VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZAT

Szám: 6/2015. (II. 12.) MÖK határozat
Tárgy: A megyei önkormányzati tartalék 2014. évi támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról szóló 31/2014. (VII.10.) MÖK határozat módosítása

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzati tartalék
2014. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 31/2014. (VII.10.) MÖK
határozat (a továbbiakban határozat) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét 22 720 ezer 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:
Felelős:

azonnal
Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A kiadmány hiteléül:

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

6/2015. (II.12.) MÖK határozat 1. melléklete
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX: törvény 4. melléklet 2. pontja szerinti megyei önkormányzati
tartalékból nyújtott 22 720 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás célonkénti felosztása:
a) A megyei önkormányzat konszolidációját követően a vagyoni elemek között
megmaradt személygépkocsik jelentős kihasználtsága miatt indokolttá vált cseréjük.
Az egy darab gépkocsi cseréje 8 545 ezer Ft.
b) A Megyeháza Társasházközösség 2014. májusi ülésén a 8/2014. (05.05.) TK
határozatával döntött az épületben klíma-rendszer kialakításáról. A döntés alapján az
önkormányzatnak a Társasház felújítási alapjába 2 500 ezer Ft befizetési
kötelezettsége keletkezett.
c) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2014. január
1-től hatályos módosulásával a megyei önkormányzat tulajdonosává vált a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek. Az átvétel módjáról történt előzetes
egyeztetések alapján kihelyezett iroda kialakítása szükséges, mely a hivatal irattári
helyiségének áthelyezésével valósítható meg. Az önkormányzati választásokat
követően megalakult új megyei közgyűlés elnöke, alelnöke irodáiban az átalakítási
munkákat követően új irodai bútorok beszerzése szükséges. Az elnöki, alelnöki irodák,
valamint a kihelyezett iroda kialakításával, a szükséges berendezési eszközök
beszerzésével összefüggésben 7 410 ezer Ft többletigény merül fel.
d) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
66. §-a a megyei önkormányzat közgyűlése részére előírja, az idegenforgalom területi
értékeinek összehangolását az országos érdekekkel, továbbá, hogy gondoskodjon az
idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról. Az
Önkormányzat a területfejlesztési feladatkörében szervezett konzultációkon,
fórumokon, továbbá turisztikai programokon külföldi és belföldi partnerei felé
igyekszik megjelenésével egységes arculatot kialakítani. Az idegenforgalmi értékeket
az önkormányzat a korábbi években készített kiadványokkal, szóró anyagokkal
mutatta be. Az eltelt időszak változásai szükségessé teszik a turisztikai jellegű
kiadványok aktualizálását, frissítését, valamint a területfejlesztési koncepció minél
szélesebb körben történő bemutatására szolgáló kiadvány elkészítését, ezáltal a megye
értékeinek, tervezett feladatainak, szerepvállalásainak bemutatását a megye gazdasági,
civil és lakossági szereplői számára (4 265 ezer Ft).

