VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
HATÁROZAT

Szám: 47/2016. (VI. 30.) MÖK határozat
Tárgy: A megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
A Veszprém Megyei Önkormányzat megtárgyalta a megyei önkormányzatok 2016. évi
rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést és ezzel
kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint
III.1. 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.
2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét 14 623 000 Ft összegben
jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a
pályázat előkészítéséről és intézkedjen benyújtásáról, egyben felhatalmazza annak
aláírására.
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47/2016. (VI. 30.) MÖK határozat 1. melléklete
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C: törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint III.1. 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 14 623 000 Ft összegben:
a) A CH-IMPERIAL Zrt.-vel kötött szerződés értelmében elkészült Veszprém megye
területrendezési tervének felülvizsgálata – egyeztetési anyag.
A véleményeztetési eljárás jelenleg folyamatban van.
A beérkező állásfoglalások a tervdokumentáció kiegészítését és korrekcióját igénylik,
mely tervezői közreműködést igényel. A megyei területrendezési terv jóváhagyási
fázisba kerüléséhez szükséges hátralevő tervezői feladatok elvégzése új megbízás
keretében teljesíthető (5 000 000 Ft).
A terv Közgyűlés által történő elfogadásával teremtődik meg az OTrT és a megyei
területrendezési terv közötti, törvény által előírt, összhang biztosítása.
b) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) a megyei önkormányzat részére feladatul tűzi ki,
hogy – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található
települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott
projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok
esetében is az európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló
közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt
venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.
A Korm. rendelet módosítása, valamint a kiírásra kerülő pályázatok kapcsán a
Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal előtt
álló feladatok, és a települési önkormányzatoktól érkezett megkeresések szükségessé
tették a Hivatal szervezetének átalakítását, állományi létszámának növelését.
A projektmenedzsmenti és szakmai feladatokkal, továbbá a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt megyei önkormányzatot
érintő feladatok teljesítésével összefüggésben a Hivatal indokoltnak látja három fő
szakmai közreműködő bevonását (2 361 700 Ft).
c) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény részletesen szabályozza a
helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat helyi
önkormányzati hivatali feladatát, melyet együttműködési megállapodásban kell
rögzíteni és évente felülvizsgálni. Az igény szerint szükséges tárgyi feltételek
biztosítása mellett a nemzetiségi önkormányzat törvényes működésével, továbbá
feladatellátásával kapcsolatos adminisztratív teendőket döntően a Hivatal két
munkatársa végzi. A nemzetiségi önkormányzatok a részükre nyújtott költségvetési
támogatások növekedésével arányosan növelték szerepvállalásukat a megyei
nemzetiség érdekképviseletében, kulturális autonómiájuk megerősítésében. Az aktív
szerepvállalás a Hivatal háttér-, illetve adminisztratív jellegű feladatait jelentősen
megnövelte. A személyzeti feltételekhez kapcsolódóan szükségesnek tartjuk két
munkatárs illetményéhez kapcsolódó forrás biztosítását a leterheltség arányában
(1 518 285 Ft).

d) Az Önkormányzat jelenlegi telefonközpontjában a calldata díjszámláló
rendszerkörnyezet egy futro s400 számítógépen került telepítésre. A rendszer
feltelepítése 2008. májusában történt és a számítógép napi 24 órában folyamatosan
üzemel. A díjszámláló rendszerkörnyezet biztonságos üzemeltetése érdekében
szükségessé vált a rendszer áttelepítése egy rendszer-virtuális környezetbe. Ennek a
kialakítása és az adatok átmigrálásának költsége bruttó 121 920 Ft.
e) A Hivatal Gazdasági Irodája a MÁK Elektra rendszeren keresztül végzi a pénzügyi
tranzakciókat. A jelenlegi rendszer egy HP asztali számítógépen (DualCore 3.0)
üzemel. A számítógép 2009. májusában került beüzemelésre. A számítógép
élettartama és a biztonságos üzemelés igénye megköveteli az adott eszköz cseréjét. A
teljes konfiguráció cseréje 238 300 Ft.
f) A Veszprém Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, üzleti vagyonát képezik a
természetben Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található, 103/3/A/34. és
103/3/A/35. helyrajzi számú, 64 m2 és 72 m2 alapterületű irodahelyiségek, továbbá a
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti üzletház mélygarázsában található, 103/3/A/1
helyrajzi számú, 2 db parkolóhely. Az ingatlanokat korábban a Veszprémi Petőfi
Színház használta. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója kérését követően a
haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került. Jelenlegi
állapotukban a megyei önkormányzatnak havi szinten 120 256 Ft kiadással jár az
irodahelyiségek fenntartása. Annak érdekében, hogy az ingatlanok használatra, illetve
hasznosításra alkalmasak legyenek, szükséges állagmegóvási, karbantartási munkák
elvégzése, használat esetén bútorok beszerzése (1 490 795 Ft).
g) A Veszprém Megyei Önkormányzat a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló
magyar közösségi identitás erősítéséhez kapcsolódóan méltó ünnepség keretében
kíván megemlékezni az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról,
valamint első alakuló üléséről, melynek kiemelt eleme egy megyei elismerés, a
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés átadása. A megyei tradíciók ápolásához
kapcsolódó rendezvények szervezésének kiadási szükséglete 3 892 000 Ft.
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