veszprém megyei rendőr-főkapitány kinevezésének véleményezése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. Tájékoztató a Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket sújtó vörösiszapszennyezéssel kapcsolatos veszélyhelyzetről
Előadó:
Lasztovicza Jenő,
a megyei védelmi bizottság elnöke, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2000. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5. A közgyűlés egyes bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6. A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálása az iskolaszékekbe,
érdekképviseleti fórumokba, társulási tanácsokba, valamint gazdasági társaságok
vezetői szerveibe
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
7. A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsba tag jelölése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
8. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III.
negyedévi végrehajtásáról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
9. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
10. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást
biztosító szociális intézmények térítési díjairól szóló 1/2008. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
11. Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
2010. évi költségvetésének módosításával
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
12. Balácáért Alapítvány megszüntetéséhez alapítói hozzájárulás megadása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
13. Egyes közoktatási intézmények támogatásával kapcsolatos megállapodások megkötése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
14. A Veszprém Megyei Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról szóló
8/1996. (V. 9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
15. Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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16. Hivatali gépjármű használatának engedélyezése a megyei közgyűlés főfoglalkozású
alelnöke részére
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
17. Döntés a Pusztai István által a 2010. szeptember 16-ai közgyűlésre beadott
interpellációra adott válaszról
Előadó:
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
19. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2010. október 4 – 2010. október 31.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
20. Kérdés
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

196/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése együttérzését fejezi ki Kolontár,
Devecser és Somlóvásárhely lakosainak a bekövetkezett vörösiszap ipari katasztrófa miatt.
Köszönetét nyilvánítja a veszélyhelyzetben való helytállásért, megértésért, embertársaiknak
nyújtott segítségért.
2./ A Veszprém Megyei Önkormányzat köszönetét nyilvánítja a Magyar Kormánynak, hogy
Magyarország legnagyobb ipari katasztrófáját haladéktalanul felismerte, szinte azonnal
elrendelte a veszélyhelyzet kihirdetését és ezáltal további emberi életet és értékeket sikerült
megmenteni. A meghozott kormányhatározatok a kárenyhítésről, a helyreállítás és újjáépítés
végrehajtásának finanszírozásáról, a nem lakóépületekben keletkezett további károk
enyhítéséről, a mezőgazdasági területek mentesítéséről, a vállalkozások kárának rendezéséről
megfelelő garanciát jelentenek arra, hogy a lakosság területen maradásának feltételei és
életfeltételei megvalósuljanak.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése bízik abban, hogy a kormány további intézkedéseket
hoz a terület turisztikai vonzerejének megteremtésére, vállalkozások területen való
letelepítésére, a lakosság életfeltételeinek javítására.
3./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni valamennyi település
polgármesterének, hogy az önkormányzati választást követő fontos teendői mellett munkaerőt
biztosított Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely mentesítéséhez. A segítség önzetlensége
szép példája a megyei összefogásnak.
4./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét nyilvánítja az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a Magyar Honvédségnek és az Országos- és a Megyei
Rendőr-főkapitányságnak, valamint mindazon államigazgatási szerveknek, akik a
védekezésben minden erejüket felhasználva önzetlenül segítséget nyújtottak.
5./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét nyilvánítja minden olyan
természetes és jogi személynek, akik adományukkal, támogatásukkal hozzájárultak a kárt
szenvedettek élet- és lakhatási feltételeinek biztosításához.
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3 millió Ft támogatást biztosít a három
település önkormányzatának: Devecser 1.800.000,- Ft, Kolontár 900.000,-Ft, Somlóvásárhely
300.000,-Ft átadásával. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a soron következő költségvetési
rendelet módosításában az általános tartalék terhére a támogatást biztosítsa és a támogatási
szerződést megkösse.
6./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése mindhárom település újjáépítését
fontosnak ítéli meg. Egyetért a kormány azon döntésével, hogy a lakosság és a
kármentesítésben résztvevők szűrése biztosított legyen, illetve a lakosság a napi mérési
eredményekről gyors és korrekt tájékoztatást kapjon. A közgyűlés a lakóházak újjáépítésén
kívül fontosnak ítéli a vállalkozások támogatását, annak megvizsgálását, hogy a kárt
szenvedett települések bekerüljenek a különösen hátrányos települések listájába, illetve a
leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé. Felkéri a kormányt, hogy a 2011-ben induló
pályázatok meghatározásánál a kiírások során a kárt szenvedett települések az uniós és a
belföldi pályázatok vonatkozásában is előnyhöz juthassanak. A közgyűlés felkéri elnökét,
hogy az újjáépítéssel kapcsolatos települési igényt kormányzati szinten képviselje.
7./ A közgyűlés felkéri elnökét, kezdeményezze, hogy mindazon személyek, akik a
védekezésben és a kármentésben kimagasló teljesítményt nyújtottak, erkölcsi és anyagi
elismerésben részesülhessenek.
Határidő:
Felelős:

azonnal és folyamatos
Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke, mint a megyei védelmi bizottság elnöke

197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei
Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési
Szabályzatát, egyidejűleg az 53/2009. (IV.23.) MÖK határozattal jóváhagyott
Szabályzatot hatályon kívül helyezi.
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

210/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az illetékbevételek alakulásának
függvényében tegyék meg a szükséges intézkedéseket a költségvetés módosításával és a
likviditás fenntartásával kapcsolatosan.
3. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések
végrehajtását, és a kiemelt előirányzatait jelentős mértékben túllépő intézmények esetében
végeztessen vizsgálatot, szükség esetén tegyen javaslatot annak rendezésére, vagy a
felelősség megállapítására.
4. Felhívja a megyei intézmények vezetői figyelmét, hogy a költségvetés betartása érdekében
a feladatok végrehajtása során a legnagyobb mértékű takarékosságot tartsák szem előtt.
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Nem vállalhatnak kötelezettséget az intézmények vezetői a rendszeres személyi juttatások
előirányzat maradványának terhére, csak a már foglalkoztatottak, vagy az engedélyezett
létszámok betöltése rendszeres bérelemére. Minden más kifizetés nem rendszeres
személyi juttatásnak minősül (pl.: jutalom, egyszeri kereset-kiegészítés, megbízási
szerződés, stb.), melynek teljesítését nem lehet a rendszeres személyi juttatások
előirányzatával szembeni teljesítésként könyvelni. A 2011. évre áthúzódó
kötelezettségvállalásokat a pénzmaradvány meghatározásánál kizárólag a legszükségesebb
fenntartási kiadásokkal összefüggésben ismeri el a fenntartó.
Határidő:
Felelős:

2010. december 31.
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke,
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző,
megyei intézmények vezetői

211/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban
működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének
módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg
Zirc Városi Önkormányzatnak.
Határidő:
Felelős:

2010. december 1.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

212/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a BALÁCÁÉRT Alapítvány egyik
alapítója tudomásul veszi Dr. Palágyi Sylvia, a kuratórium elnökének tájékoztatóját,
egyben támogatja a Veszprém Megyei Bíróság által Pk.60.141/1992. számon
nyilvántartásba vett BALÁCÁÉRT Alapítvány megszűntetését, melyhez, mint alapító
hozzájárulását megadja azzal, hogy az Alapítvány meglévő pénzeszközeit és befektetett
készleteit a balácai ásatások anyagának restaurálására, nyilvántartására, tudományos és
tudományos-ismeretterjesztő feladataira használják fel a törvényben biztosított
lehetőségek figyelembevételével.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2010. december 17.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

213/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóinak támogatására 2.400 ezer Ft-ot
biztosít a 2010/2011. tanévre vonatkozóan Zirc Város Önkormányzatának.
Felhatalmazza elnökét Zirc Város Önkormányzatával az 1. számú melléklet szerinti
megállapodás aláírására.
Határidő: 2010.december 15.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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214/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A 2010/2011. tanévi osztályindítások feltételeiről szóló 136/2010.(VI.17.) MÖK határozatnak
megfelelően a balatonfüredi Széchényi István Kertészeti Szakközépiskola, valamint a sümegi
Kisfaludy Sándor Gimnázium esetén az érintett önkormányzatok vállalták az átlaglétszám
mértékéig a hiányzó tanulólétszámából fakadó többletköltségek finanszírozását, melyről szóló
megállapodásokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. és 3. számú melléklet
szerint elfogadja.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét Sümeg Város Önkormányzatával a 2. számú,
Balatonfüred Város Önkormányzatával a 3. számú melléklet szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
215/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szükségesnek tartja a önkormányzat
jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 8/1996. (V. 9.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatát.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy szakemberek bevonásával gondoskodjon a
felülvizsgálatról és tegyen javaslatot a rendelet módosítására, vagy új rendelet megalkotására.
Határidő:
Felelős:

2011. február 28.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

216/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évre szóló éves ellenőrzési
tervet a melléklet szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2011. január 01-től folyamatos
Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy kísérje figyelemmel a jóváhagyott ellenőrzési terv
végrehajtását, a tárgyévet követően pedig a zárszámadással egyidejűleg gondoskodjon a
2011. évi ellenőrzési jelentés Közgyűlés elé terjesztéséről.
Határidő:
Felelős:

2011. április 30.
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

217/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi Kovács Norbert, a megyei
közgyűlés alelnöke részére a hivatali személygépkocsi közéleti tevékenysége végzéséhez
történő, valamint magáncélú használatát a mindenkori adózási jogszabályok betartása mellett.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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218/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 215/2009. (XII.17.) MÖK határozat első
mondatát az alábbiak szerint módosítja:
„A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közfeladatainak ellátása, közcélú
foglalkoztatás megvalósítása érdekében együttműködik a települési önkormányzatokkal.”
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

219/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a járóbeteg laboratóriumi diagnosztikai feladatok
ellátására a ProDia Részvénytársasággal 2004. október 1-jén létrejött feladatellátási
szerződés időtartamát a jogutód SYNLAB Korlátolt Felelősségű Társasággal 2011.
március 31-éig meghosszabbítja.
A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét jelen határozat mellékletét képező
szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2010. november 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 133/2010. (VI. 17.) MÖK határozat 3.
pontja végrehajtásának határidejét 2011. március 31-ére módosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

220/2010. (XI. 18.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 72/2010. (IV. 22.) 3. pontja, 100/2010. (IV.
22.), 133/2010. (VI. 17.) 3. pontja, 147/2010. (VI. 17.) 1. pontja, 154/2010. (VIII. 5.) 7-15
pontjai, 156/2010. (VIII. 5.) 10. pontja, 164/2010. (IX. 16.), 165/2010. (IX. 16.), 167/2010.
(IX. 16.), 168/2010. (IX. 16.), 170/2010. (IX. 16.), 172/2010. (IX. 16.), 173/2010. (IX. 16.) 2.,
4. pontjai, 175/2010. (IX. 16.), 176/2010. (IX. 16.), 177/2010. (IX. 16.), 178/2010. (IX. 16.),
185/2010. (X. 13.), 186/2010. (X. 13.), 187/2010. (X. 13.), 188/2010. (X. 13.), 189/2010. (X.
13.), 190/2010. (X. 13.), 191/2010. (X. 13.), 192/2010. (X. 13.), 193/2010. (X. 13.) MÖK
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
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IV. MELLÉKLETEK
15/2010. (XI. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei
16/2010. (XI. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei
17/2010. (XI. 18.) önkormányzati rendelet melléklete
197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat melléklete
206/2010. (XI. 18.) MÖK határozat melléklete
213/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. sz. melléklete
214/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 2-3. sz. mellékletei
216/2010. (XI. 18.) MÖK határozat melléklete
219/2010. (XI. 18.) MÖK határozat melléklete
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