2/2012. (II. 16.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§-ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatala alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§-ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú mellékletben foglaltak
szerint jóváhagyja.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy
gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő
megküldéséről és közzétételéről.
Határidő: 2012. február 16.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Imre László megyei főjegyző
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2/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1. sz. melléklete

Alapító okiratot módosító okirat
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatala
megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát 2012. február 16-i hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 4. pontjában feltüntetett „Jogszabályban meghatározott közfeladata”
meghatározás 2. bekezdésében a „területi kisebbségi önkormányzat” szövegrész „területi
nemzetiségi önkormányzat” szövegrészre módosul.
2.) Az alapító okirat 5. pontjában szereplő a „Tevékenység típusa” megnevezésnél a
következő alaptevékenységek törlésre kerülnek:
841125-1
842206-1
841192-1
841401-1
842155-1
559011-1
855921-1
855922-1
562912-1
562913-1
562914-1
661901-1
841328-1
851012-1
852011-1
852021-1
852012-1
852022-1
852031-1
853111-1
853112-1

Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával
összefüggő szolgáltatások
Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek
Turizmus területi igazgatása és szabályozása
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (14. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi
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853114-1
853121-1
853122-1
853124-1
853131-1
853132-1
853134-1
853211-1
853221-1
853212-1
853214-1
853222-1
853224-1
853231-1
853232-1
853234-1
854211-1
855911-1
855912-1
855914-1
855915-1
855917-1
855918-1
856011-1
856012-1
856013-1
856020-1
861001-1
862211-1
869042-1
749031-1
872002-1

oktatása (9-12/13. évfolyam)
Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)
Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)
Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10.
évfolyam)
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a
szakképzési évfolyamokon
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti
felnőttoktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a
szakképzési évfolyamokon
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás
Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Emelt szintű szakközépiskolai felnőttszakképzés
Felsőfokú szakképzés
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók
tanulószobai nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztő felkészítés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Fekvőbetegek aktív ellátása
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Módszertani szakirányítás
Szenvedélybetegek tartós ellátása
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873022-1
879014-1
879013-1
879012-1
879015-1
879016-1
889206-1
873021-1
873028-1
872001-1
873023-1
873024-1
873011-1
873013-1
873012-1
881011-1
881013-1
890431-1
890432-1
890433-1
889201-1
900113-1
900124-1
910502-1
910121-1
910122-1
910123-1
910201-1
910202-1
910203-1
910204-1
910301-1
910302-1
910131-1
910132-1
931204-1
931205-1
931901-1
931903-1
910421-1
910422-1

Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása
Különleges gyermekotthoni ellátás
Speciális gyermekotthoni ellátás
Gyermekotthoni ellátás
Utógondozó otthoni ellátás
Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása
Pszichiátriai betegek tartós ellátása
Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Demens betegek bentlakásos ellátása
Időskorúak átmeneti ellátása
Idősek nappali ellátása
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében
Szociális foglalkoztatás fejlesztő felkészítő foglalkoztatás
keretében
Szociális foglalkoztatás, szociális foglalkoztatók önálló
intézményeiben
Gyermekjóléti szolgáltatás
Kőszínházak tevékenysége
Egyéb előadó-művészeti tevékenység
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és
információközvetítő tevékenység
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és
támogatása
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének
támogatása
Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és
fenntartása
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681000-1
562917-1
855932-1
855941-1
855942-1
855943-1
855944-1
856091-1
890441-1
890442-1
890443-1
900400-1

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Munkahelyi étkeztetés
Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

3.) Az alapító okirat 5. pontjában szereplő a „Tevékenység típusa” megnevezés alatt
szereplő alaptevékenységi kör kiegészül a következő alaptevékenységekkel:
660001-1

Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek

4.) Az alapító okirat 5. pontjában szereplő a „Tevékenység típusa” megnevezés alatt
szereplő 841116-1 szakfeladathoz kapcsolódó „Országos, települési és területi kisebbségi
önkormányzati
választásokhoz
kapcsolódó
tevékenységek”
alaptevékenység
megnevezése „Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek” megnevezésre változik.
5.) Az alapító okirat 5. pontjában szereplő a „Tevékenység típusa” megnevezés alatt
szereplő 841126-1 szakfeladathoz kapcsolódó „Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége” alaptevékenység megnevezése „Önkormányzatok és
társulások igazgatási tevékenysége” megnevezésre változik.
6.) Az alapító okirat 9. pontjában szereplő „Gazdálkodási jogköre” megnevezés
„Gazdálkodási besorolása” megnevezésre módosul.
7.) Az alapító okirat 9. pontjában szereplő „Gazdálkodási besorolása” meghatározásból
törlésre kerül „,amely ellátja az alábbi önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi,
gazdálkodási feladatait az érintett intézményekkel kötött megállapodás alapján”
szövegrész.
8.) Az alapító okirat 9. pontjában szereplő „költségvetési szervhez rendelt önállóan
működő költségvetési szervek” megnevezés alatt szereplő intézmények az alábbiak
alapján törlésre kerülnek:
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
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Veszprém Megyei Levéltár
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Várpalota
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Zirc
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc
Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani
Intézménye, Pápakovácsi
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek
Integrált Intézménye, Dáka
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Díszel,
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca,
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca,
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Sümeg
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka

9.) Az alapító okirat 9. pontjában szereplő „költségvetési szervhez rendelt jogi
személyiséggel rendelkező társulások” megnevezés alatt feltüntetett társulások az
alábbiak alapján törlésre kerülnek:
Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém
Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém
10.) Az alapító okirat jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
11.) Jelen módosító okiratot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2012. (II.
16.) MÖK határozatával jóváhagyta.

Veszprém, 2012. február 16.
Dr. Imre László
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő
megyei közgyűlés elnöke

7
2/2012. (II. 16.) MÖK határozat 2. sz. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (4) bekezdés, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

1.

Költségvetési szerv neve:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala

Idegen neve:

–––

Rövid neve:

–––

Székhelye:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telephelye:

–––

Alapítás dátuma:

1991. január 30.
(1990. december 15.)

2.

Létrehozásáról rendelkező jogszabály
(határozat(ok)):

–––

3.

Közvetlen jogelődjének neve,
székhelye:

–––

4.

Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A
közgyűlés,
annak
bizottságai
és
tisztségviselői döntés előkészítő munkájának
segítése, a döntések szakmai előkészítése,
végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
A roma és a német területi nemzetiségi
önkormányzat
képviselő-testülete,
azok
bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő
munkájának segítése, a döntések szakmai
előkészítése, végrehajtásának szervezése és
ellenőrzése.

Szakágazat szerinti besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

5. Tevékenység típusai:
Alaptevékenység
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841126-1
841114-1
841116-1

Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek

841117-1
841118-1
692000-1
841115-1
660001-1

Vállalkozói tevékenység
--6.

Illetékessége:

Veszprém megye közigazgatási területe

Működési köre:

–––

7.

Irányító szerv(einek) neve,
székhelye:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

8.

Alapítói jogokkal felruházott
irányító szerv(ek) neve, székhelye:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: – – –
9.

Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

A költségvetési szervhez rendelt
önállóan működő költségvetési
szervek:

–––

A költségvetési szervhez rendelt jogi
személyiséggel rendelkező
társulások:

–––

10. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és a Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatala kezelésében lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata a mindenkori
vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értéket a számviteli nyilvántartások alapján
elkészített mindenkori éves mérleg tartalmazza. A vagyoni állapotot a Hivatal mindenkori
leltára tartalmazza.
11. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A Hivatal által használt vagyonra és vagyona feletti rendelkezési jogára a Veszprém
Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló
rendelet, valamint más hatályos jogszabályi előírások az irányadók.
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:
Nyilvános pályázat alapján a közgyűlés határozatlan időre megyei főjegyzőt nevez ki.
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13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, az 1994. évi LXIV. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról, valamint a 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről.
14. Egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadó határozat(ok):

63/2009. (V. 21.) MÖK határozat
96/2009. (VI.18.) MÖK határozat
90/2010. (IV. 22.) MÖK határozat
114/2011. (VI. 23.) MÖK határozat
225/2011. (XII. 15.) MÖK határozat

15. Hatály:

2012. február 16-tól

Záradék:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát,
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2012. (II. 16.) MÖK határozatával
2012. február 16-i hatállyal hagyta jóvá.
Hitelesítés:
Veszprém, 2012. február 16.

Dr. Imre László
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő
megyei közgyűlés elnöke

