Szám: 2-3

/2011.
J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2011. február 24-ei nyílt ülésérıl

Jelen vannak:

Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh
Zoltán, Csombók Pál, Farkas Erzsébet, Gebula Béla Ákos, Iván
János, Kis György, Krausz Attila, Mahlerné Köfner Anikó, Orosz
Éva, Pleizer Lajos, Somogyi Balázs, Dr. Szabadkai Tamás, Tóth
Erika, Vargha Tamás, Wurczinger Lóránt megyei képviselık

továbbá:

Dr. Molnár Krisztián aljegyzı, Hedlicskáné Dóczi Judit, Tóthné
Czövek Erika jegyzıkönyvvezetık

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Jó reggelt kívánok. Nagy szeretettel köszöntöm az ülésen megjelent Képviselıket és
Tiszteltelt Vendégeinket és a Hivatal dolgozóit.
Megkérem Képviselıtársaimat, hogy jelentkezzenek be.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 17 fı jelen van.
Tájékoztatom Tisztelt Képviselı Hölgyeket és Urakat, hogy valamennyi képviselı
határidıben eleget tett vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.
Tisztelt Közgyőlés!
Az önkormányzat hatályos szervezeti és mőködési szabályzata szerint a
hozzászólások idıtartama frakcióvezetık, bizottsági elnökök részére 5 perc,
képviselıknek maximum 3 perc. A közgyőlés képviselı-csoportjainak vezetıit
(frakcióvezetık) egy napirenden belül megilleti az ismételt hozzászólás lehetısége,
egy ízben, legfeljebb 3 perces idıtartamban. Ezen túl vita közben ismételt
hozzászólást egy napirenden belül a közgyőlés elnöke engedélyezhet maximum 2
percben. Ha a közgyőlés elnöke ezt megtagadja, a képviselı a közgyőléstıl kérheti a
felszólalás engedélyezését.
Szeretném felkérni dr. Molnár Krisztián aljegyzı urat, hogy valamennyi hozzászólás
kapcsán 10 másodperccel a hozzászólási idı lejárta elıtt hangjelzéssel
figyelmeztesse a hozzászólót az idı múlására.
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom a jelenlévıket, hogy a megyei fıjegyzıi álláshelyre pályázó dr. Kıszegi
Gábor hozzájárult a személyét érintı döntés nyílt ülés keretében történı
megtárgyalásához.
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Megkérdezem dr. Molnár Krisztián aljegyzı urat, hogy a személyét érintı napirend
vonatkozásában hozzájárul-e annak nyílt ülés keretében történı megtárgyalásához.
Dr. Molnár Krisztián – aljegyzı:
Hozzájárulok Tisztelt Közgyőlés.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
A jelen ülést megelızıen került kiosztásra 28. sorszámmal a Javaslat a Velencei-tavi
Szabadidı-, Verseny és Diáksport Közalapítvány kuratórium elnökének és tagjainak
illetve Felügyelı Bizottság elnökének és tagjainak kijelölésére, valamint ezzel
összefüggésben a közalapítvány alapító okiratának módosítására” címő
elıterjesztés. Javasolom, hogy az elıterjesztés a közgyőlés vegye fel napirendjére.
Jelezni kívánom, az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján – mivel személyiségi
jogokat érint – az alábbi napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra:
8.
Javaslat a Fejér Megye Közgyőlése által alapított Fejér Megye Díszpolgára
kitüntetı cím- és díjak adományozására
12.
Javaslat a „Természetvédelem és hazafias nevelés” Alapítvány
kuratóriumának visszahívására és új kuratórium megválasztására, továbbá
az alapítvány alapító okiratának módosítására
11.
Javaslat Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány átmeneti mőködésével
kapcsolatos döntések meghozatalára
25.
Javaslat a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezete
létszámának meghatározására, vezetıjének megbízására
28.
Javaslat a Velencei-tavi Szabadidı-, Verseny és Diáksport Közalapítvány
kuratórium elnökének és tagjainak illetve Felügyelı Bizottság elnökének és
tagjainak kijelölésére, valamint ezzel összefüggésben a közalapítvány
alapító okiratának módosítására
Tisztelt Közgyőlés!
Indítványozom, hogy a közgyőlés az alábbi napirendi pontokat jelen ülés keretében
ne tárgyalja meg:
-

Tájékoztató a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságához kirendelt önkormányzati
biztos eddig végzett munkájáról

-

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat, mint Átadó és a Violin Alapfokú
Mővészeti Iskola Nonprofit Kft. jogelıdje a Violin Alapfokú Mővészeti Iskola Kht.,
mint Átvevı között 2005. július 4. napján létrejött Átadás-átvételi polgárjogi
megállapodás megújítására.

Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a kiosztott napirendrıl. Jelzem, hogy a napirend elfogadása
egyszerő szótöbbséget igényel.
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SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
11/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott napirendi javaslatot
elfogadta.
Napirendek:
1.
5. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti
rendszerének átalakítására és ezzel összefüggésben az
Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására
2.
26. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
intézmények feladatátszervezése kapcsán felszabaduló álláshelyek
megszüntetésére
3.
1. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
megállapítására
4.
2. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
5.
3. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonhasznosítási
koncepciójára
6.
4. A megyei fıjegyzıi munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása
7.
6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális
ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról
szóló rendelet elfogadására
8.
7. Javaslat Fejér Megye Közgyőlésének a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi intézmények térítési díjáról szóló 4/2007. (II.23.)
K.r.sz. rendelete módosítására
9.
27. Javaslat a megújuló egészségügyi ellátórendszer területi
integrációjának kialakításában való részvétel támogatására
ZÁRT ÜLÉS
10.

8.

11.

12.

12.

11.

Javaslat a Fejér Megye Közgyőlése által alapított Fejér Megye
Díszpolgára kitüntetı cím- és díjak adományozására
Javaslat a „Természetvédelem és hazafias nevelés” Alapítvány
kuratóriumának visszahívására és új kuratórium megválasztására,
továbbá az alapítvány alapító okiratának módosítására
Javaslat Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány átmeneti
mőködésével kapcsolatos döntések meghozatalára
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13.

25.

14.

28.

Javaslat a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
munkaszervezete létszámának meghatározására, vezetıjének
megbízására
Javaslat a Velencei-tavi Szabadidı-, Verseny és Diáksport
Közalapítvány kuratórium elnökének és tagjainak illetve Felügyelı
Bizottság elnökének és tagjainak kijelölésére, valamint ezzel
összefüggésben a közalapítvány alapító okiratának módosítására

NYILT ÜLÉS
15.

9.

16.

14.

17.

15.

18.

13.

19.

16.

20.

18.

21.

19.

22.

20.

23.

21.

24.

22.

25.

23.

Beszámoló a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi
tevékenységérıl
Tájékoztató a téli rendkívüli idıjárási helyzetrıl, az ár- és
belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokról, a 2010. évben
végrehajtott fı feladatokról, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2011. évi fı céljairól
Tájékoztató a Fejér megyei foglalkoztatási és munkaerı-piaci helyzetrıl
Javaslat az Enyingi 2294/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének
rendezésére
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye
sárosdi telephelyén 5 db gondozott szobában parketta
burkolatcseréjére
Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját képezı, a Fejér Megyei
Önkormányzat 2011. évi céljainak meghatározására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi
önkormányzatok között együttmőködési megállapodások megkötésére
Javaslat Dunaújváros Kistérség közoktatási-feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve megyei
véleményezésére
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város által kezdeményezett
közoktatási átszervezésrıl megyei szakvélemény kiadására
Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb
eseményekrıl
A képviselık bejelentései, interpellációi

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Jelezni kívánom, hogy a bizottsági állásfoglalásokról szóló összegzı anyag az ftp
szerveren elhelyezésre került.
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1.

5.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti
rendszerének átalakítására és ezzel összefüggésben az
Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl az elıterjesztés kapcsán kérdés,
hozzászólás nem érkezett.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem, hogy elsıként szavazzunk az elıterjesztésben szereplı I. számú határozati
javaslatról. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy a döntés meghozatalához
egyszerő szótöbbség szükséges.

SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
12/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal új belsı szervezeti tagozódásának
jóváhagyásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati
Hivatal szervezeti rendszerének átalakítására és ezzel összefüggésben az
Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására „ c. elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése az Ötv. 35. § (2) bek. c. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal új belsı szervezeti tagozódását 2011.
március 1-jei hatállyal az elıterjesztésben foglalt szervezeti ábra szerinti tartalommal
állapítja meg, ezzel egyidejőleg a 104/2008. (III.26.) K.h.sz. határozatát hatályon
kívül helyezi.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Végül kérem szavazzunk az elıterjesztésben szereplı II. számú határozati
javaslatról. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy a döntés meghozatalához
egyszerő szótöbbség szükséges.

SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
13/2011. (II.24.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati
Hivatal szervezeti rendszerének átalakítására és ezzel összefüggésben az
Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására „ c. elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. A közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét 2011.
március 1-jei hatállyal az elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A közgyőlés az ügyrend jóváhagyásával egyidejőleg az Ügyrendet elfogadó
200/2007. (IV.26.) K.h.sz., illetve az Ügyrendet módosító 105/2008. (III.26.)
K.h.sz., 6/2009. (II.26.) K.h.sz., 120/2009. (IV.30.) K.h.sz. és 317/2009.
(XI.19.) K.h.sz. határozatait hatályon kívül helyezi.
3. Felkéri a közgyőlés elnökét és a fıjegyzı távollétében az aljegyzıt, hogy az
Ügyrend elfogadása kapcsán szükséges munkáltatói és egyéb intézkedéseket
tegyék meg.
Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke
Fıjegyzı távollétében:
Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı:

2011. március 31.
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2.

26.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
intézmények
feladatátszervezése
kapcsán
felszabaduló
álláshelyek megszüntetésére

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Ezennel megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Szeretném tájékoztatni a közgyőlést, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium
Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye igazgatója áttekintette az irányítása alatt álló
intézmény szervezeti rendszerét, feladatellátását. A gazdaságos mőködtetés
érdekében az intézményvezetı 1 felszabadítható álláshely megszüntetésére tett
javaslatot.
Ennek eredményeként a határozati javaslat elsı pontját a következıkkel javaslom
kiegészíteni: „a Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény engedélyezett
létszáma 15 fırıl 14 fıre csökken.”
A kiegészítés kapcsán a határozati javaslatban szereplı összlétszám adatok
értelemszerően változnak.
Megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl az elıterjesztés kapcsán kérdés,
hozzászólás nem érkezett.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem, hogy szavazzunk az általam ismertetett javaslat figyelembe vételével az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatról. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait,
hogy a döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
14/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése elıirányzatainak
betartásáról, továbbá az intézmények mőködtetésének folyamatos fenntartása
érdekében racionalizálásra, létszámcsökkentésre tett javaslatról
Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése
elıirányzatainak betartása, továbbá az intézmények mőködtetésének folyamatos
fenntartása érdekében racionalizálásra, létszámcsökkentésre tesz javaslatot.
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1. A közgyőlés a racionalizálással érintett intézmények létszámát 2011. március
1. napjától kezdıdıen 2011. év végéig végrehajtva – a kötelezı
alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – az alábbiak szerint csökkenti,
illetve állapítja meg:
-

Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye: 502 fırıl 498 fıre
Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája,
Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona: 59 fırıl 55 fıre
Fejér Megyei Önkormányzat Szakképzı Iskola Velence: 64 fırıl 63 fıre
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága: 103 fırıl 98 fıre
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár: 47 fırıl 45 fıre
Megyei Mővelıdési Központ: 16 fırıl 13 fıre
Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: 15 fırıl 14 fıre

2. Az 1. pontban rögzített létszámcsökkentésekkel kapcsolatosan a közgyőlés
rögzíti, hogy döntése egyidejőleg az érintett álláshelyek megszüntetését is
jelenti. Az ily módon az intézményeknél megszüntetett álláshelyek legalább 5
évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik.
3. A
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyeken
foglalkoztatottak
–
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli –
foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres
álláshelyeken, az elıreláthatóan megüresedı álláshelyeken vagy tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a Fejér
Megyei Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetıség.
4. A Fejér Megyei Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7.
pontja szerinti pályázat keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem
részesült.
5. A Fejér Megyei Önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az
intézmények közötti tervezhetı létszám- és álláshely-átcsoportosítás
lehetıségének felülvizsgálata után döntött a felmentéssel együtt járó
létszámcsökkentésrıl.
6. A közgyőlés felkéri az érintett intézmények vezetıit a racionalizálással,
létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.
7. A közgyőlés felkéri a fıjegyzı távollétében a megyei aljegyzıt, hogy a
következı rendeletmódosítási idıszakban az érintett elıirányzatokba a
módosításokat építse be, továbbá, hogy az intézmények létszámának
csökkentésével kapcsolatos eljárásokban az intézményvezetık által ellátandó
feladatok zökkenımentes lebonyolítását a Fejér Megyei Önkormányzati
Hivatal közremőködésével segítse elı.
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8. A közgyőlés felkéri továbbá elnökét, hogy a létszámleépítések végrehajtásával
kapcsolatos felmentési járandóságok visszaigénylése érdekében kiírt
pályázatokon a Fejér Megyei Önkormányzat részvételét biztosítsa.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
dr. Molnár Krisztián
aljegyzı
az érintett intézmények igazgatói

Határidı: 2011. március 1-tıl folyamatosan

3.

1.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
megállapítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Az önkormányzat könyvvizsgálója, a K-E-S Audit Kft. által kibocsátott könyvvizsgálói
vélemény az „ftp” szerveren elhelyezésre került.
A könyvvizsgálói vélemény szerint az elıterjesztés a vonatkozó törvényi elıírásoknak
megfelel.
Tájékoztatom Képviselıtársaimat, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat mellett
mőködı Érdekegyeztetı Tanács 2011. február 16-án tartott egyeztetésén
megtárgyalta a költségvetés megállapítására vonatkozó javaslatot.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy az önkormányzat által
fenntartott intézmények vezetıivel az egyes intézmények részletes költségvetési
tervezetével kapcsolatos egyeztetések lezajlottak.
Jelzem, hogy a költségvetési elıterjesztés kiküldését követıen a Területi Kisebbségi
Önkormányzatok döntöttek a saját költségvetésük tekintetében, s az errıl szóló
határozatokat a Fejér Megyei Önkormányzat számára megküldték. Tekintettel arra,
hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének elfogadásakor figyelmen
kívül hagyta a Fejér Megyei Önkormányzat 300 ezer forintos támogatását, javasolom
ezen összegnek ideiglenesen az Önkormányzat költségvetésében az egyéb
bevételekkel szembeni, céltartalékban történı elkülönítését.
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A Fejlesztési Szakbizottság által az Árgus címő irodalmi folyóirat kiadásának 5 millió
forinttal támogatására vonatkozó javaslattal elıterjesztıként nem egyetértek, így
arról külön szavazást fogok kérni.
A Fejlesztési Szakbizottság módosító javaslattal él atekintetben, hogy az
önkormányzat 500 ezer forint támogatást biztosítson költségvetésében a Fejér
Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
által mőködtetett Kisgyóni Természetbarát Telep üzemeltetési költségeihez. A
javaslattal elıterjesztıként nem értek egyet, és errıl ugyancsak külön szavazást
fogok kérni.
Ezennel megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Somogyi Balázs képviselı úrnak.
Somogyi Balázs – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Elfogadom a reakcióját, ami mindkét bizottsági javaslatra alkalmas, de
mindenképpen szeretnék egy új javaslatot tenni, mégpedig egy általános javaslatot
Fejér megye kulturális életének támogatására mindenképpen javasolok 5 millió
forintot megjeleníteni a költségvetésben. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Képviselı úr külön soron kívánja szerepeltetni az 5 millió forintot?
Somogyi Balázs – megyei képviselı:
Igen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Képviselı úr módosító javaslatáról külön fogunk szavazni.
Megadom a szót dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak. Frakcióvezetı úr öné a
szó.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Szocialista frakció nem fogja támogatni az elıttünk fekvı költségvetési javaslatot,
amivel nagy meglepetést nem okoztam, mert a közgyőlési többség ellenzéki (…) az
ellenzéket mindig az különbözteti meg a többségtıl, hogy a költségvetést általában
nem szokta megszavazni.
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Viszont, hogy némely tartalmi indokát is adjam ennek, Én el szeretném mondani,
hogy az embernek furcsa érzései vannak, amikor ebben a tárgyban dönteni kell,
hiszen törvény szerint február 15-ig be kell terjeszteni a költségvetést törvény szerint
az önkormányzatnak, kell hogy legyen költségvetése. Errıl minden bizonnyal döntés
is fog születni, de mégis amikor az embernek meg kellene szavazni, akkor nagyon
furcsa érzései vannak. Nekem különösen talán azoknak a képviselıtársaimnak
szintúgy, akik az elızı ciklusban is a közgyőlés tagjai voltak, hiszen amikor
ugyanezen számokat a korábbi években tapasztaltuk, akkor a mostani többség
oldaláról igények, elvárások, megye halál vízió fogalma fogalmazódtak meg és az
önkormányzat felterjesztésekkel élt. Felterjesztésekkel élt a kormány felé, az
országgyőlés felé, hogy mentse ki abból a helyzetbıl, abból az igen nehéz
helyzetbıl, amiben van. Most a felterjesztéssel nem találkozunk, viszont az
önkormányzat megállapítható módon nagyjából, egészében ugyanabban a
költségvetési pozícióban nyitja meg a 2011-es évet, mint a mondjuk a korábbit.
Mondom ezt akkor is, hogy ha a normatív támogatások, SZJA kiegészítés kapcsán
valóban 61 néhány millió forinttal több forrás érkezik be az önkormányzathoz, de
engedtessék meg, hogy ezzel kapcsolatban véleményemet is kifejtsem, hogy ez a 21
néhány milliárdos költségvetési fıösszeghez képest ez az összeg ez igen, igen
elenyészı. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy infláció van és létezik
Magyarországon, ez az inflációnak is az egy tizede, tehát az inflációval növelt
összeget sem kapja meg az önkormányzat.
Az alulfinanszírozás változatlanul fönnmarad, és ami még érdekesség a
költségvetésnek az az illetékbevétel témaköre, hiszen a korábbi ciklusban is az
folyamatosan felmerült, hogy a megyei önkormányzatnak saját bevételei nem lévén,
igen jelentıs bevételi tételösszege volt az illetékbevételek témaköre, ez ugye az
adóhivatalhoz került át és nincsen ráhatásunk arra, hogy lássuk hogy mi okozza az
igen jelentıs csökkenést ebben a tárgyban.
Azért csökkenés, mert a tavalyi évben 1,7 milliárd forint szerepelt a bevételi oldalon a
költségvetésben illetékbevételeknél, a jelenlegi költségvetés 1,2 milliárd forintot
tartalmaz. Eltelt egy év a FIDESZ kormányzás alatt. Ez az egy év azt gondolom
lehetıség volt arra, hogy az illetékbevételek kérdéskörét a kormányzat, hogyha erre
szándéka lett volna, akkor rendezze. Rendezze azt, hogy legyen egyáltalán rálátása
a megyének, hogy miért nem érkezik meg az a várt illetékbevétel amire számítanánk,
illetve lehetıség lett volna arra, hogy ebben a körben több forrás jusson az
önkormányzatoknak.
Azért ez az 500 millió forintos kiesés ez igen nagy összeg, és el kell mondani azt is,
hogy a kormányzat maga járult jelentıs részben ahhoz, hogy ez a kiesés
bekövetkezzen, hiszen azon túl, hogy általános visszaesés van, gazdasági
világválság van, nyilván az ingatlanforgalom is, a vagyonforgalom is csökken, ezzel
együtt az illetékbevételek csökkennek, de múlt év nyarán olyan javaslatokat tett a
kormányzat, amelyek például közeli hozzátartozók, egyenesági hozzátartozóknál
illetékmentességet jelent
vagyonszerzés esetén, más egyéb mentességek,
kedvezmények is azt eredményezték, hogy lehetséges, hogy az állampolgárok
zsebében több marad, de például a megyei önkormányzat költségvetési zsebében –
mondom így – igen jelentısen kevesebb összeg marad.
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A könyvvizsgálói vélemény magáról beszél. Nyilván, hogy ha a könyvvizsgáló
figyelemfelhívásokat tesz a költségvetéssel kapcsolatban az komoly dolog és nem
véletlen. Én csak utalni szeretnék arra, hogy elıvettem a 2006-os költségvetést és
azzal kapcsolatos könyvvizsgálói véleményt, akkor szörnyülködött a költségvetés a
700 millió forintos költségvetési hiányon, most a finanszírozási kiadások (…) összege
4,3 milliárd forint.
Szerettük volna látni, hogy ha a költségvetésben már megfogalmazódott és láthatóak
azok a javaslatok, amik…..
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását. Megadom a szót Árgyelán János
frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Én azzal kezdeném, hogy milyen pozitívumokat látok a költségvetésben. Sajnos
hosszabb lesz, ami minket zavar. Mindenképpen elismerést érdemel az a törekvés,
hogy a takarékoskodás irányába próbál mutatni ez a költségvetés. Van egy 35 %-os
csökkenés a közgyőlés kiadásaiban és egy 10 %-os önkormányzati
kiadáscsökkenésre terv. Dicsérendı az is, hogy a költségvetés rendezni kívánja a
levéltár helyzetét, ugyanis súlyos 10 milliókat fizetünk ki azért, hogy ezeket az
anyagokat ırizzék és tárolják máshol, holott az új levéltár készen van, vagy
hamarosan készen van. Ez mindenképpen pozitívum. Ami miatt nem tudjuk elfogadni
a költségvetés és a legnagyobb érvünk az, hogy az a költségvetési koncepció, amit
közösen elfogadtunk és mindenki kiállt mellett, ez a koncepció tartalmaz egy olyan
pontot, hogy az adósságspirál elkerülése és az a célkitőzés, hogy az adósság ne
növekedjen. Ha megnézzük a végszámokat azt látjuk, hogy a 20 milliárdos bevétel
mellett egy közel 23 milliárdos összkiadás van a 2011-es évre, így a hiány a
finanszírozási kiadásokkal együtt 4,3 milliárd és ha megnézzük a könyvvizsgáló
véleményét, akkor szakmailag is alátámasztva látjuk azt, hogy a kiadás nem fedezi a
bevételt és igen jelentıs hiányt halmoz fel az önkormányzat.
Ha kiadások csökkenését nézzük, ami lehet, hogy kevesebb, mint a tavalyi évre
tervezett hiány, ha csak ezt nézzük 1,2 milliárd forintos kiadáscsökkenés, illetve
felhalmozás nélküli hiány keletkezik. Automatikusan érkezhet a kérdés hozzám, hogy
mi akkor honnét vennénk el ebbıl a költségvetésbıl. Ugye itt két oldala van a
dolognak, mit lehet még lefaragni a kiadásokból, illetve honnét lehet bevételt
szerezni.
Röviden annyi azt gondoljuk, hogy a kiadásoknál egy olyan nagyon nagy tétel van,
amit mindenképpen érdemes felülvizsgálni és az Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.
kiadásai. Tudom, hogy ez nagyon sok vitát okozott az elmúlt közgyőlésekben is, de
mindenképpen azt mondjuk, az az álláspontunk, hogy ezt mindenképpen felül kell
vizsgálni, hiszen ez egy 646 millió forintot jelent a kiadási oldalon és akár egy 15-20
%-os csökkenéssel már akár 100 millió forintos megtakarítást érhetnénk el. Ezt
mindenképpen javasoljuk.
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Meg lehetne nézni az egyéb intézményi kiadásokat, de mi azt gondoljuk, hogy a
kötelezı ellátási területünk az már nem visel el több csökkenést, így is nagyon
megfeszítetten mőködnek az intézmények. Egy-két milliót talán lehetne spórolni az
önkormányzat által létrehozott szervezetek esetében, de igazából nem ez a jelentıs
tétel, hanem amit említettem az Energia Szolgáltató Nonprofit Kft-nél érdemes lenne
megvizsgálni, hogy esetleg milyen módosítást lehetne kieszközölni, hogy csökkenjen
ez a kiadás.
Van egy olyan pontja a költségvetésnek, hogy az önkormányzat gazdálkodásának
állapotfelmérése, ezt egy 50 millió forintos tétel, ezt kérdezném, hogy ebbe mi van.
Nagyjából sejtjük, hogy ez a biztosoknak a díja, de ez még sokkal kevesebb
számításaink szerint, mint ez az 50 milliós tétel. Erre kérdeznék rá, hogy ez mit takar.
Ha arról van szó, hogy az intézményeink a mőködését nehezen tudjuk biztosítani,
illetve mondjuk a kérdés az, hogy tud-e főtés lenni az iskolákban, illetve az ápolók
mondjuk megkapják-e a bérüket, akkor kérdés az, hogy például a Tác-Gorsium, vagy
a Nemzeti Emlékhely kialakítására, itt összesen ez majdnem 300 millió forint, hogy
ezt nem lehetne-e tolni. Tudom, hogy itt vannak szerzıdésbeli kötelezettségek,
régebbi megállapodások, de lehet, hogy meg kellene próbálni a jobb évekre
várhatóan a jobb költségvetéssel rendelkezı évekre ezt tolni.
Röviden egy mondat arról, hogy honnét szereznénk bevételt. Mi azt várjuk, hogy a
körünkben is vannak országgyőlési képviselık (…)
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását. Frakcióvezetı úr ügyrendi kérdésben
kívánt szólni.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Ügyrendi kérdésben kértem szót. Meglepıen szokatlan ez a hozzáállás a képviselıi
felszólalásokkal kapcsolatban, hogy 5 perc után elnémul a mikrofonunk. Még Kövér
László a legszigorúbb Házelnök, a demokratikus változások után is meg szokta
engedni legalább a mondat végét befejezhesse az érintett felszólaló. Én ezt
szeretném kérni, azért ezt a kurta furcsa megszakítást nem gondolom, hogy
alkalmazni kellene a közgyőlésben. Arra is figyelemmel, hogy nem emlékszem olyan
korábbi közgyőlésre, ahol kifejezetten végelláthatatlan felszólalásainkkal kívántuk
gátolni a munkát. A jövıben sem szeretnénk, de azért legalább a mondat végét azt
hadd fejezhessük be. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását. Abban a parlamentben, ahol Én ülök és
Kövér László a Házelnök, a mikrofon pontosan 5 perc után, 2 perc után kikapcsolódik
Kövér László Házelnök úr maga kapcsolja ki. Természetesen a mondat befejezésére
figyelemmel leszünk.
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Erre kérem a munkatársaimat, de az SZMSZ-ben meghatározott idıkereteket kérem
minden képviselı tartsa be. Itt látható az óra, mindenki tudja az utolsó fél percben
kicsit kordában tartani magát. A mondatot természetesen mindenki befejezheti.
Köszönöm szépen.
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Remélem, hogy tartani tudom a számunkra megadott idıtartamot. Az országunkban,
ha nyitott szemmel járunk, illetve rádiót hallgatunk, országgyőlésben ülünk,
önkormányzatokban ülünk, de ha csak az utcán járunk, akkor is tapasztaljuk és
érezzük, hogy egy átalakítás van az egész ország mőködésére, szerkezetére
vonatkozóan. Egy megújulás van folyamatban, aminek nagyon sok minden része,
legfıképp törvényhozásban láthatjuk ezt a megújulást és az önkormányzati törvény
is ezek között van, hogy új alapokra fogjuk helyezni, vagy igen az ország képviselıi,
kormányunk új alapokra fogják helyezni az önkormányzatoknak a sorsát, az életét a
közigazgatási szintjeiben is várható változás. Tehát egy olyan folyamatban élünk,
amikor nagyon nehéz akár tervezni, mert ugye a régi dolgok azok kötnek bennünket,
ugyanakkor már újak felé készülünk, de Én bízom benne, hogy minél elıbb lezajlik
majd ez a törvényalkotás, ami konkrétan ránk vonatkozik az önkormányzatokra és
hát el fogunk tudni egy olyan irányba mozdulni, ami a jobbfajta mőködésünket fogja
eredményezni.
A megyei önkormányzat költségvetésérıl szólva: hát sok minden van az ember
fejében, akik végig ültük már a múltkori ciklusokat. Nekem az elsı ami az eszembe
jut, egy ilyen szólás mondás, egy mondat, amit egyik barátom szokott mondani: fehér
ember nem felejt. Hát azt hiszem, hogy mi is fehér emberként kell, hogy itt üljünk és
nem szabad elfelejtkeznünk arról, amikor a költségvetésünkrıl van szó, hogy miért
tartunk itt. Azért tartunk mi itt, mert az elmúlt négy évben, de azt megelızıen is –
nekem a négy évre van egy ilyen kimutatásom, hogy pontosan 2007. és 2010. között
milyen megszorítások, milyen elvonások, forráselvonások érték a megyei
önkormányzatot. Ha összeadom, ez 1368 millió forint, közel 1,4 milliárd forint, az ami
a kormányzati elvonások miatt képzıdött a megyei önkormányzat költségvetésében.
Ugyanakkor mőködnünk kellett, intézményeket kellett fenntartanunk, arról nem is
beszélve, hogy hát küzdeni kellett azért, hogy egyáltalán a megyei önkormányzat
fönt maradjon, mert ugye a létjogosultságunkat is megkérdıjelezték és hát ezekkel a
pénzügyi eszközökkel próbáltak az ellen tenni, hogy megsemmisüljenek a megyék.
Ezzel szemben a mai önkormányzatunknak a mai költségvetésében egy olyan
irányban indultunk el, ami egy költségvetési szakértınek az igénybe vétele,
segítsége nyilvánul meg ebben az önkormányzati költségvetésben. Nem tudom,
hogy miért mondják egyesek azt, hogy nem fedezik fel az önkormányzati
szakértınek a megnyilvánulásait ebben a költségvetésben. Én látom, a hivatal
elıirányzatánál 10 %-os csökkenés tapasztalunk, a közgyőlés közvetlen kiadásai 35
%-kal csökkennek, megszüntetésre kerültek az elnöki és a bizottsági keretek, az
önkormányzat közmegjelenésre fordított összege 50 %-kal lecsökkentette, tehát ez
egy óriási lépés abba az irányba, hogy egy másfajta szemléletben mőködjünk.
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A beruházások tekintetében szintén egy olyan helyzet áll elı, hogy a korábbi
fejlesztési hitelünk terhére tudjuk azokat az elhalaszthatatlan fejlesztéseket,
beruházásokat befejezni, amely a korábban rendelkezésre állt, tehát ezen a területen
nem fogunk újabb hitellel élni.
Nagyon tetszett a költségvetésben az, hogy ezeket a céltartalékokat próbáltuk
központosítani, akár az intézmények létszámvonatkozásában, illetve nagyon tetszett
a költségvetésben az a felsorolás, ami szembesített minket azzal, hogy az elmúlt
években milyen kiadások és bevételek voltak az egyes (…), illetve most mi várható.
Ez egy ilyen jófajta szembesítése volt a számoknak. Én kérem a költségvetési
elıterjesztést a képviselıknek, hogy fogadják el. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Árgyelán frakcióvezetı úr
kérdezte, hogy az 50 millió forint mit takar.
Az 50 millió forint nem az önkormányzati biztosok, hanem az átvilágítás költségeit
takarja, amelyet közbeszerzési eljárás már lezárult. Azt gondolom, hogy a levéltár
említette Frakcióvezetı úr, amely velünk szemben a tér másik oldalán látható és félig
kész állapotban van. Az az összeg, amit arra szánunk, hogy befejezzük a levéltárat,
elıremenekülés, a szakadék fölött átugorva sem gondolkozhatunk, hogy
visszafordulunk, tehát mint Frakcióvezetı úr is jelezte nagyon sok pénzt emészt fel a
levéltár különbözı helyszíneken az ırzés védelem éves szinten több tíz millió forint,
ezt csak úgy tudjuk a jövıben megtakarítani, hogy ha elıremenekülünk. Azt
gondolom, hogy a pályázatok esetében pedig szintén azt kell figyelembe vennünk,
hogy ha egy pályázat határidejét szeretnénk betartani és már benne vagyunk, ha
befejezzük, akkor elıremenekülünk-é a vagy sem, Én azt gondolom Gorsium
befejezése egyenlıre menekülés, nemcsak a hátrányos helyzető térségben
teremtünk ezzel egy olyan turisztikai látványosságot, ami Európában egyedülálló és
ez térségnek – azt gondolom munkahelyteremtésben és munkalehetıségek
feltárásában is lehetıséget biztosít. Tehát itt azt kell fontolnunk, amikor ezeket a 100
milliókat elköltjük, hogy ezzel elırelépünk-é a vagy nem. Ha elırelépünk, akkor azt
gondolom, hogy be kell fejeznünk a szakadékba való ugrásunkat. Köszönöm szépen.
Több hozzászólást nem látok elsıként kérem szavazzunk a módosító indítványokról.
Szavazzunk a Fejlesztési Szakbizottság Árgus címő folyóirat 5 millió forinttal történı
támogatására vonatkozó javaslatáról. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy a
módosító javaslatok elfogadásához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal,
12 tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadta el.
Kérem szavazzunk a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Kisgyóni
Természetbarát Telep üzemeltetési költségeinek támogatására vonatkozó módosító
indítványról.

16
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal,
12 tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadta el.
Kérem szavazzunk Somogyi Balázs képviselı úr által ismertetett módosító
javaslatról, amely a megyei kulturális feladatokra külön soron 5 millió forintot irányoz
elı. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül,3 tartózkodással a javaslatot elfogadta.
Tisztelt Közgyőlés!
Az elfogadott módosítások, módosító javaslatok figyelembe vételével kérem
szavazzunk a rendelet-tervezetrıl. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy a döntés
meghozatalához minısített többségő – 11 igen – szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 12 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról
(A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
4.

2.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl az elıterjesztés kapcsán kérdés,
hozzászólás nem érkezett.
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Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy
a döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
15/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
2011. évi közbeszerzési tervének elfogadására” c. szóló elıterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
A közgyőlés a jelen határozat mellékletét képezı - Fejér Megyei Önkormányzat
2011. évi Közbeszerzési tervét - elfogadja, s felkéri Elnökét, hogy intézkedjen a
Közbeszerzési terv nyilvánosságra hozataláról.

Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: 2011. április 15.

5.

3.

Javaslat a Fejér
koncepciójára

Megyei

Önkormányzat

vagyonhasznosítási

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak. Frakcióvezetı úr öné a szó.
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Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
A Jobbik Frakció egyetért azzal, hogy kell egy olyan koncepció, ami áttekinti a megye
vagyoni helyzetét, felméri, hogy milyen vagyontárgyakkal rendelkezünk, mi mennyit
ér. A mi alapkoncepciónk az, hogy nem szabad eladni semmi, hanem olyan
hasznosítási formát kell találni, amivel a tulajdonjogunk megmarad és ha nyereséget
nem is realizálunk magasan, de nem veszteségesek ezek az ingatlanok, ezek az
épületek, földterületek. Ez így rendbe is lenne, csak azt látjuk, hogy ez a koncepció
nem errıl szól, amit mi gondolunk és amit mi hasznosítási formának helyesnek
tartanánk. Kicsit nyelvtanilag is átnéztem a szöveget és két oldalon keresztül, két
oldal van, ami konkrétan foglalkozik ezekkel az ingatlanokkal és 11-szer találtam azt
a szót benne, hogy „megvételre” javasolt, „értékesíteni”, „értékesítés”, „egy
csomagban értékesíteni”. Tehát mi azt látjuk, vagy azt érezzük, hogy ez a koncepció
arról szól, hogy amit lehet azt adjuk el, hogy ne legyen gond vele és mi ezt nem
tudjuk támogatni és nem tudjuk javasolni, de amíg át is gondolnánk, hogy esetleg
lehetne olyan opció, hogy valamit el kell adnia a megyei önkormányzatnak, akkor is
azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet az nem kedvezı ahhoz, hogy
magas bevételeket realizáljunk, hiszen az ingatlan árak alacsonyan vannak, nem
mozog a piac, semmilyen szempontból ez nem kedvezı gondolat és nincs itt annak
az ideje semmilyen módon, hogy megszabaduljunk a vagyontárgyainktól. Mégis
felhívnám a Tisztelt Képviselık figyelmét arra, hogy ha most eladunk egy
vagyontárgyat és mondjuk valaki sajnos az elmúlt 20 évben nagyon gyakran
láthattuk, megveszi egy vállalkozó és 2-3 év múlva többszörös áron vagy értékesíti,
vagy többször, vagy sokszoros hasznot húz belıle. Akkor hogyan tudunk elszámolni
a választóinknak azzal, akik azt mondják, hogy nahát tessék a megyei önkormányzat
is elkótyavetyélte a vagyonát, eladta alacsony áron és tessék van olyan ember, van
olyan vállalkozó, van olyan kreatív ember, aki ezt hasznosítani tudta. Mindezeket
összevetve mi azt mondjuk, hogy ez a koncepció ez így nem felel meg.
Részletesebben kellene kidolgozni azokat a lehetıségeket, amik a hasznosítást és a
hasznosítás egyéb formáját és nem a kiárusítás, nem az eladás formáit támogatják.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását. Megadom a szót dr. Szabadkai Tamás
frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm szépen a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Én alapvetıen nem tartom rossz ötletnek, hogy végre a megyei önkormányzat egy
vagyonhasznosítási koncepcióval ilyen mélységben foglalkozik, hiszen az elızı
idıszakokban a vagyonhasznosítással való foglalkozás több költséget emésztett fel,
mint amennyi hasznot hozott. Tehát Én örülök annak, hogy van egy koncepció.
Alapvetıen nem gondolom, hogy rossz a vagyonhasznosítási koncepció.
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Azt is hozzá kell tenni, hogy minden egyes vagyontárgy feletti értékesítésrıl vagy
más irányú hasznosításról majd a közgyőlésnek szintén egyedileg kell döntést hozni.
Tehát most nem döntünk semmiben amiben eladnánk, visszavennénk, vagy bármit
csinálnánk, egyáltalán koncepcióban az irányokat jelöljük ki. Én alapvetıen nem
tartom rossznak a határozati javaslatot sem. Egyetlenegy elemét tartom nem helyen
lévınek, ez pedig a telkek mezıgazdasági területeknek az egy csomagban történı
értékesítése. Ez valóban alkalmat ad spekulációra, illetve azt gondolom, hogy
ésszerőnek sem tekinthetı, hiszen nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehetne
mondjuk egy felcsúti mezıgazdasági területet és egy vajtai mezıgazdasági területet
– kinek lehetne ez érdeke egy csomagban megvásárolni. Nyilván helybeli
személyeknek, helybeli gazdáknak lehet érdeke a területeket megvásárolni, inkább
én ebben az irányban próbálnék meg lépéseket, további lépéseket tenni, szerintem
telkek, mezıgazdasági területek vonatkozásában ez a járható út. A megyei
önkormányzatnak igen koncepciózus a terve és nagy volumenő is, mind az
értékesítésre, hasznosításra. Pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott és azt kérte a
Pénzügyi bizottság – errıl döntést is hozott -, hogy a levéltár és az azzal összefüggı
ügyek vonatkozásában ne csak koncepció, hanem egy konkrét terv is készüljön, amit
mind a bizottság, mind a közgyőlés ismerjen meg. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı
frakcióvezetı asszonynak.

úr

hozzászólását.

Megadom

a

szót

Tóth

Erika

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Nagyon jólesı volt hallani ezt a pozitív véleményt, amit a Frakcióvezetı társam
megfogalmazott. Én is úgy gondolom, hogy az elıttünk lévı vagyonhasznosítási
koncepció, illetve hát ez a határozati javaslat amit megfogalmaz, a
vagyonkezelésnek ésszerősítését fogalmazza meg. Azt hiszem, hogy ez igen csak
ráfért már a mi szemléletünkre, ugyanis a korábbi évtizedekben – mondhatjuk most
már évtizedekben – az önkormányzatoktól, a megyében lévı önkormányzatoktól
átvett feladatellátással tulajdonképpen a vagyonunk ugye nem növekedett, csak az
épületekre fordítandó kiadásaink növekedtek meg, hiszen ezek elég rossz állapotban
voltak, illetve folyamatosan romlanak és nekünk erre igencsak sok pénzt kellett
fordítani. Sajnos, hogy hitelbıl kellett ezeket, vagy kell ezeket az épületeket karban
tartani, szinten tartani. Az elmúlt ciklusban 221 millióért tudtunk ingatlant értékesíteni,
tehát vagyonhasznosításból ennyi forrásunk származott. Azt hiszem, hogy erre
igazából nem is törekedtünk, hiszen valóban a nyomott ingatlanárak ezt mondták,
hogy ez az okos megoldás, hogy ha nem is törekszünk kifejezetten az ingatlanok
értékesítésére. De mondom ez most ebben a koncepcióban egy új szemlélet jelenik
meg, amikor arról is szólunk, hogy a térítésmentesen, illetve kedvezményes
feltételekkel bérbe adott, illetve kedvezményesen ott mőködı, a mi ingatlanjainkban
mőködı szervezetekkel a szerzıdéseket fölülvizsgáljuk, hiszen ezekbıl is, ha
racionalizáljuk, akkor forrásunk keletkezik, ami ebben a mai helyzetünkben nagyon
szükséges és fontos.
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Nagyon tetszett a koncepcióban, hogy leírtuk végre, hogy a VVSI-nél
vagyonhasznosítási cselekvési tervet kell készíteni. Én arra kérek mindenkit aki itt a
teremben ül, illetve fıként képviselıket, hogy vegyünk ebben részt ötletekkel, akár
ötletekkel, akár más módon mi is legyünk akkor hasznára ennek, hogy ebbıl a
hatalmas vagyonból, ebbıl a kincsbıl, ami a Velencei-tó partján van – hát ne olyan
módon, mint amire már volt példa igaz nem a mi esetünkben, hanem egy másik
település esetében, ugye ennél jobb akár sportcélokra, akár kulturális egyéb célokra
tudjunk egy jó koncepciót készíteni, illetve cselekvési tervet a VVSI sorsára
vonatkozóan. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Megadom a szót újból dr.
Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Egy mondatos pontosításom lenne, lehet, hogy nem voltam túlságosan cizellált. A
telkek, mezıgazdasági területek vonatkozásában ezt Én javaslom, határozati javaslat
módosító javaslatként, hogy a határozatból azt az egy pontot vegyük ki.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Elıterjesztıként Szabadkai Tamás frakcióvezetı úr módosító javaslatát
elfogadom és kérem, hogy az így módosított határozati javaslatról szavazzunk.
Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy a döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
16/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi vagyonhasznosítás koncepciójáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi
vagyonhasznosítás koncepciójáról szóló elıterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1.)

Fejér Megye Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a térítésmentes használati joggal,
bérleti viszonnyal terhelt ingatlanok esetében kezdeményezzen egyeztetı
tárgyalásokat az ingatlanok szabaddá tétele érdekében.
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2.)

Fejér Megye Közgyőlése felkéri elnökét a VVSI kezelésében lévı ingatlanokra
(gárdonyi, sukorói, velencei) komplex vagyonhasznosítási cselekvési terv
kidolgozására.

3.)

Fejér Megye Közgyőlése kifejezi azon akaratát, hogy a vajtai termálfürdıt
üzemeltetésre felajánlja Vajta Község Önkormányzatának addig, amíg más
hasznosítási lehetıség nem realizálódik. Az üzemeltetésbıl befolyó bevételek,
és az üzemeltetéshez kapcsolódó költségek egyaránt Vajta Község
Önkormányzatát illessék meg.
Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza elnökét, hogy Vajta Község
polgármesterét tájékoztassa és az üzemeltetési szerzıdéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.

4.)

Fejér Megye Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a Székesfehérvár, Kikinda u. 1.
sz. alatt lévı ingatlan szabaddá válása után a hasznosításra vonatkozó
tárgyalásokat kezdeményezze.

5.)

Fejér Megye Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a „holtvagyoni elemeket”
térítésmentes használatban lévı ingatlanokat megvételre ajánlja fel a
szomszédos ingatlan(ok) tulajdonosainak, illetve a jelenleg is használónak.

6.)

Fejér Megye Közgyőlése felkéri elnökét, hogy az eladásra meghirdetett
ingatlanok kiajánlási anyaga a Fejér Megyei Önkormányzat hivatalos honlapjára
kerüljön fel, továbbá a Fejér Megyei Hírlapban minden hónap elsı hetében
jelentesse meg és az Önkormányzat idıszakos kiadványában folyamatosan
tegye közzé.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos

6.

4.

A megyei fıjegyzıi munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Mint ahogy az elıterjesztésben részletezésre került megállapítható, hogy dr. Kıszegi
Gábor pályázata alaki, formai hiányosságok miatt az elıírt feltételeknek nem felel
meg, így pályázata érvénytelennek tekintendı.
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Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Hozzászólást nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem, hogy az elıterjesztésben szereplı sorrendben szavazzunk elsıként az I.
számú határozati javaslatról.
Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy a döntés meghozatalához minısített
többségő – 11 igen – szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
17/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
dr. Kıszegi Gábor pályázó pályázatának érvénytelennek nyilvánításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta „ A megyei fıjegyzıi munkakör betöltésére
kiírt pályázat elbírálása” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.) A közgyőlés dr. Kıszegi Gábor 2481 Velence, Vajda János u. 25. szám alatti
pályázó pályázatát – figyelemmel arra, hogy a pályázati kiírással ellentétben a
végzettségét igazoló dokumentumokat nem közjegyzı által hitelesített
formátumban csatolta – érvénytelennek nyilvánítja.
2.) A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a pályázót a testület döntésérıl a határozat
megküldésével írásban értesítse.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı. 2011. március 5.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánításáról, azaz a II.
számú határozati javaslatról.
Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy a döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
18/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a megyei fıjegyzıi munkakör betöltésére indított pályázati eljárás
eredménytelennek nyilvánításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta „A megyei fıjegyzıi munkakör betöltésére
kiírt pályázat elbírálása” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés a fıjegyzıi munkakör
eredménytelennek nyilvánítja.

betöltésére

indított

pályázati

eljárást

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom a közgyőlést, hogy a Fejlesztési Szakbizottság az új pályázati kiírás
tervezetében a pályázat benyújtásának határidejét a megjelenést követı 60 napról,
30 napra javasolta módosítani.
Elıterjesztıként a javaslattal nem értek egyet, ezért kérem szavazzunk az elhangzott
módosító indítványról. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy a döntés
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 ellenszavazattal és 3 tartózkodással
a módosító javaslatot nem fogadta el.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a III. számú határozati javaslatról, mely a pályázati felhívás
elfogadására vonatkozik.
Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy a döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
19/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a megyei fıjegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázati felhívás
elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta „A megyei fıjegyzıi munkakör betöltésére
kiírt pályázat elbírálása” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés a pályázati felhívásban foglaltakat - változatlan tartalommal - elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv (továbbiakban: KSZK) honlapján történı
közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı. 2011. március 5.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
A IV. számú határozati javaslathoz kapcsolódóan javaslom, hogy dr. Molnár Krisztián
aljegyzı úr illetményét a közgyőlés 690.000,-Ft/hó összegben állapítsa meg.
Kérem szavazzunk a IV. számú határozati javaslatról, kiegészítve az elıbb
elhangzott illetményjavaslattal. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy a döntés
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
20/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
dr. Molnár Krisztián aljegyzı illetményének megállapításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta „A megyei fıjegyzıi munkakör betöltésére
kiírt pályázat elbírálása” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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A közgyőlés dr. Molnár Krisztián aljegyzı illetményét 2011. március 1. napjától –
figyelemmel kiemelkedı munkavégzésére, valamint arra, hogy aljegyzıi és
irodavezetıi feladatai mellett huzamosabb ideje látja el a hivatal vezetésével
kapcsolatos feladatokat – bruttó 690.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı. 2011. március 1.

7.

6.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális
ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési
díjakról szóló rendelet elfogadására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl az elıterjesztés kapcsán kérdés,
hozzászólás nem érkezett.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem, szavazzunk az elıterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetrıl. Tájékoztatom a
közgyőlés a tagjait, hogy a döntés meghozatalához minısített többségő – 11 igen –
szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátások, azok
igénybevételérıl, valamint fizetendı térítési díjakról

(A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
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8.

7.

Javaslat Fejér Megye Közgyőlésének a Fejér Megyei
Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézmények térítési díjáról szóló 4/2007.
(II.23.) K.r.sz. rendelete módosítására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem, szavazzunk az elıterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetrıl. Tájékoztatom a
közgyőlés a tagjait, hogy a döntés meghozatalához minısített többségő – 11 igen –
szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények térítési díjáról szóló
4/2007. (II.23.) K.r.sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
9.

27.

Javaslat a megújuló egészségügyi ellátórendszer területi
integrációjának kialakításában való részvétel támogatására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent dr. Csernavölgyi István fıigazgató urat és
10 perc erejéig megadom a szót az esetleges szóbeli kiegészítés megtételére.
Dr. Csernavölgyi István – fıigazgató:
Tisztelettel köszöntök mindenkit és már két percem leketyegett – úgy gondolom,
úgyhogy megpróbálok beleférni az idıbe.
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Mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy az egészségügy igen mély válságban van és azt
gondolom, hogy történelmi pillanatban vagyunk ahhoz, hogy egy teljes körő
összefogással ezt a helyzetet meg tudjuk változtatni.
Egy pár adatot mondanék ennek alátámasztására, illetve ismertetném azt az
egészségügy megmentésére szolgáló irányuló elveket. A Semmelweis tervrıl, amit
Én azt gondolom, hogy mindnyájan már ismerünk azt emelném ki, hogy ez egy vita
irat, tehát most van az a periódus, amikor egyrészt az országjárás történik, a
különbözı adatgyőjtések történnek. Az alapelvek azok Én azt gondolom, hogy azon
nem lehet vita, tehát egy kiszámítható, stabil rendszert, konszenzuskeresı rendszert,
tisztességes feltételek, betartható szabályokat hozzunk létre és ami nagyon nem
jellemezte eddig az egészségügyet, hogy átlátható viszonyokat és számon kérhetı
rendszert valósítsunk meg. Errıl szólna maga a terv.
Súlyos az örökségünk, ezt mindnyájan tudjuk. Ami minket is érint és számokkal majd
megpróbálom alátámasztani, nem olvasnám itt végig az egészségügy helyzetét
jellemzı különbözı probléma-felvetéseket, de egy tény, hogy és ez a legfontosabb,
hogy terület és szakmai egyenlıtlenségek vannak a rendszerben és ez mint Fejér
megyét, minket különösen súlyt. Ezt alátámasztandó az országos átlaghoz
viszonyítom a lehetıségeinket jelenleg. Ezek kiszámítottuk 1000 fıre jutó aktív
ágykapacitásunk az országos átlag 76 %-a. Ez nagyon nagyon kevés és ami még
ennél is rosszabb és azt gondolom, hogy egy gazdaságosan és jól mőködtethetı
egészségügyi struktúrában nagyon sok terhet le tud venni a fekvıbeteg-ellátásról,
prevenciós szemlélet felé eltolni az egész ellátást, ezáltal ugye a kórházi terheket
csökkenteni és kevesebb súlyos beteget kelljen ellátnunk, mely járóbeteg
kapacitásunk 50 % alatt van az országos átlagnak. Ez egyszerően tragikus és
borzalmasan kevés.
Ami még rontja a helyzetünket, hogy ha a klasszikus régiót tekintem, tehát a
Komárom, Veszprém, Fejér hármast, nincs kompenzáló intézmény a régióban. Ez
annyit tesz, hogy míg Budapesten, Csongrádban, Debrecenben, akár hol az ország
más területén, három megyét érintıen vannak olyan csúcsintézmények, ahol a
kapacitások az országos átlag 130-150, van olyan hely ahol 180 %-a, jelesül a
beteget el tudják látni, ez ebben a minket érintı régióban ez nincs ilyen intézmény.
Ez egyébként a Fejér Megyei Szent György Kórház feladata lenne, mind logisztikai
helyzetét tekintve, mind az ellátott populáció nagyságát tekintve, mind azt a
szaktudást és technikát tekintve, ami rendelkezésre áll.
Betegelvándorlás ugye nyilván sokszor hallották már, nem is kívánom ragozni.
Budapest felé van egy elszívó hatás, ami az aktív ágykapacitásunk kihasználtságát
tekintetve 16 %, tehát a betegeink 16 %-a, akit helyben kellene ellátni, az a
budapesti régióban van ellátva. Ez egyfajta pénzmozgást is jelent, ami 20 %-ot jelent
a finansziális kiesésünkbıl és a 2008-as kórházi kapacitásunkhoz képest 85 %-on
vagyunk finanszírozva. Azt gondolom, hogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol
muszáj gondolkodunk, muszáj összefognunk, mert tulajdonképpen a rendszer
uralhatatlanná válik és nem tudjuk még az alapvetı betegbiztonságok nyújtani.
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A céljaink és ez egy nagyon határozott cél: az esélyegyenlıség. Semmi mást nem
szeretnénk megvalósítani, mint azt, hogy az országos átlagnak megfelelı szintő
potenciálokat hozzunk létre a betegeink számára. Beteg-utakat kell kialakítsunk,
párhuzamosan kezelnünk kell a gazdasági válsághelyzetet és munkaerıt kell
megtartsunk, hogy ezt a feladatot el tudjuk látni.
A lehetıségeink a „pannon modell”-rıl nyilván mindenki hallott. Tehát ez egyedül
tényleg nem megy, mint humán-erıforrás tekintve, mint gazdaságilag, mint
szakmapolitikailag integrált erıforrás-koncentrációra van szükség, mégpedig
azonnal, erre azt gondolom, hogy most már nincs tovább halasztható idı.
A kormányzati szándék, azt gondolom, hogy a helyi akarattal közös és ez nagyon
fontos. Tehát mindnyájan látjuk, itt helyben is és a kormányzat is – errıl szól
tulajdonképpen a Semmelweis-terv, hogy át kell alakítani az egész rendszert, igen
lesznek intézmények, ahol az intézményi érdek sérülni fog és lesznek doktorok,
lesznek pozícióban lévı emberek, akiknek az egyéni érdeke sérülni fog, de ez nem
mehet tovább a közösség érdekének a rovására és a gazdasági helyeztet is nyilván
meg kell hogy oldjuk.
Ami a közeljövıben problémaként merül fel itt nálunk helyben is: nemcsak megyén
belül a három intézményt, a három kórházi intézményt tekintve viszonylag könnyő a
gondolkodás, itt eléggé jól leosztott szerepek vannak. Nyilván lesznek osztály
érdekek, intézményi érdekek, egyéni érdekek, amik sérülni fognak. Azonban van
városon belül, illetve a város környéki ügyeletet érintıen is egy közeljövıben egy
probléma, amit most nem ezen a fórumon szeretnék – mert az idırablás lenne végig
elemezni, csak felhívnám rá a figyelmet – abszolút betegérdek, hogy létrehozzuk az
új sürgısségi fogadóhelyet, amire ugye augusztusban fejezzük be a pályázati
munkálatoknak, akkor érnek véget és augusztus végén szeretnénk behozni az
alapellátó ügyeletet a kórház területén belülre. Felesleges betegutakat küszöbölünk
ki, párhuzamosságokat küszöbölünk ki vele.
Érveink az integrált ügyelettel és ez közeljövıben döntést fog igényelni, szándékot
természetesen. Része a Semmelweis-tervnek, hogy egy jól mőködtethetı, integrált
rendszert hozzunk létre. Vélhetıen ez elıbb-utóbb törvényi elıírás is lesz. A
törvényben egyébként utalás történik arra most is, hogy ahol új sürgısségi
betegellátó helyet hoznak létre, ott integrálni kell, integrálni javasolt az alapellátó és a
kórházi ügyeletet. A konfliktus forrása lesz – ebben teljesen biztos vagyok – érdekek
fognak benne sérülni, de egyet nem hagyhatunk, azt gondolom, hogy a betegérdek
sérüljön. Nem elemezném végig ezt az ábrát, csak azért tettem bele, ez lenne az új
ránk is vonatkozó megyén belül, illetve megyehatáron átnyúló integrációs terv, amit
úgynevezett
állami
egészségszervezési
központ,
illetve
nagytérségi
egészségszervezési igazgatóságok irányítanának. Hogy mi lesz ez a nagytérség, hát
errıl folyik most a tulajdonképpen a diszkusszió. A jelenlegi ellátási területünk
lényegében Pécset azt kihagynám, azért igazából Budapest felé tol bennünket, ezzel
az a problémánk, hogy ez nem jelent kapacitás-bıvülést. Olyan térség kialakítására
van szükség, ahol a korábban említett számokat országos átlagra fel tudjuk tornázni.
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Ez a PET a Pannon Egészségtársulás, ez egy komoly lehetıség. Intézményen belül
már megkezdtük az átalakítást, megyén belül és ezért vagyunk most itt most azt
gondolom, hogy egy szándéknyilatkozatot ha teszünk, akkor megkezdjük az
átalakítást és a megyehatáron átnyúló tárgyalások pedig már megkezdıdtek. Én azt
gondolom, hogy pozitív kooperáció jegyében zajlanak. Kiemelném azt, hogy nem
egyszerően arról van szó, hogy mi kapacitás-bıvítést kérünk, mi tényleg
gondolkodunk és tényleg hiszünk abban, hogy egy átszervezett struktúrában vannak
tartalékok, ez teljesen biztos. Pályázati forrásaink is vannak. A Szent György
Kórházat egy olyan intézménnyé szeretnénk tenni, a struktúra-pályázat kapcsán,
mindenfajta infrastrukturális, orvostechnikai háttér meg lesz ahhoz, hogy az akut
ellátásban jók legyünk és közeljövıben fogunk pályázni egy rehabilitációs pályázatra,
ami kifutó pályázat, a krónikus beteganyagra, a másik nagy problémának a
megoldására is biztosítani. Fejér megye központtal tervezzük, erre
szándéknyilatkozatok elhangzottak, tehát Fejér megye központtal tervezzük a három
megye együttmőködését. Az idırend az júniusig szeretnénk a megbeszéltek szerint a
megyén belüli integrációs lehetıségeket végigtárgyalni, októberig a három megyét
érintı integrációt szeretnénk megfogalmazni és 2012. elején indítanánk magát a
modellt, amennyiben támogatást kapunk rá.
A tervezett program ennek kapcsán, van most egy helyzetelemzés intézményeket
a
szempontból
a
betegutakat,
természetesen
a
átvilágítjuk,
ebbıl
háttérszolgáltatásokat, informatikát, gazdasági-mőszaki területek, teleradiológia,
telemedicina területeit, orvosszakmai integrációkat pl.: párhuzamosan mőködı nem
megfelelı infrastruktúrájú osztályoknak a munkáját szeretnénk összeszervezni, utazó
teamokat fogunk létrehozni a szakmák között, közös fejlesztési irányok, a
rehabilitáció, amit említettem és meg fogjuk jelölni azokat a három megyében nem
ellátható területeket, mint például a transzplantáció, szívsebészet, aminek meg lesz
nyilvánvalóan egy országos centrumban a helye és természetesen nem elfelejtkezve
arról, amit az elején említettem az alapellátás kapcsán és az alapellátásnak igen is
fontos szerepe van, tehát ez nemcsak a kórházról szól, a népegészségügyi
programok szőréseket, egységesen meg kívánjuk szervezni. Közös beszerzési
tevékenység, ez nyilvánvalóan ebben vannak komoly lehetıségek és nemcsak a
várható gazdasági potenciálokat szeretnénk számszerősíteni, hanem azt is
szeretnénk megmutatni, hogy az átalakításnak kb. mekkora lesz a költsége, mert ez
nyilvánvalóan költséggel fog járni.
Ezt követıen fog megszületni a modell javaslat, amit természetesen szeretnék
Önökkel ismertetni és most az aktuális teendı ennek a szándéknyilatkozatnak az
elıkészítése lenne, illetve egy felhatalmazás arra, hogy ezeket a tárgyalásokat
tovább folytathassuk. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Fıigazgató úr prezentációját. Idıkereten belül megtartotta
prezentációját. Megadom a szót dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm szépen a szót. Nem szerettem volna Elnök úrba belefojtani a szót.
Köszönöm szépen.
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Maximális mértékben egyetértek és egyetértünk határozati javaslattal, illetve a
pannon modell elképzelésével. Nem fért a fejembe, hogy a Semmelweis-terv a
miképpen tartalmazhatja azt az elképzelést, hogy a megyét kettészelve északi rész
budapesti központ felé kacsingat, a déli rész pedig Pécs felé kacsingat. A megye déli
részérıl Székesfehérvár is messze van, nem hogy Pécs, tehát fontos az, hogy a
megyének az egészségügy tekintetében is meg legyen az érdekérvényesítési
képessége. Ez az érdekérvényesítési képesség ez a pannon modellben maximálisan
benne van. Még egyszer mondom támogatjuk maximális mértékben.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását. Megadom a szót Árgyelán János
frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Köszönjük szépen a Fıigazgató úrnak a beszámolóját. Én személyesen részt vettem
dr. Szócska Miklós felelıs államtitkár úrnak a ennél sokkal bıvebb két órás
beszámolójában, ami egy nagyon komplex, nagyon szakmai és azt gondolom, hogy
a mindennapi betegproblémákkal foglalkozó elképzelés. Egy nagyon jó
koncepciónak tartjuk és ebben támogatjuk a Fıigazgató urat, folytasson eredményes
tárgyalásokat és sok sikert kívánunk a munkájához. Természetesen azt az
eredményt várjuk ettıl, hogy a hantosi, a lepsényi, vagy akár a sárkeresztesi
emberek is megérezzék ennek a koncepciónak a gyakorlati megvalósulását és
profitáljanak ebbıl és az ellátás színvonala javuljon a járulékos kérdésekkel együtt,
amit most itt említett a Fıigazgató úr. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását. Több hozzászólást nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy
a döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
21/2011. (II.24.) önkormányzati határozata

a megújuló egészségügyi ellátórendszer területi integrációjának kialakításában
való részvétel támogatásáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a megújuló egészségügyi
ellátórendszer területi integrációjának kialakításában való részvétel támogatására”
címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.)

Fejér Megye Közgyőlése – mint az egészségügyi szakellátást nyújtó Fejér
Megyei Szent György Kórház fenntartója – hozzájárul ahhoz, hogy az
intézmény fıigazgatója a „Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére”
címő dokumentumban elızetesen felvázolt struktúraváltást megalapozó
egyeztetı tárgyalásokat folytasson.

2.)

Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza a Fejér Megyei Szent György Kórház
fıigazgatóját, hogy az 1. pont szerinti egyeztetı tárgyalásokhoz kapcsolódóan
– Fejér Megye Közgyőlése elnökének elızetes tájékoztatása mellett –
szándéknyilatkozatot kössön a kialakuló együttmőködésben részt vevı Fejér
megyei és megyén kívüli – az új, egészségügyi Nagytérségi struktúrában részt
vevı – intézmények vezetıivel.

3.)

Fejér Megye Közgyőlése felkéri a Fejér Megyei Szent György Kórház
fıigazgatóját, hogy az 1-2. pontok szerinti tevékenységérıl szükség szerint, de
legkésıbb 2011. június 30-ig számoljon be a Közgyőlésnek.

4.)

Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza elnökét, hogy – az 1-3. pontok szerinti
egyeztetésekre és szándéknyilatkozatokra figyelemmel – a tervezett új
egészségügyi struktúra kialakítása érdekében a szükséges egyeztetéseket
folytassa le, valamint az illetékes szervekkel kötendı megállapodásokat
jóváhagyás céljából terjessze Fejér Megye Közgyőlése elé.

Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Dr. Csernavölgyi István
fıigazgató

Határidı:

folyamatos

32

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Mégegyszer megköszönöm Fıigazgató úr elıadását és a munkát és további
eredményes tárgyalásokat és munkát kívánok Köszönöm szépen.
Tisztelt Jelenlévık!
A személyi kérdések meghozatalát érintı napirendek tárgyalásának idejére zárt ülést
rendelek el. Megkérem vendégeinket, hogy a zárt ülés ideje alatt a Díszterem elıtt
várakozzanak.

ZÁRT ÜLÉS
(a zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készül)

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Jelenlévık!
Tájékoztatom Önöket, hogy a közgyőlés döntött a Fejér Megye Díszpolgára kitüntetı
cím- és díjak adományozásáról, melyek a közgyőlés 2010. március 15-ei ünnepi
ülésén, valamint a Mentık Napján kerülnek átadásra.
A közgyőlés döntött továbbá a Természetvédelem és hazafias nevelés Alapítvány
kuratórium elnökének, tagjainak visszahívásáról, ezzel egyidejőleg az alábbi
személyek kuratóriumi elnökké, illetve tagjává történı megválasztásáról.
A kuratórium elnöke: Mészáros András
Tagjai:Lırincz István, Paál Huba, Tóth István és Dr. Csorba Gábor.
Döntött továbbá a közgyőlés a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány
kuratóriumi elnökének és tagjainak, valamint felügyelı bizottsági tagjainak jelölésérıl
az alábbiak szerint:
Mátóné Szabó Csillát a kuratórium elnöke
dr. Orosházi Györgyné, Ifj. Koszi Ferenc, Sipos Éva, Tóth Dezsı, Gyóni András,
Földi Zoltán a kuratórium tagjai. Pokrovenszki László a felügyelı bizottság elnöke,
Garancsi Tiborné, Főrész István a felügyelı bizottság tagjai.
Döntés született Csapó Gábor a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
munkaszervezete vezetıjévé történı jelölésérıl.
A zárt ülés utolsó napirendjeként a közgyőlés döntött a Velencei-tavi Szabadidı-,
Verseny és Diáksport Közalapítvány kuratórium elnökének Róth Péter jelölésérıl. A
kuratórium tagjainak a közgyőlés Kirinovics Pétert és Petes Józsefet jelölte. A
közgyőlés a felügyelı bizottság elnökének Nagy Sándort, tagjainak Balogh Gergelyt
és Wurczinger Lórántot jelölte.
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15.

9.

Beszámoló a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010.
évi tevékenységérıl

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Jelzem, hogy amint az a kiküldött elıterjesztésbıl is kiderül, a napirend keretében a
beszámoló elfogadásán túlmenıen egyes szerzıdések módosítására vonatkozó
javaslattétel is szerepel.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Iván János képviselı úrnak.
Iván János – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Ennek az elıterjesztésnek egy komoly elızménye van. Az elıkészítés során ugye
többször tárgyalta a közgyőlés, a bizottság, s ez volt az az elıterjesztés annak
idején, amikor a korábbi Fıjegyzı úr, akit egy üléssel ezelıtt felmentettünk, több
oldalas észrevételt tett, jogi aggályát kifejezve. Én azt gondolom, hogy ez az aggály
ez jogos volt, mert ha megnézzük, hogy a törzsbetét aránya 49 %, a szavazati arány
51 % a Kft. részére, míg a megyei önkormányzatnak, akinek a célja az volt, hogy
finanszírozáshoz pénzt sikerüljön, tıkét sikerüljön bevonni, a törzsbetét aránya 51 %
a szavazati aránya 49 %. A mai nap errıl a 49 %-ról beszélünk, mert több mint 50 %kal döntéseket lehet hozni. Tehát ez a kiszolgáltatott helyzet sajnos megmaradt és
Én azt gondolom, hogy azok az aggályok is amelyek ennek az egész ügynek a
hátterét esetleg megvilágítják azok a képviselık, akik az elızı ciklusban is
képviselık volta azok tudhatják, akik nem azoknak pedig Én javaslom, hogy ennek
járjanak utána. Tehát Én ezt az ügyet, ebben a értelemben nem tudom támogatni,
fıleg azt, hogy 49 %-kal nincs is érdemi beleszólásunk a dolgokba. Köszönöm
szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Képviselı úr hozzászólását.
Tisztelettel Köszöntöm Kıhalminé Monfils Csillát a Fejér Megyei Energia Szolgáltató
Nonprofit Kft és az RFV képviseletében.
Elıbb megadom a szót Frakcióvezetı Asszonynak és utána.
Frakcióvezetı Asszonyé a szó.
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés!
2009-ben ezt a Kft-t azért hoztuk mi létre, mint egy energia-racionalizálási törekvés
keretében történt ennek a megalakítása és ez a tevékenység el is indult.
Főtéskorszerősítés valósult meg, amelynek eredményeként 36 telephelyünkön, a
megyei önkormányzat 36 telephelyén sikerült olyan felújításokat végezni, amely
bizonyítottan energia-megtakarítást eredményez. Az anyagból is olvastuk, hogy
független szakértık véleményezték a főtéskorszerősítési tevékenységnek az
eredményét és kiderült, hogy a vállalt 20 %-osnál, több 31 %-os energia csökkenést
sikerült elérni ezeknek az új eszközöknek a beépítésével a főtésrendszerekbe.
A korábban megkötött szerzıdések voltak és úgy gondoljuk, hogy mi ezzel a mostani
módosítással egy kedvezı helyzet teremtıdik, amikor sikerül 4 évre 15 %
kedvezményt elérni, ennél a szolgáltatónál, illetve a Kft. felé, illetve a Kft. által
szerzıdést kötött szolgáltatóval, hogy a 4 évre 15 %-os csökkenést fogunk elérni a
főtési díjakból és utána pedig 2015-tıl 12,9 %-kal viszont emelkedni fog ugyan ez a
díj, amit felszámolnak, de akkor már reményünk lesz arra, hogy bizonyos
megtakarításokat energia csökkenésbıl, spórolásból ami a korszerősítések révén
elérhetı az megtakarítódik, illetve pályázatoknak a segítségével fogjuk tudni
kompenzálni az akkori, most szerzıdésben vállalt emelkedést.
Tehát Én azt gondolom, hogy most ez mindenképpen egy jó, ez a szerzıdés meg
van, így mőködnek, így mőködik már ez a rendszer. Én azt hiszem, hogy most ezzel
egy kedvezı pozícióba tudtunk kerülni a korábbi állapothoz képest. Köszönöm
szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását és amennyiben több kérdés
hozzászólás nincs, megadom a szót Kıhalminé Monflis Csillának, hogy válaszoljon a
felvetett kérdésekre.
Kıhalminé Monflis Csilla: – Fejér Megyei Energia Szolgáltató
Nonprofit Kft. képviselıje
Jó napot kívánok.
Köszönöm szépen a meghívást a közgyőlésre. Tulajdonképpen és köszönöm szépen
a bíztató szavazat is a jövıre nézve. Én is úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jó
lesz a megyének a megtakarításokkal és a továbbiakban ezeken szeretnénk javítani
és szeretnénk egy jó együttmőködést kialakítani, illetve ez a 15 %-os csökkentés
alapvetıen a megyével történt konzultáció során került ez a konstrukció kialakításra
mindkét félnek megfelelı. A 49 %-kal kapcsolatban ugye itt az RFV, aki mind
szakmai, mind pénzügyi befektetıként van jelen ebben a közös vállalkozásban, ugye
ennek megfelelıen van számára ez a többségi szavazat, ı az aki konszolidálja
ennek a Kft-nek az eredményeit a saját eredményében és mint mondtam mind
szakmailag, mind pénzügyileg rakta bele ebbe a vállalkozásba mindenét, tehát ez.
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Jelen elıterjesztésnek persze nem kérdése, vagy nem tesz fel ezzel kapcsolatban
kérdést a szavazati arányokkal kapcsolatban, ez 2009. májusában így köttetett meg
és azt hiszem, hogy most ennek a tárgyalására nem igazán vagyok Én felkészítve az
jogászaim által, hogy erre, ennél bıvebben tudjak válaszolni. Nem tudom, hogy az
elıterjesztés többi részével kapcsolatban van-e bármi kérdés?
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megkérdezem a közgyőlés tagjai van-e további kérdés? Köszönöm szépen a választ
és a kiegészítést.
Kérem szavazzunk az I. számú határozati javaslatról. Tájékoztatom a közgyőlés a
tagjait, hogy a döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
és 4 tartózkodással a javaslatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
50/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non Profit Korlátolt Felelısségő Társaság
által ellátott hıszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes szerzıdések
módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non Profit
Korlátolt Felelısségő Társaság által ellátott hıszolgáltatási tevékenységgel
kapcsolatos egyes szerzıdések módosításáról szóló elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
1 Fejér Megye Közgyőlése elfogadja a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non
Profit Kft. valamint a Fejér Megyei Önkormányzat között létrejött hıszolgáltatási
szerzıdés módosítását.
2 Fejér Megye Közgyőlése elfogadja a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non
Profit Kft. valamint a Fejér Megyei Önkormányzat között létrejött bérleti
szerzıdés módosítását.
3 Fejér Megye Közgyőlése elfogadja a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non
Profit Kft. valamint a Fejér Megyei Önkormányzat között létrejött vagyonkezelési
szerzıdés módosítását.
4 Fejér Megye Közgyőlése elfogadja a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non
Profit Kft. valamint az RFV Beruházó Kft között létrejött hıtermelési szerzıdés
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hıtermelési
szerzıdést.
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5 Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza Elnökét, hogy az 1-4. pontban
hivatkozott szerzıdésmódosításokat kézjegyével ellássa.
6 Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza Elnökét (akadályoztatása esetén
meghatalmazottját), hogy a Társaság taggyőlésén a többségi tulajdonos
Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, és a jelen határozati javaslatban
foglaltak elfogadására igennel szavazzon.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk az II. számú határozati javaslatról. Tájékoztatom a közgyőlés a
tagjait, hogy a döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal
és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
51/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non Profit Korlátolt Felelısségő Társaság
és a Fejér Megyei Önkormányzat között fennálló szerzıdések alapján 2010 év
vonatkozásában készült kompenzációs megállapodásról
Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non Profit Korlátolt
Felelısségő Társaság és a Fejér Megyei Önkormányzat között fennálló szerzıdések
alapján 2010 év vonatkozásában készült kompenzációs megállapodásra vonatkozó
elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
1. Fejér Megye Közgyőlése jóváhagyja a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non
Profit Korlátolt Felelısségő Társaság és a Fejér Megyei Önkormányzat közötti
kompenzációs megállapodást.
2. Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza Elnökét, hogy az 1. pontban
jóváhagyott kompenzációs megállapodást kézjegyével ellássa.
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3. Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza Elnökét (akadályoztatása esetén
meghatalmazottját), hogy a Társaság taggyőlésén a többségi tulajdonos
Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, és a jelen határozati javaslatban
foglaltak elfogadására igennel szavazzon.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk az III. számú határozati javaslatról.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal
és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
52/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
az EBRD energiaracionalizálási támogatás felhasználásáról
Fejér Megye Közgyőlése az EBRD energiaracionalizálási támogatás felhasználásáról
szóló elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
Fejér Megye Közgyőlése tudomásul veszi az EBRD támogatásról szóló tájékoztatót
és felhatalmazza Elnökét (akadályoztatása esetén meghatalmazottját), hogy a
Társaság taggyőlésén a többségi tulajdonos Önkormányzat képviseletében
szavazzon igennel az EBRD 260 ezer Euros energiaracionalizálási támogatásának
Szerzıdés futamideje alatt (15 év), a hıszolgáltatással érintett intézmények főtési
rendszereinek értékcsökkenés mértékét meghaladó fejlesztésére történı
felhasználására.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk az IV. számú határozati javaslatról.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal
és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
53/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft számviteli törvény szerinti
2010. évi beszámolójáról és adózott eredmény felhasználásáról
Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft számviteli
törvény szerinti 2010. évi beszámolójáról és adózott eredmény felhasználásáról szóló
elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta
1. Fejér Megye Közgyőlése elfogadja a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non
Profit Kft. 2010. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját
azzal, hogy a Társaság a tagjai részére osztalékot nem fizet.
2. Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza a többségi tulajdonos Fejér Megyei
Önkormányzat Elnökét (akadályoztatása esetén meghatalmazottját), hogy a
Társaság taggyőlésén a többségi tulajdonos Önkormányzatot teljes jogkörrel
képviselje és a jelen határozati javaslatban foglaltak elfogadására igennel
szavazzon.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Mégegyszer megköszönöm Kıhalminé Monflis Csillának, hogy a mai ülésünkre eljött.
Köszönöm szépen.
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16.

14.

Tájékoztató a téli rendkívüli idıjárási helyzetrıl, az ár- és
belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokról, a 2010. évben
végrehajtott fı feladatokról, valamint a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi fı céljairól
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Köszöntöm az ülésen megjelent Bárdos Zoltán Urat, a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját és megadom a számára a szót az
esetleges szóbeli kiegészítés megtételére. Egyidejőleg megköszönöm Igazgató
Úrnak és munkatársainak az elkészített elıterjesztést.
Jelezni szeretném, hogy az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzata
alapján a szóbeli kiegészítés megtételére Igazgató úrnak 2 perc áll rendelkezésére.
Bárdos Zoltán - igazgató úr:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés! Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm szépen a lehetıséget, hogy hozzászólhatok 2 percben. Engedjék meg,
hogy rövid szóbeli kiegészítésemet azonnal azzal kezdjem, hogy a 2010-es évet a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság éves értékelésében
is a katasztrófák évének nevezte országosan és azt hiszem, hogy ez igaz megyénkre
is. Ez alapvetıen meghatározta igazgatóságunknak is a katasztrófavédelem
szervezetének az elızı évi munkáját és feladatrendszerét.
Igazgatóságunk az elmúlt évben is a hatályos jogszabályok alapján, valamint a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság által kiadott
utasítások alapján végezte munkáját, valamint a féléves terveink szellemében. Ez a
munkavégzés magában foglalta a szakmai felügyeletünk alá tartozó hivatásos
önkormányzati, létesítményi és önkéntes tőzoltóságok szakmai felügyeletét, annak
azoknak az ellenırzését. Ahogy említettem az elmúlt év katasztrófákkal telített volt
megyénkben is és ezt nem kívánom megyei vonatkozásban részletezni, hiszen ezt
az írásos anyagban kifejtettem, de mindenképpen szeretném azt az összefogást és
azt a kárfelszámolást és lakosságvédelem érdekében végzett munkát ezúton is
kiemelni, amit közösen végeztünk. Itt szeretnék köszönetemet kifejezni a rendkívüli
idıjárási helyzet során és a felszámolásban végzett munkáért a megyei védelmi
bizottságnak, a helyi védelmi bizottságoknak, a települési polgármestereknek, a
lakóknak, a védekezésben résztvevı dekoncentrált államigazgatási szerveknek,
társadalmi, civil és rendvédelmi szerveknek.
A 2010-es évet igazgatóságunk hiány és tartozásmentesen tudta zárni. Nem akarom
ecsetelni, hogy milyen volt a költségvetési helyzetünk. 2011. évre vonatkozóan
kevesebb katasztrófát kívánok mindnyájunknak és kérem a munkánk hasonló
formában történı támogatását a megyei önkormányzattól is és a településektıl és
mindenki, aki a védekezésben részt vesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy
meghallgattak.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Igazgató úr szóbeli kiegészítését és megnyitom a napirend feletti
vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése, véleménye az elıterjesztéssel
kapcsolatosan? Ilyet nem látok.
Megállapítom, hogy tájékoztatót a közgyőlés tudomásul vette, egyben megköszönöm
Igazgató úr és munkatársai 2010. évben végzett munkáját és Én is kevesebb
rendkívüli helyzetet és katasztrófahelyzetet kívánok mindannyiunknak. Köszönöm.

17.

15.

Tájékoztató a Fejér megyei foglalkoztatási és munkaerı-piaci
helyzetrıl

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Köszöntöm az ülésen megjelent Pákozdi Szabolcs Urat, a Fejér Kormányhivatal
Munkaügyi Központja igazgatóját és megadom a számára a szót az esetleges
szóbeli kiegészítés megtételére.
Szeretném tájékoztatni Igazgató urat, hogy az önkormányzat szervezeti és mőködési
szabályzata alapján a szóbeli kiegészítés megtételére 2 perc áll rendelkezésére.
Igazgató úré a szó.
Pákozdi Szabolcs - igazgató:
(…)
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Igazgató úr nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, tehát megnyitom a
napirend feletti vitát. Megkérdezem képviselıtársaimat van-e kérdésük, véleményük
az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Kérdést, hozzászólást nem látok, megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl az
elıterjesztés kapcsán kérdés, hozzászólás nem érkezett, tehát a tájékoztatót a
közgyőlés tudomásul vette. Egyidejőleg megköszönöm Igazgató Úrnak és
munkatársainak az elkészített elıterjesztést. Köszönöm szépen.
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18.

13.

Javaslat az Enyingi 2294/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének
rendezésére

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem képviselıtársaimat, van-e
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Tájékoztatom a
közgyőlés a tagjait, hogy a döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
54/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
az Enyingi 2294/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat az Enyingi 2294/4 hrsz-ú ingatlan
tulajdonjogi helyzetének rendezésére” tárgyú elıterjesztést és az abban foglaltakkal
egyetért.
A Közgyőlés az enyingi 2294/4 hrsz-ú, belterületi 3927 m2 térmértékő beépített,
ténylegesen Enying, Szabadság tér 7. sz. alatti ingatlant – ajándékozás jogcímén –
Enying Város Önkormányzatának tulajdonába visszaadja azzal, hogy az érintett
ingatlant a Magyar Vöröskereszt Enyingi Szervezete és a Boróka Mozgássérült
Alapítvány – szerzıdésben biztosított – ingyenes használati joga terheli legkésıbb
2011. december 31-ig.
A Közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a szerzıdést kézjegyével lássa el.

Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: 2011. március 31.
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19.

16.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális
Intézménye sárosdi telephelyén 5 db gondozott szobában parketta
burkolatcseréjére forrás biztosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan? Ilyet nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy
a döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
55/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye sárosdi
telephelyén 5 db gondozotti szobában parketta burkolatcseréhez forrás
biztosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
Integrált Szociális Intézménye sárosdi telephelyén 5 db gondozotti szobában
parketta burkolatcseréjére” c. elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.
A közgyőlés Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye sárosdi
telephelyén 5 db gondozotti szobában parketta burkolatcseréjével egyetért és az
ehhez szükséges maximum 4.500.000,- Ft + ÁFA forrást a Fejlesztési kötvény
terhére biztosítja
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a hivatal útján a pályáztatást az önkormányzat
vonatkozó rendeletében foglaltak szerint bonyolítsa le.
Határidı:

2011. március 31.

Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
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20.

18.

Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját képezı, a Fejér
Megyei Önkormányzat 2011. évi céljainak meghatározására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem képviselıtársaimat, van-e
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Egy mondatot had emeljek ki ebbıl a koncepcióból. „Törvényes, gyors, pontos,
szakszerő, humánus ügyintézés színvonalának folyamatos megtartása” azt
gondolom, hogy ez mindannyiunknak közös érdekünk és célunk, úgy hogy
mindenképpen elfogadásra javaslom ezt az indítványt. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását, több hozzászólást nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy
a döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
56/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a teljesítménykövetelmények alapját képezı, a Fejér Megyei Önkormányzat
2011. évi céljainak meghatározásáról
Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével
elérendı – a teljesítménykövetelmények alapját képezı – 2011. évi célokat az
alábbiak szerint határozza meg:

44

-

az önkormányzat és intézményei törvényes, eredményes és hatékony
gazdálkodásának elısegítése, likviditásának folyamatos biztosítása, az
elıirányzatok felhasználásának, azok idıarányos teljesítésének folyamatos
figyelemmel kísérése;

-

az önkormányzat és intézményei EU-s és hazai forrásszerzési lehetıségeinek
feltárása és elısegítése, a benyújtásra kerülı pályázatok szakszerő elıkészítése,
a nyertes pályázatok lebonyolítása;

-

az EU tagságból fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítését biztosító
környezet kialakítása és fenntartása, az EU joganyag gyakorlati munkában
történı alkalmazása;

-

a törvényes, gyors, pontos, szakszerő, humánus ügyintézés színvonalának
folyamatos megtartása;

-

a megyei közgyőlés, bizottságok és a tisztségviselık munkájának elıkészítése,
szervezése, koordinálása és a hozott döntések magas színvonalon történı
végrehajtása;

-

a testületi anyagok elektronikus úton való folyamatos és biztonságos postázása;

-

az önkormányzati intézményrendszer szakmai munkájának támogatása, a jogiszakmai háttér biztosításával, közremőködés a fenntartói irányításban és
ellenırzésben;

-

közremőködés a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı önkormányzati
államigazgatási jogkörének törvényes és hatékony ellátásában;

-

az önkormányzati feladatellátás nyilvánosságának erısítése, a közgyőlés
döntéseinek és a kapcsolódó dokumentumoknak elektronikus úton történı
elérhetıségének folyamatos biztosítása, a közérdekő adatok nyilvánosságának
biztosítása, mőszaki feltételek megteremtése az e-közigazgatás kialakításához,
mőködtetéséhez;

-

a szolgáltató megye szerepét felvállaló megyei önkormányzat e tevékenységéhez
kapcsolódva a települési önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat
érdekeltségével mőködı társadalmi szervezetek, alapítványok, civil szervezetek
eredményes tevékenységének segítése szakmai tanácsadás megvalósításával;

-

a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács mőködésével kapcsolatos feladatok
törvényes és hatékony ellátása, továbbá a kistérségek szakmai munkájának
elısegítése, koordináció biztosítása;

-

az önkormányzat feladatellátásával kapcsolatos nyilvántartások megújítása, azok
naprakészen tartása, az elektronikus úton való hozzáférhetıség teljes körő
biztosítása,

és
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-

21.

a Fejér Megyei Önkormányzat internetes portálján a jogszabályi kötelezettségbıl
eredı rendeletek és szabályzatok, valamint egyéb –közzétételre köteles –adatok
elhelyezése.

19.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi
önkormányzatok
között
együttmőködési
megállapodások
megkötésére

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom Önöket, hogy az elıterjesztés a Fejér Megyei Cigány és Német
Kisebbségi
Önkormányzat
részére
megküldésre
került.
A
kisebbségi
önkormányzatok képviselıtestületei az elıterjesztést megtárgyalták és az abban
szereplı
határozati
javaslatokat,
valamint
azok
mellékleteit
képezı
megállapodásokat jóváhagyták.
A cigány kisebbségi önkormányzat kérte a 2. számú együttmőködési megállapodás
kiegészítését azzal, hogy amennyiben a Fejér Megyei Önkormányzat intézményében
roma kisebbségi nevelés is folyik, úgy évente egy alkalommal az érintett intézmény
vezetıje adjon tájékoztatást az intézmény tevékenységérıl.
Jelzem Tisztelt Képviselıtársaimnak, hogy a hivatkozott megállapodás a pénzügyi
gazdálkodási együttmőködés feltételrendszerét szabályozza, így annak nem képezi
tárgyát a kért beszámoló. Ettıl függetlenül természetesen a kisebbségi
önkormányzat számára a kért tájékoztatást a megyei önkormányzat biztosítani fogja.
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem képviselıtársaimat, van-e
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Kérdést, hozzászólást nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk az elıterjesztésben szereplı I. számú határozati javaslatról.
Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy valamennyi döntés meghozatalához
egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
57/2011. (II.24.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi
Önkormányzat között vagyontárgyak ingyenes használatba adása tárgyában
kötendı megállapodás jóváhagyásáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a megyei önkormányzat és a megyei
kisebbségi önkormányzatok együttmőködésérıl szóló elıterjesztés vonatkozásában
a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi
Önkormányzat között ingatlan és ingó vagyontárgyak ingyenes használatba
adásáról, és a használat feltételeirıl szóló megállapodás tervezetét mellyel
kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Cigány Területi
Kisebbségi Önkormányzat között ingó és ingatlan vagyontárgyak ingyenes
használatba adása és a használat feltételei tárgyában kötendı megállapodást az
elıterjesztésben foglalt tartalom szerint jóváhagyja, egyidejőleg felhatalmazza
elnökét a Megállapodás aláírására.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk az elıterjesztésben szereplı II. számú határozati javaslatról.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
58/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi
Önkormányzat között vagyontárgyak ingyenes használatba adása tárgyában
kötendı megállapodás jóváhagyásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a megyei önkormányzat és a megyei
kisebbségi önkormányzatok együttmőködésérıl szóló elıterjesztés vonatkozásában
a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi
Önkormányzat között ingatlan és ingó vagyontárgyak ingyenes használatba
adásáról, és a használat feltételeirıl szóló megállapodás tervezetét mellyel
kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Német Területi
Kisebbségi Önkormányzat között ingó és ingatlan vagyontárgyak ingyenes
használatba adása és a használat feltételei tárgyában kötendı megállapodást az
elıterjesztésben foglalt tartalom szerint jóváhagyja, egyidejőleg felhatalmazza
elnökét a Megállapodás aláírására.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk az elıterjesztésben szereplı III. számú határozati javaslatról.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
59/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi
Önkormányzat között a költségvetési, tervezési, gazdálkodási feladatok
ellátása tárgyában kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a megyei önkormányzat és a megyei
kisebbségi önkormányzatok együttmőködésérıl szóló elıterjesztés vonatkozásában
Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi
Önkormányzat között a költségvetési, tervezési, gazdálkodási feladatok ellátásáról
szóló együttmőködési megállapodás tervezetét, mellyel kapcsolatban az alábbi
határozatot hozta:
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A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Cigány Területi
Kisebbségi Önkormányzat között a költségvetési, tervezési, gazdálkodási feladatok
ellátása tárgyában kötendı együttmőködési megállapodást az elıterjesztésben
foglalt tartalom szerint jóváhagyja, egyidejőleg felhatalmazza elnökét az
együttmőködési megállapodás aláírására.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk az elıterjesztésben szereplı IV. számú határozati javaslatról.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
60/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi
Önkormányzat között a költségvetési, tervezési, gazdálkodási feladatok
ellátása tárgyában kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a megyei önkormányzat és a megyei
kisebbségi önkormányzatok együttmőködésérıl szóló elıterjesztés vonatkozásában
Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi
Önkormányzat között a költségvetési, tervezési, gazdálkodási feladatok ellátásáról
szóló együttmőködési megállapodás tervezetét, mellyel kapcsolatban az alábbi
határozatot hozta:
A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Német Területi
Kisebbségi Önkormányzat között a költségvetési, tervezési, gazdálkodási feladatok
ellátása tárgyában kötendı együttmőködési megállapodást az elıterjesztésben
foglalt tartalom szerint jóváhagyja, egyidejőleg felhatalmazza elnökét az
együttmőködési megállapodás aláírására.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal
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22.

20.

Javaslat
Dunaújváros
Kistérség
közoktatási-feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve megyei
véleményezésére

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem képviselıtársaimat, van-e
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy
a döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
61/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
Dunaújváros Kistérség közoktatási-feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési terve megyei véleményezésérıl
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Dunaújváros
Kistérség közoktatási-feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési
terve megyei véleményezésére” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Törvény 85. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján áttekintette Dunaújváros
Kistérség közoktatási-feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési
tervét és azt állapította meg, hogy az összhangban áll a közgyőlés 64/2008. (II.
28.) K.h.sz. számú határozatával elfogadott, jelenleg hatályos Fejér megye
közoktatási-feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével.
2.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a jelen döntésérıl
Dunaújváros Megyei Jogú Város vezetését tájékoztassa.
Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı: 2011. február 28.
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23.

21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város által kezdeményezett
közoktatási átszervezésrıl megyei szakvélemény kiadására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem képviselıtársaimat, van-e
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Hozzászólás…., igen Árgyelán János frakcióvezetı úrnak adom meg a szót.

Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Azt gondolom, hogy mindig nagyon nehéz döntés meghozni, mindig nagyon nehéz
meghozni egy olyan döntést, ami iskola összevonással, átszervezéssel kapcsolatos
és érzékenyen érinti a szülıket és a gyerekeket. Itt is felhívnám egy mondatra a
figyelmet: olyan módon lehet ezt megtenni, hogy ha továbbra is megfelelı módon
gondoskodnak annak igénybe vételérıl, szolgáltatások igénybe vételérıl a
gyermeknek, tanulónak, a szülınek nem jelent aránytalan terhet. Mi ezt fokozottan
figyelni fogjuk és nagyon reméljük, hogy ezek a gazdasági döntések, ezek nem
fognak aránytalan terhet jelenteni sem a szülıknek, sem a gyermekeknek.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását, mivel több hozzászólást nem látok,
kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Tájékoztatom a közgyőlés a tagjait, hogy
a döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
és 1 tartózkodással a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
62/2011. (II.24.) önkormányzati határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város által kezdeményezett közoktatási
átszervezésrıl megyei szakvélemény kiadásáról
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Dunaújváros
Megyei Jogú Város által kezdeményezett közoktatási átszervezésrıl megyei
szakvélemény kiadására” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. §. (6) bekezdése alapján a
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése, a beterjesztett anyagok, valamint a
közoktatási szakértı véleménye alapján szakvéleményében megállapítja,
hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város által tervezett – a város alapfokú
oktatási intézményeit érintı – átszervezés végrehajtása után a közoktatási
szolgáltatás Dunaújváros Megyei Jogú Város illetékességi területén továbbra
is megfelelı színvonalon kerül ellátásra, úgy, hogy a szülıknek és a
gyermekeknek a változtatás aránytalanul nagyobb terhet nem okoz.
2.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja továbbá, hogy a
megismert átszervezési elképzelések egyike sem ütközik Fejér megye
közoktatási-feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési
tervében megfogalmazott elvekbe.
3.) A közoktatási szakértıi véleményre alapozva Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyőlése felkéri Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyőlését, hogy a
gyermekek iskolába járásának utazási feltételeit a városi tömegközlekedés
megszervezésekor biztosítsa.
4.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a jelen
döntésérıl Dunaújváros Megyei Jogú Város vezetését tájékoztassa.
Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

2011. február 28.

24.

22.

Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb
eseményekrıl
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem képviselıtársaimat, van-e
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Kérdést, hozzászólást nem látok.
Megállapítom, hogy a közgyőlés a tájékoztatót tudomásul vette.
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25.

23.

A képviselık bejelentései, interpellációi

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megkérdezem
elıterjeszteni?

Képviselıtársaimat,

kíván-e

valaki

kérdést,

interpellációt

Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Én Vargha Tamás elnök úrhoz szeretnék egy interpellációt intézni. Tudjuk, hogy
milyen helyzetben vannak az intézményeink. Tudjuk, hogy a mőködıképességük
határán van, tovább kénytelen vagyunk csökkenteni a rájuk fordított pénzt és
sokakban megfogalmazódott és megkerestek ezzel és fel kell tennem a kérdést,
hogy itt a megyében több, itt a megyeháza épületén több átalakítási és felújítás
történt. Én szeretném megkérdezni az Elnök urat, hogy mi indokolta ezt, milyen
költségekkel járt, ha lehet egy kicsit részletesebben szeretnénk ezt megtudni, mint
hogy a költségvetésben szerepelt. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr kérdését, hiszen kérdése jogi értelemben
interpellációnak nem minısül, de ennek ellenére nagyon szívesen válaszolok rá.
Október-november hónapban kiderült, hogy amúgy gyönyörő épület elektromos
rendszere nem mindenhol felel meg a biztonsági követelményeknek. Több ízben is
elektromos zárlat keletkezett a hálózatban és ez egy ízben majdnem tüzet is okozott.
Errıl jegyzıkönyv is készült. Ekkor született döntés, hogy az elektromos hálózatot az
irodákban és a folyosón fel kell újítani. Ezt eredetileg több ütemben terveztük
megvalósítani, de az elsı ütem megvalósítása során kiderült, hogy nem tudunk várni,
hiszen a szomszédos irodákban, amely a második ütemben került volna
megvalósításra, újabb esemény történt, zárlat, füst majdnem tőz keletkezett, így az
elektromos hálózatot minden irodában és a folyosókon is fel kellett újítani a baleset
és tőzveszély megakadályozása érdekében és ezzel összefüggésben az irodákban,
amelyeket az 1960-as években épületek fa burkolatát is a feltárások során cserélni
kellett. A fa burkolat mögötti vakolat mindennek volt nevezhetı, csak vakolatnak
nem, olyan állapotban nem volt, hogy ezt egyszerően a fa burkolat eltávolítása után
lemeszelhettük volna, ezért a legtakarékosabb és legköltséghatékonyabb megoldás
született, gipszkartonnal helyettesítettük a fa burkolatot. A felújítási munkák során a
legkedvezıbb, legolcsóbb, legköltség-takarékosabb megoldásokat választottuk és
kizárólag azokat a munkákat végeztük el, amelyek az elektromos-hálózat
kicserélésére irányultak, illetve ezzel összefüggésben ennek következményeként
még mindenképpen elvégzendı munkák voltak, ezen túlnyúlóan nem költekeztünk.
Köszönöm szépen.
Megkérdezem Képviselıtársaimat
elıterjeszteni?

kíván-e

még

valaki

kérdést,

interpellációt
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Amennyiben nem, megköszönöm Képviselıtársaim munkáját és az ülést bezárom,
illetve nagy tisztelettel meghívok mindenkit 2011. március 15-én ünnepi
közgyőlésünkre 9.30 perckor kezdıdik itt a Megyeháza Dísztermében, melynek
keretében sor kerül a díszpolgári és egyéb díjak átadására is, illetve március 15-i
ünnepségünkre. Ezt követıen azt szeretném kérni, hogy közösen, együtt
fegyelmezetten menjünk át a közös városi és megyei ünnepségre, amely idén új
helyszínen kerül megrendezésre.
Mégegyszer köszönöm Képviselıtársaim munkáját és a mai ülést bezárom.

K.m.f.

a megyei fıjegyzı távollétében:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

