Szám: 2-4

/2011.
J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2011. április 27-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, Omischl Mihály, Orosz
Éva, Pleizer Lajos, Schrick István, Somogyi Balázs, Dr. Sükösd
Tamás, Dr. Szabadkai Tamás, Tóth Erika, Vargha Tamás,
Wurczinger Lóránt megyei képviselık, valamint Törı Gábor a
közgyőlés alelnöke
továbbá:

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

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Köszöntöm az ülésen megjelent Képviselıket és megjelent vendégeinket. Szeretném
megkérni képviselıtársaimat, hogy jelentkezzünk be. Megállapítom, hogy a
közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21 képviselıbıl 21 fı jelen van.
Tisztelt Közgyőlés!
Nemzeti ünnepünk, március 15-e tiszteletére Schmitt Pál a Magyar Köztársaság
Elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje Polgári Tagozatát
adományozta az önkormányzati érdekképviselet, érdekérvényesítés területén végzett
több évtizedes munkássága elismeréséül Balsay Istvánnak a Fejér Megyei
Önkormányzat korábbi alelnökének.
Tisztelt és szeretett munkatársunkat köszöntjük, aki több mint 30 éve fáradhatatlanul
képviseli a város és a megye lakóinak érdekét. Minden tevékenysége szőkebb
pátriánk javát szolgálja ma is. Ha helyi érdekő hazafiság, a lokálpatriotizmus
fogalmához egy nevet kell társítani. Én azt gondolom, hogy gondolkodás nélkül
mindannyian rávágjuk Balsay Pista nevét. Mert nem csak ismeri Fehérvár házait és a
bennük lakó embereket, Fejér megye falvainak népét, a Velencei-tó nádas partjait, az
erdıs lankákat, a szılıtermı dombokat, de egész szívével szereti és védi megyénket
és az itt élıket. Mindnyájunk elıtt, akik a köz szolgálatában állunk élete és
munkássága példaértékő. Személyiségétıl azonban idegen a nagyképő tanítómester
póza, közvetlenségét, segítıkészségét és barátságát élvezhetjük, mi, akinek
megadatott, hogy munkatársai lehetünk.
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı Úr, Alelnök Úr, Kedves Pista!
İszinte szeretettel és barátsággal gratulálok a Fejér Megyei Közgyőlés nevében
kitüntetésedhez.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, hogy a közgyőlés február 27-i ülésének
megfelelıen a hozzászólások SZMSZ-ben meghatározott idıtartamának lejárta elıtt
10 másodperccel korábban csengetéssel jelezni fogjuk a hozzászólás közeledtének
a végét.
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Szeretném továbbá tájékoztatni a Tisztelt Közgyőlést, hogy az Ötv. 12. § (4)
bekezdés a) pontja alapján – mivel személyiségi jogokat érint – az alábbi napirendek
zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra:
1. Javaslat a bírósági ülnök választására.
2. Javaslat a Fejér Megye Közgyőlése által alapított gróf Klebelsberg Kuno
Emlékérem adományozására
22. Javaslat a – Fejér Megyei Szent György Kórház TIOP-2.2.4/09/1
„Struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúrafejlesztés
a
fekvıbetegszakellátásban” címő fejlesztési konstrukciója keretében felállítandó Fejlesztési
Testületbe – tagok delegálására
35. Javaslat az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt
Felelısségő Társaság tevékenységi körének bıvítésére, valamint a Felügyelı
Bizottság tagjainak megválasztására.
Indítványozom, hogy a 13. számú „Javaslat a könyvvizsgáló kiválasztására indított
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyására” vonatkozó napirendet az
Ötv. 12. § (4) bek. b.) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja.
Errıl a javaslatról kérem a közgyőlés szavazatát. A javaslat elfogadásához minısített
többség szükséges. Kérem szavazzunk.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Tisztelt Közgyőlés!
Indítványozom, hogy a közgyőlés az alábbi napirendi pontokat jelen ülés keretében
ne tárgyalja meg:
19. Beszámoló az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. 2010. évi
tevékenységérıl
24. 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. Kérem szavazzunk.

SZAVAZÁS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
63/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott napirendi javaslatot
elfogadta.

ZÁRT ÜLÉS
1. 1.
2. 2.
3.

13.

4.

22.

5.

35.

NYÍLT ÜLÉS
6. 3.
7. 4.

8.

5.

9.

6.

10. 7.
11. 8.
12. 9.
13. 10.

14. 38.

Javaslat bírósági ülnökök választására
Javaslat a Fejér Megye Közgyőlése által alapított gróf Klebelsberg
Kuno Emlékérem adományozására
Javaslat a könyvvizsgáló kiválasztására indított közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyására
Javaslat a – Fejér Megyei Szent György Kórház TIOP-2.2.4/09/1
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvıbetegszakellátásban” címő fejlesztési konstrukciója keretében felállítandó
Fejlesztési Testületbe – tagok delegálására
Javaslat az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaság tevékenységi körének bıvítésére,
valamint a Felügyelı Bizottság tagjainak megválasztására
Beszámoló Fejér megye 2010. évi bőnügyi, közbiztonsági helyzetérıl
Beszámoló a Fejér Megyei Szent György Kórház új fıigazgatójának
elmúlt hat hónapban végzett munkájáról, a folyamatban lévı
ügyekrıl, a kórház helyzetérıl
Beszámoló a Közép-Dunántúli Regionális Mentıszervezet 2010. évi
munkájáról
Tájékoztató a 2010. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési
támogatások alakulásáról
Tájékoztató Fejér megye mezıgazdaságának 2009-2010-2011. évi
alakulásáról
Beszámoló
a
Fejér
Megyei
Önkormányzat
2010.
évi
költségvetésének végrehajtásáról
Éves összefoglaló ellenırzési jelentés a 2010. évi belsı ellenırzések
tapasztalatairól
2010. évi fıjegyzıi beszámoló a folyamatba épített, elızetes és
utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE), valamint a belsı ellenırzés
mőködésérıl
Javaslat a Székesfehérvár, Erzsébet u. 28. szám alatt építendı
Gyermekotthon új építészeti engedélyezési tervdokumentációja
elkészítéséhez szükséges forrás biztosítására
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15. 11.
16. 12.
17. 14.
18. 15.

19. 16.

20. 17.

21. 18.
22. 33.
23. 20.
24. 36.

25. 32.
26. 21.
27. 23.

28. 25.

29. 26.
30. 27.

31. 34.

32. 39.

33. 28.
34. 29

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló
gazdasági programjára
Javaslat pályázat benyújtására az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı önkormányzatok támogatására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat közbeszerzési tervének
módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díj és tandíj
összege megállapításainak szabályairól szóló 13/2008. (IV.24.) K.r.
számú rendelet módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények
térítési díjáról szóló 4/2007.(II.23.) K.r.sz. rendelet módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati
rendelet módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális
Intézménye alapító okiratának módosítására
Beszámoló a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi
tevékenységérıl
Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház Közép-Dunántúli
Operatív
Program
keretében
meghirdetett
„Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése” (kódszám: KDOP-5.2.1/C-11) elnevezéső
pályázaton történı részvételére
Egyes települési önkormányzatok területi ellátási kötelezettséggel
kapcsolatos kérelme
Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház többletkapacitási
kérelmének támogatására
Javaslat a Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan
használata tárgyában hozott 364/2009. (XII.17.) K.h.sz., valamint a
100/2010.(II.25.) K.h.sz. közgyőlési határozatok módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi beiskolázási
tervének módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási
szerzıdésének módosítására
Javaslat a Váli Önkormányzat által kezdeményezett, a váli Általános
Mővelıdési Központ átszervezésérıl szóló megyei szakvélemény
kiadására
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
közoktatási átszervezésérıl készített megyei szakvélemény
elfogadására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és a Velencei-tó térségi TDM
nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság között együttmőködési
megállapodás megkötésére
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
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35. 30.
36. 31.

Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb
eseményekrıl
A képviselık bejelentései, interpellációi

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Közgyőlést, hogy a bizottsági állásfoglalásokról
szóló összegzı anyag az ftp szerveren elhelyezésre került.
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. Köszönöm.

ZÁRT ÜLÉS
(A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készül)

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Folytatjuk a közgyőlés munkáját nyílt ülés keretében.
Tájékoztatom a Tisztelt jelenlévıket, hogy a közgyőlés zárt ülés keretében döntött a
Fejér Megyei Bíróságra 9 fı, a fiatalkorúak büntetı ügyében eljáró Fejér Megyei
Bíróságra 3 fı, a Fejér Megyei Munkaügyi Bíróságra 31 fı bírósági ülnök
megválasztásáról. Továbbá döntött az általa alapított gróf Klebelsberg Kuno
Emlékérem adományozásáról. Az emlékérmek átadására a megyei pedagógusnapon
kerül sor.
A közgyőlés döntött továbbá egyebek között a könyvvizsgáló kiválasztására indított
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról, mellyel összefüggésben
az ajánlati felhívás
Cégnév:
CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó,
Menedzser Zrt.
Székhely:
Budapest, Fogarasi út 58.
Cégnév:
KES Audit Könyvvizsgáló, Könyvvezetı és
Adószakértı Kft.
Székhely:
Budapest, Báthori u. 20.
Cégnév:
Tuka Marianna egyéni vállalkozó
Székhely:
Budapest, Róbert utca 3/b.
részére kerül kiküldésre.
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Döntött továbbá a Fejér Megyei Szent György Kórház TIOP-2.2.4/09/1
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvıbeteg-szakellátásban”
címő fejlesztési konstrukciója keretében felállítandó Fejlesztési Testületbe – tagok
delegálásáról, mellyel összefüggésben a testületbe
Szavazati joggal rendelkezı tagnak:
Csombók Pál megyei képviselıt,
Megfigyelı személyként: Árgyelán János megyei képviselıt és Magyar Katalin
köztisztviselıt jelölte.
Legvégül pedig döntött az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.
tevékenységi körének bıvítésérıl.

6.

3.

Beszámoló
helyzetérıl

Fejér

megye

2010.

évi

bőnügyi,

közbiztonsági

Elıterjesztı: Dr. Simon László
r. dandártábornok
megyei rendır-fıkapitány

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelettel köszöntöm az ülésen dr. Simon László r. dandártábornok, megyei rendırfıkapitány urat és megadom a számára a szót az esetleges szóbeli kiegészítés
megtételére. Fıkapitány úr Öné a szó.
Dr. Simon László - r. dandártábornok:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!
Külön kiegészítést a beszámolóhoz nem kívánok tenni, viszont várom kérdéseiket az
adott napirenddel kapcsolatosan és állok rendelkezésre. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megkérdezem a Tisztelt Közgyőlés tagjait van-e kérdésük Fıkapitány úrhoz a
beszámolóval kapcsolatban?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Fıkapitány Úr! Tisztelt Vendégeink!
Megyei Fıkapitány úr beszámolóját olvasva elsı sorait olvasva, elıször felmerült
bennem, hogy vajon fantáziaregény, vagy kabaré, de azt gondolom, hogy inkább a
tragikomédia mőfaja. Azért tragikomédia számomra, mert miközben a lakossági
bizalom erısítésérıl és a törvényességrıl számol be, a rendırség megbecsülése
nagyon mélyen van, minden szempontból.
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És ez nem véletlen, mert mi azt gondoljuk, hogy ebben nagyon sokat tettek és
nagyon nagy a felelıssége a rendırség vezetıinek és elsısorban az országos
vezetıknek és nagyon sokat tesznek és tettek azért, hogy a rendıri állomány
megbecsülését csorbítsák és a már régóta nem létezı elismertségét politikai
céloknak vessék alá.
Mondok is erre egy példát. Rendkívül komikus és groteszk számunkra, hogy a
rendırség olaj szıke hercege sokkal inkább a Szebb jövıért polgárır egyesület
szabályos mőködése ellen van, mint hogy a bőnözéstıl szeretné megvédeni a
településeket. A legelsı, legvérmesebb támadást éppen Pintér Sándor intézte a
törvényes keretek között létrehozott Tiszavasváriban létrehozott csendırség ellen,
mondván a Jobbik hozta létre. Nem Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem a Jobbik hozta
létre, még csak nem is a Jobbik találta ki. A ma mi csak a köztudatba emeltük egy
Európa számos országában jól mőködı, a két világháború között Magyarországon is
eredményesen mőködı intézményt. A csendırséget a vidéki lakosok elkeseredett
igénye, a bőnözés ellen komolyan fellépni képtelen, politikai parancsokat teljesítı
rendırséggel szembeni elégedetlenség hozta létre, az önvédelem igénye. És ez így
megy tovább, akkor Fejér megyében is megérjük, hogy összefognak a lakosok és azt
gondoljuk, hogy minél hamarabb, hiszen nem akarunk több áldozatot, több megvert
áldozatot, nem akarunk több kifosztott házat és nem akarunk többé ilyen rendvédelmi
szervet. Annak idején a Magyar Gárdát is az emberek elkeseredettsége hozta létre,
amely ellen a megye rendırırsége is olyan példás módon fellépett 2009-ben és
2010-ben. De nemcsak a gárdistának látszó személyek ellen léptek fel itt Fejér
megyében, hanem egyszerő fehér inget viselı hazafiak, keresztavatáson résztvevık,
az ’56-ra és a kommunizmus áldozataira megemlékezık is áldozatul estek a rendıri
túlkapásoknak, amikor a nemzeti rendezvényeken megjelenıket kell vegzálni, a
Himnusz éneklése közben igazoltatni, feljelenteni, akkor a Fejér megyei
rendırségnek nem drága 80-100 rendırrel és tucatnyi kisbusszal a helyszínre
vonulni Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Cecén, Sárbogárdon, Kálozon és
Pákozdon. Az eredmény, szinte kivétel nélkül bírói felmentés, de ezzel együtt a
nemzettestvéreink megszégyenítése és a rendırség részérıl feleslegesen kidobott
idı, pénz, energia és a valódi bőnüldözés helyett.
Éppen ezért felszólítjuk a Tisztelt Kapitány Urat, hogy erısítse meg a rendırség
közrendvédelmi és bőnmegelızési feladatait és hagyjon fel a politikai jellegő
leszámolások támogatásával, vagy ha ez nem megy, akkor mondjon le a posztjáról.
Ahogy ezt meg kell tennie minden olyan alkalmatlan rendıri vezetınek, mint ahogy
ezt javasoltuk Pintér Sándor úrnak is, távoznia kell azoknak a rendıri vezetıknek, aki
nem tud eredményt felmutatni, aki sorban törvénytelen intézkedéseket hajtat végre,
és akit a felügyeletére bízott emberek és szervezetek is egyaránt elutasítanak. És ha
már a közrend problémájánál tartunk, akkor beszélnünk kell Sárkeresztúr
problémájáról is. Nem kell Gyöngyöspatára, Hajdúhadházra, Miskolcra, Galgagyörkre
mennünk.
Bizonyára emlékeznek képviselıtársaim és vendégeink, hogy egy helyi idıs lakost,
szinte halálra vertek egy bőnözı csoport és hát itt a cigány bőnözés itt nagyon is
helyén való ebben az esetben és megdöbbenéssel és fülem hallatára erısítették
meg a helyi cigányok, hogy a cigány bőnözés pontosan ugyan úgy sújtja ıket is, sıt
ıket a leginkább. Ezt ık maguk erısítették meg.
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Az ügy után volt egy lakossági fórum Sárkeresztúron, ahol jelen voltam és ugye azt
gondolná az ember, hogy ezután jelentısen csökkent a hasonló bőnesetek száma,
viszont a lakosok azt erısítették meg ezen a fórumon, az derült ki, hogy a rendırség
a legjelentısebb energiákat arra fordította Sárkeresztúron, hogy az áthaladó autókat
ellenırizzék, a helyi kerékpárosokat, gyalogosokat vegzálják. Köszönöm szépen a
szót, frakciótársam fogja ezt folytatni.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Az elıttem szólóval mintha nem egy megyében élnénk Én azt éreztem a felszólalása
alatt. Én sajnálatosan tapasztalom a közgyőlés különbözı fórumain, alkalmain, hogy
Jobbikos képviselıtársaimnak a mentalitásában, hozzáállásában zsigerbıl
tapasztalható rendırséggel szembeni ellenállás, saját fülemmel hallottam ilyen
megnyilvánulást múltkori bizottsági ülésen. Tehát Én különösebben ilyen hozzáállás
alapján nem kívánom itt most, nem kívánok reagálni ezekre az elhangzottakra, amit
Árgyelán úr felvetett.
Ellenben egy más hangnemben, más megközelítésben olvastam Én a rendırségnek
a beszámolóját. És mindjárt az elején egy olyan mondattal találkoztam, amit Én
valóságban meg is tapasztaltam: hogy a 2010. év a lakossági bizalom erısítésének
az éve volt a Fejér megyei rendırségnek a munkájában, a hozzáállásában és
tényleg kistelepülésen élek és az idısekre való odafigyelés személyesen is nagyon
meg tudtam tapasztalni a helyi rendıreinknek a tevékenységében, munkájában és
gondolom, hogy ez más településeken is, mivel hogy kitőzött céljuk is volt,
megvalósult. Tehát ez mindenképpen elismerésre méltó. Nagyon fontos az a
tevékenység, amit a rendıreink a polgárırséggel való együttmőködés során
végeznek, folytatnak, mert ez is egy olyan fajta tevékenység, ami egymás
erısítésérıl szól. Szüksége van – Én úgy látom – a rendırségnek is, a polgárırökre,
helyi szinteken és a polgárırök is – nyílván a rendırség nélkül hát nem olyan
eredményesek lennének. Nagyon tetszett nekem az a tevékenység, amit a
települések közötti, a településeknek a rendırei között folyt. Ott például közösen
hajtottak végre ellenırzéseket és itt is – Én úgy gondolom -, hogy eredményességet
tudták ezzel javítani. Én azt hiszem, hogy meg kell köszönnünk a Megyei
Rendırkapitány úrnak és a kapitányság munkatársainak a munkáját. Én úgy látom,
hogy ha jól olvastam az anyagból jól emlékszem 1157 fı az állományuk, azt hiszem,
hogy ez a megye 107 településére elosztva ez egy jó arány és persze természetes,
hogy nagyon sok probléma, az élet nagyon sok gondot, problémát, olyan helyzetet
hoz, amit még jobban kell megoldani, de nyilván, hogy erre törekszenek Önök Én
ebben biztos vagyok és Én úgy látom, hogy ez a rendıri állomány képes a Fejér
megye biztonságát ellátni és a biztonságát hatékonyan szolgálni. Köszönöm.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Megadom a szót Krausz Attila
képviselı úrnak.
Krausz Attila – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök Úr.
Folytatnám a Jobbik Frakció véleményét. Örvendetes tény, hogy csökkent a
közlekedési balesetek száma és bármilyen bíztató megítélésünk szerint ez nemcsak
a rendırségnek köszönhetı. Az elmúlt egy évben az üzemanyagárak
növekedésének következtében lényegesen kevesebben ültek autóba és lényegesen
kevesebb benzint használtak el az utakon. Ezt alátámasztandó, hogy tegnap
megjelent egy MOL által közzétett, a tavalyi év fogyasztását mérı adat.
Önmagáért beszélnek az adatok, miszerint az erıszakos és garázda és vagyonelleni
bőncselekmények száma nıtt. És milyen megdöbbentı lenne ez az adat, ha
hozzávennénk azokat a becsült adatokat is, amelyek abból adódnak, hogy a kisebb
településeken az emberek már nem is jelentik a rendırségnek az elkövetett
bőncselekményeket, mert nem bíznak a felderítettség hatékonyságában.
Nyomozási eredményesség 46,5 % a kimutatás szerint. Hiába haladja meg az
országos átlagot, nem vigasz azoknak, akik maradnak a fennmaradó 53 %-ban, ha
feljelentést tevı kategóriába tartoznak. Valójában ez a viszonyszám országosan is
gyenge, még ennél is jobb eredményt várunk el, egy az állam pénzébıl fenntartott
rendvédelmi szervtıl.
Összegezve azt mondhatjuk, hogy a rendırség aránytalanul nagy erıket koncentrál
a közlekedésre, miközben ott jelentıs eredményeket nem tudnak már elérni, illetve
azok nem a rendıri jelenlétnek tudhatók be.
Az a helyzet, hogy a rendırjárırök egymást érik az utakon és feleslegesen vegzálják
a közlekedıket, valamint a drága pénzért a lakosság kifosztása céljából vásárolt
traffipaxokkal együtt az egyetlen eredményt csak így tudják elérni és milliókat hoznak
az országos büdzsének. Meg kell jegyezni, hogy nekem nagyon furcsa volt a
beszámoló elején már az a fajta megjelölés, hogy piaci, hogy piaci alap a
rendırségen belül is. Így mőködünk sajnos. Nagyon jól tudja mindenki, nem kell
semmilyen különösebb anyaghoz hozzájutni elég az interneten egy pár elkeseredett
rendırnek a beszámolóját olvasni, nagyon jól tudjuk, látjuk, hogy elég sok,
mondhatni övön aluli ütést kaptak az elmúlt idıszakban. Nem tudom, hogy ezt hogy
élik meg, egy részét jogosnak tartjuk, más részét nem Én azt szeretném kérni
Önöktıl, hogy továbbiakban is Én jó munkát kívánok, csak egy jobb út irányában.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
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Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr!
Nehéz így hozzászólni, hogy ha elıttem Jobbikos képviselıtársaim elıször egy
hihetetlen retorikai fordulatokkal tőzdelt felütéssel, talán mondhatom nem túlzás
belerúgnak a rendırsége, majd a végén pedig sikeres jó munkát kívánnak a
mőködéshez. Én nem gondoltam volna, hogy Árgyelán képviselıtársam megfogadja
és hát azt hogy megfogadja azt még gondoltam volna, de ilyen vehemenciával támad
a Rendır-fıkapitány Úrra ezen az ülésen. Korábbi üléseken már fogalmazott meg
kritikát a rendırség mőködésével kapcsolatban, akkor azt mondtam, hogy ezt nyilván
akkor célszerő elmondani, hogy ha a fıkapitány úr is itt van, ez persze egyenesen
dicséretes dolog, így legalább fıkapitány úrnak is van lehetısége reagálni erre.
A magyar rendırségnek hosszasan lehetne beszélni a problémáiról, bőnüldözés
nehézségeirıl, Én csak egy valamit szeretnék mondani. Azt, hogy a legnagyobb
problémát Én abban látom, hogy politikai szándékoknak, politikai akcióknak, állandó
politikai nyomásnak van kitéve a rendırség többféle részrıl. Én máshová nem tudom
besorolni ezt a mostani testületi közgyőlési ülésen történteket is. Nem szabad a
rendırséget felhasználni a politikai érdekek érdekében. A rendırségnek egy szigorú
mértéke van, törvényesen kell végeznie a munkáját. Frakcióvezetı úr is említett
eseteket. A felszólalásából egy valami nem derült ki, ezekben az esetekben a
rendırség törvényesen járt-e el vagy sem. A rendırségnek ugyanis nincsenek
nemzettársak, nincsenek férfiak, nincsenek cigányok, nincsenek magyarok, a
rendıröknek állampolgárok vannak, akik vagy bőnt követnek el, és akkor a törvény
betője szerint üldözni kell, vagy hogyha nem követnek el semmit, nyilván azt nem
lehet. Éppen ezért Én kérem is Fıkapitány urat, hogy reagáljon ebben a
vonatkozásban a Frakcióvezetı úr által elmondottakra.
Foglalkozni szeretnék magával a rendırségi beszámolóval, hiszen azt hiszem, hogy
itt a megyében számunkra az a fontosabb, hogy milyen a bőnelkövetés helyzete.
Sajnálatosan kellett azt megállapítani, hogy az elmúlt évben, tehát a 2009-rıl 2010es évre a statisztikai adatok szerint romlott a helyzet. Romlott a helyzet azokban a
bőncselekményi körökben, amelyek az állampolgárokat igen-igen irritálják,
nevezetesen a garázdaságok száma, a betöréses lopások száma, a testi sértések
száma és ezen belül különösen a beszámolóból is kitőnik azok az erıszakos jellegő
fellépések, amelyek oktatási intézményekben jelennek meg és ez egy rettentı
sajnálatos dolog. Fıkapitány urat arra szeretném, arról szeretném kérdezni, hogy
ezeken a területeken a jövıre nézve milyen változtatásokat, milyen reakciót
terveznek. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását, megadom a szót Kis György képviselı
úrnak.
Kis György – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Azt hiszem nem kell mikrofon. Akkor kell.
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Köszönöm a szót Elnök úr. Az a helyzet, amíg ember él a földön addig volt és lesz is
bőnözés mindig. A beszámolót olvasva Én azt hiszem, hogy nagyon sok területen
javult a rendırség munkája. A másik dolog, amit dr. Szabadkai képviselı úr is
elmondott, ami sajnálatos a szándékos testi sértés ez borzalmasan megemelkedett.
Ugyancsak a garázdaság úgyszintén, a betöréses lopások. Amit viszont szeretnék
megköszönni és átadni a Sági doktor úrnak, a gárdonyi rendırség területén
legalábbis ott a környéken Ráckeresztúr, Baracska, Martonvásár csökkentek a
lakásbetörések száma, ugyanis még a téli hónapok elején nagyon sőrő volt, de hála
istennek úgy néz ki, hogy mostanára lecsökkent és ez mindenféleképpen köszönjük
a rendırségnek. És szerettem volna Én is mondani a fiatalkorú bőnözésrıl, az
iskolákról, de ezt a Szabadkai frakcióvezetı úr lemondta, vagyis elmondta és mi
további sok sikert kívánunk és további jó munkát. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Képviselı úr hozzászólását, megadom a szót dr. Sükösd Tamás
képviselı úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Az a furcsa helyzet áll elı, hogy egyet kell hogy értsek számos esetben Szabadkai
kollégámmal. Arra feltétlenül, talán mondhatom ezt föltétlenül szeretnék Én is utalni,
hogy reggel mikor néztem, úgy gondoltam, Én is hogy a Megyeházára jövünk be,
föltétlenül Fejér megyével szükséges inkább foglalkoznunk, sem egyéb
településekkel. Kizárólag azért kértem szót, mert a szennyezett települések, ahogy a
rendır kollégák egymás között nevezik az Én területemen található, a mi
rendırkapitányságunk területén található az emlegetett Káloz, vagy akár
Sárkeresztúr is. Annyi pontosítást had tegyek hozzá, hogy amikor a bíróság
egyébként törvényesen járt el, föltehetıen tekintettel arra, hogy jogerıre emelkedtek
az ítéletek az említett társadalmi szervezettel szemben, ott az események nem
Sárbogárdon történtek, hanem Kálozon, amibe ugye az az 50 valahány ítélet volt –
ezt csak úgy a pontosítás kedvéért. Amit hozzá szeretnék tenni, hogy nekünk a
megélt tapasztalatunk az, hogy Sárkeresztúrt nyilván nem könnyő kezelni a
rendıröknek, de kezelik, tehát Én napi szintő kapcsolatban vagyok kapitány úrral, aki
ugye a mi településünkön található kapitányság vezetıje és emiatt igen sőrő
egyeztetéseink szükségesek. Bizony-bizony mi is nagyon sokszor elmondjuk nekik,
hogy nagyon kevés a rendıri jelenlét, de Én azt is tudom, hogy a mi rendırségünk
állománytáblájáról 27 ember hiányzik, ami ugye 120-ból elég sok, százalékosan nem
akarnám kifejezni, de valahol a 20 % feletti történet és ennek ellenére megoldják azt,
hogy folyamatosan jelen tudnak lenni és azért azt kell hogy mondjam, hogy
folyamatosan rend van. Én javaslom a Frakcióvezetı úrnak, hogy nem egy lakossági
fórumra kell kimenni, hanem ki kell menni többször. Tehát Keresztúrt, meg a
környékbeli településeket megérteni, azért ennél hosszabb folyamat és azt kell hogy
mondjam bár nincs szüksége a rendırségnek arra, hogy megvédjük, de azt kell hogy
mondjam itt a rendıri vezetık hozzáértését látom, ezt jogászként is hozzá tudom
tenni, hogy ebben a tekintetben azért a problémát túlnyomó részt megoldják.
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Magam, mint potenciális állandó gyorshajtó – ezt hozzá kell hogy tegyem – szintén
viszonylag nehezen viselem a traffipaxot, de azt gondolom, hogy azért szükség van
rá, tehát mindenképpen ettıl javulhatott a statisztika. Nagyon fogunk annak örülni
nyilván, hogy ha a rendırök eredményt tudnak a garázda jellegő cselekményekben,
illetve a vagyonelleniekben is amiben a legnehezebb eredményt elérni, de ebben a
vonatkozásban azért mondom, hogy egy kicsit fıkapitány urat, illetve a sárbogárdi
kapitányságot had védjem meg annyiban, hogy megítélésem szerint amilyen
kevesen vannak, ahhoz képest jól végzik a munkájukat. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Képviselı úr hozzászólását és megadom a szót Tóth Erika
frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Igazából nem illik még egyszer felszólalni, de sajnos nem tudom magamban tartani.
Elhangzott egy olyan kifejezés, gondolat, hogy a rendırségnek a politikai
befolyásoltsága jelentıs, vagy valahogy így hallottam az elıbb. Hát igen eszembe jut
az a 2006-os választási – hát nem is tudom esemény, amikor olyan híreket
hallottunk, és közvetlen környezetembıl is és máshonnan is, hogy sajnos az éppen
kormányon lévı képviselınek a kampányát segítették azok a rendırök, akik ugye
akkor éppen szolgálták a népünket és nem tudom, hogy hogy van: szolgálunk és
védünk, vagy valahogy így volt a jelszó, vagy talán most is így van és sajnos akkor
egy olyan dolgot ezzel, átkellett fordítani a bizonyos szlogent, hogy szolgálnak és
félünk, valahogy ez volt akkor. 2006-ról van szó, és sajnos nem akartam elmondani,
de muszáj volt, mert kikívánkozott belılem, hogy errıl nem szabad elfelejtkezni.
Tehát volt olyan helyzet, amikor sajnos erıs politikai befolyásoltság volt. Nem tudom,
hogy kapitány úrnak errıl mi a véleménye, így magánemberként, képviselıként,
polgárként sajnos ez fogalmazódott meg bennünk és ezt muszáj elmondani Tisztelt
Képviselıtársamnak, hogy ez most nem volt. 2010-ben nem tapasztaltunk ilyent,
tehát mindenképpen javulás ebben az esetben felmérhetı volt. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Több hozzászólást nem látok,
megadom a szót Fıkapitány úrnak.
Dr. Simon László - r. dandártábornok:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek, Urak!
Elıször is szeretném megköszönni a kérdéseket és az észrevételeket. 1999. óta
járok, akkor városi kapitány voltam 8 évig Fehérváron, illetve 2007. óta vagyok a
jelenlegi beosztásomban járok és számolok be a közrend és közbiztonságról és
mindig az a jó, hogy ha az embert kérdezik és nem az a jó – az Én szempontomból -,
hogy ha kérdések nélkül döntünk, mert érdekli a közrend, a közbiztonság a
képviselıket.
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Nagyon fontos dolog és véleményt formálnak, mert hiszen Én nagyon komolyan
gondolom és hiszem, hogy ezekre a véleményekre szükség van és nagy figyelemmel
hallgatom és úgy gondolom, hogy dolgom is odafigyelni ezekre, hogy jobbító
szándékú lépéseket tudjunk tenni.
Részleteiben: Árgyelán frakcióvezetı úr több megállapítást tett a közrend, a
közbiztonsággal kapcsolatban. Az országos dolgokkal kapcsolatban Nekem nincs
módom és lehetıségem nyilván meghallgattam, nincs módom és lehetıségem állást
foglalni. Törvény szerint Én Fejér megye közrendjérıl, közbiztonságáról kell hogy
számot adjak itt Önöknek, tehát ezekkel kapcsolatban nem tudok mit mondani.
Az biztos, hogy nagyon feszített volt az elmúlt esztendı rendıri szempontból is. Egy
percig sem gondolom azt Képviselı úr, hogy mindenben sikeresek voltunk és
mindenben meg tudunk és pozitív folyamatokról tudunk beszámolni, de kérem higgye
el nekem, hogy nekünk a fı célunk az volt – amit a beszámoló elsı részében írtam -,
hogy a lakosság felé forduljunk és a lakossági bizalmat erısítsük. Ez most hogy
sikerült-e vagy sem, nyilván az egyéni megítélésnek a kérdése, de Én azt kértem és
azt határoztam meg Fejér megye rendıreitıl, attól a kevéstıl, mindig azt mondom,
hogy több rendırre lenne szükség persze akik dolgoztak, a végrehajtó állománytól, a
közalkalmazottól a fıtisztig, hogy ezért kell dolgozzunk természetesen.
Az hogy vannak problémás települések, nem titok Fejér megyében és had mondjam
el Önöknek, hogy erıfeszítéseket tettünk és tényleg hát nagyon sok polgármestert
meg lehet kérdezni elıbb Frakcióvezetı hölgy is idézett egy hasonló tapasztalatot,
tapasztalást, szubjektív, van aki pozitív, van aki negatív tapasztalatot szerez, de
remélem többségben vannak pozitívok. Sárkeresztúr egész konkrétan, ahogy
Képviselı úr említette három körzeti megbízottat biztosítottunk. Általában az a célunk
és a fejlıdés iránya az, hogy legalább településenként egy körzeti megbízott legyen.
Olyan körzeti megbízott, akiben megbíznak az emberek. Olyan körzeti megbízott, aki
teszi a dolgát és éjjel nappal hadra fogható. Sajnos az elmúlt évtizedekben ez a fajta
rendır eltőnt, nagyon kevés maradt. Nem akarok belemenni, hogy fiatal az állomány,
pótlásként és valóban huszonéves járıreink szolgálnak, nagyon sokat kell velük
foglalkozni, úgy hogy tisztességesen, törvényesen és jogszerően lépjenek fel, de ez
egy másik történet. Tehát Sárkeresztúron és a problémás településeken sikerült
fellépnünk, Polgármester asszony a tanúm rá, többször tárgyaltunk.
Vannak valóban olyan bőncselekmények, amelyek emelkedtek. Én nem akartam egy
60-80-100 oldalas anyagot Önök elé tenni, de most egy 10 éves idısort, ha nézünk
ez egy ilyen hullámzó mozgás, hol több, hol kevesebb, nincs kettı év – azt hiszem
ezt laikus számára is belátható – ahol azonos számú a bőncselekmények
keletkezése.
A fı célunk az volt, hogy kiszőrjük azokat a visszatérı, visszaesı bőnözıket és hála
istennek az elmúlt idıszakban jogalkotás is mellénk állt és súlyosbodtak azok a
büntetési tételek, amelynek a visszatartó hatásába nyilván mindannyian bízunk, nem
akarok három csapás törvényrıl és egyebek jogszabályok változásokról beszélni.
Voltak rendıri intézkedések valóban, Képviselı úr, Frakcióvezetı úr beszélt róla, Én
azt mondom, hogy nyilván hála istennek jogállamban élünk és gyakorlatilag minden
rendıri intézkedés, döntés ellen, végsı soron a bírósághoz lehet fordulni.
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Azt sem gondolom, hogy minden ügyben egyenként megnyertük és nekünk lett
igazunk, a független magyar bíróság döntött természetesen. Egy dolgot had mondjak
Önöknek, személy szerint Fejér megye rendırfıkapitányától, rendıri vezetıktıl
teljesen messze áll és minden szándékunkat nélkülözi, hogy mi embereket,
csoportosulásokat üldözzünk, de a jogsértés, vagy annak látszatától,
cselekményeknél rendıri intézkedésre kerül sor. Valahol az igazoltatás, vagy a
helyszíni tájékozódás elég és nem kerül sor mondjuk utóbbi egy, két esetben még
szabálysértési eljárás kezdeményezésére. A szabálysértési eljárás pedig arról szól,
hogy a hatóság állít valamit, van egy folyamat és meglátjuk a végén – kérem szépen
– hogy mi, hogy és miképp értelmezhetı. Hát a jogszabályoknak az
értelmezhetısége nyilván egy széles spektrumban mozog, nem is mindig pontosan
fogalmaz a joganyag – ez köztudomású tény -, nekünk egy dolgunk van, hogy
törvényesen. Bíztatok mindenkit arra, ha valakinek bármilyen rendıri intézkedés
sérelmes, forduljon a bírósághoz. Mi a bíróság döntését mindig is tiszteletben
tartottuk és tartjuk a jövıben is. Egy biztos, hogy a félelemkeltı és az emberek
biztonságérzetét
bármilyen
irányban
negatívan
befolyásoló
jelenségek,
cselekmények ellen fel fogunk lépni és természetesen mi is tanulunk a
jogalkalmazásból. Én azt mondom Képviselı úr, hogy mindenkinek, aki a közrend, a
közbiztonság ügyében törvényes eszközzel, tisztességgel, becsülettel együttmőködni
képes, azzal mi is együttmőködünk és minden állampolgár nélkül és nem kell
együttmőködési megállapodás, vagy egyéb formai dologhoz kötve, korrekt rendıri
magatartást tudok ígérni Önöknek.
Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak köszönöm szépen az elismerı szavait. Még
egyszer nem gondolom, hogy mindenben jól dolgoztunk és mindenbıl jól jöttünk ki
az elmúlt esztendıben, de higgyék el, hogy a túlnyomó töredékében napi több száz,
több ezer rendıri intézkedés tisztességes, becsületes. Nagyon fontosnak tartjuk,
mérjük egyébként, hogy mennyi panasz érkezik, mert hát nyilván abból mi is
kívánunk tanulni és a bírói jogalkalmazásból meg fıleg nyilván errıl már beszéltem.
Valóban azt a körzeti megbízotti hálót és rendszert szeretnénk és szeretném
kiépíteni és fejleszteni, amely biztonságérzetet nyújt. Igen az idısek sérelmére
elkövetett bőncselekmények azokra a társadalom nagyon érzékeny. Elıbb hallottunk
egy példát talán az utolsó hozzászólók egyike mondta Gárdony térség. Idısek
sérelmére elkövetett bőncselekmények kategóriában indult egy sorozat egy éve. Idıs
emberekhez mentek be éjszaka és hála istennek mondom és idézıjelbe is teszem,
nem az a fajta erıszakos elkövetésre kell gondolni és elkövetıkre kell gondolni, akik
bántalmazzák, súlyos sérülést okoznak, hát egy enyhébb elkövetést, de ha valakire
rátörik az ajtót éjjel vagy nappal, fıleg egy éjszakai órán egyedül egy idıs ember, hát
át lehet élni. Személyesen irányítottam az akciót, sikerült elfognunk ıket és most egy
olyan négy tucat rendbeli. Ami problémám persze ezt lehetne sikerként a föltőzni a
zászlónkra, nyilván az is van benne, amiben Én kicsit elégedetlen vagyok a
munkatársaimmal, ami (…) sokszor a szerencse motiválja, de annak van
szerencséje, aki tesz érte, elıbb szerettük volna megfogni, de megfogtuk, nem volt
emberhalál, nem volt emberélet és reméljük, hogy a vizsgálati szakasz után, majd a
bíróság odajuttatja ezeket a bőnelkövetıket, ezeket kiemelten kezeljük. Fejér
megyében nem vertek agyon, nem halt meg idıs ember. Volt akit bántalmaztak, ez
nem az a történet, másik Fehérvár környéki, megfogtuk abban is. Kiemelten kezeljük.
Azt a fajta együttmőködést, körzeti megbízotti szolgálatot, amirıl Frakcióvezetı hölgy
beszélt, próbáljuk erısíteni.
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1157 valóban ennyi a rendıri létszám és ez összlétszám szerepel az anyagban. Ezt
úgy tessék elképzelni, hogy a takarító nıtıl a rendırfıkapitányig. Az is köztudomású
tény, hogy nyilván a mi belsı megyeként Schengeni határral nem rendelkezı
megyeként viszonylag az elmúlt években hát nem látódtunk el annyi rendırrel, mint
más megyék. Többre van szükség. Ez egy nagy szám, de nyilván ha leosztjuk a 6
kapitányságra, 100-200-as 99 státusz számú kapitányságok vannak, több kellene. Ez
a létszám bőnügyi, közbiztonsági, gazdaságvédelmi, közlekedésrendészeti, egyéb
témakörökben hát ha elosztjuk még akkor mégsem, és a nap 24 óráját figyelembe
véve nem azt a rendıri jelenlétet prezentálja, mint amire Én szerintem szükség
volna. Ami a jó hír tavaly 80, idén megint 80 fiatal rendır fog jelentkezni, tehát az
épülés, a feltöltıdésnek az útján vagyunk.
Krausz képviselı úr kérdésére, felvetéseire válaszolva baleseti helyzettel
foglalkozott. Higgyék el nekem és nem mi rendırök mondjuk csak, hanem ebben a
területen jártas akár rendırségen kívüli szakemberek, a vezetı baleseti ok és a
halálos baleseteknél pedig az elhalálozásnak az oka az abszolút és a relatív
gyorshajtás. Az hogy az az M7-es autópályán az elmúlt években csökkent relatív a
forgalom, most Önök is meg tudják ítélni hiszen hány 200-al száguldó autó kerül el
bennünket, nem halt meg ember az M7-es autópályán a tavalyi évben. Ennyi az
összefüggés, elıtte 1-2-3-4-5 és ez hatványozottan igaz a megye más útjaira.
Másrészt köztudomású tranzit megye. A közlekedéstudomány elemzıi írják le,
elérhetı az interneten, a szakirodalomban Fejér megye közúthálózata 10-15-20 %kal terheltebb, mint az országos. Ránézünk a térképen látjuk, kelet, nyugat,
nyugat,kelet, észak déli irány, három autópálya szel át bennünket, az országos
közutaknak a hossza az országos átlagnál majd 30 %-kal több, tehát a
közlekedésbiztonságra, ezek a tényezık hatnak. Egy a lényeg, úgy sikerült 30 %-kal
csökkenteni az elmúlt évek során a meghalt személyek és emberek számát, hogy
egy fokozott ellenırzést végeztünk és még egy dolog, mi a traffipax bevételekbıl
közvetlenül nem részesedünk. A központi költségvetés számlájára fizetjük be
mindannyian mert még a rendır is halandó és az is mehet gyorsan netán még
vezetıként is, befizetjük az objektív felelısség által kirótt összeget. Egyébként
borsos összegekrıl van szó, nyilván mi jogalkalmazók vagyunk, javaslatot tehetünk a
jogalkotásban természetesen ilyen szerepünk lehet. Ennyi az összefüggés a baleset
során.
Erıszakos garázda bőncselekmények - és tényleg nagyon rövid leszek. Ami múlt béli
jelenség és talán nem volt ennyire kiemelve az értékelı jelentésemben, ami nagyon
aggasztó volt az elmúlt esztendıben az iskolai erıszak. Ezek a garázdaságok, testi
sértések az ilyen emelkedése az onnan jön. Azt vettük észre, hogy iskolában a
gyerekek egymás sérelmére követnek el bőncselekményt és nagyon sokszor
látenciában marad, hogy Önök fogalmaztak, nem tesznek bejelentést, feljelentést
sem a tanár, sem a szülı. Ebben egy offenzív fellépést tervezünk és teszünk, volt
erre is kérdés, megkeresünk minden iskolát és megpróbálunk közösen tenni és
tanácsot adni. A rendırség a fékút vége. Amikor mi errıl a jelenségrıl értesülünk,
akkor már több tucat bőncselekmény és egymást sanyargató gyermekeknek, most
nem akarok egy Fehérvári iskolára utalni, itt is volt egy jelenség, de más területeken
is, az anyag tartalmazza.
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Eredményesség tekintetében országos átlagot meghaladó, úgy gondolom
tisztességes eredményt értünk el. Egy biztos, azon vagyunk, hogy ezen javítsunk
ezen a 46 %-on, mit Képviselı úr is említett.
A piaci jelzı, hát ha félre érthetı volt, elnézést kérek, mi nem piaci alapon szedünk
be bírságot, higgyék el, elıbb már beszéltem róla, nem vagyunk közvetve érdekeltek,
de ne is legyünk közvetlenül érdekeltté téve. Én nem kérek abból a pénzbıl higgyék
el és a központi költségvetésbe folyjék be és a fıkapitányság költségvetése így
közvetlenül nem. Ez így mőködik.
Szabadkai képviselı úr felszólalására, véleményére egy dolgot tudok mondani,
próbáltam válaszolni az elıtti kérdésekre, hát törvényesség. Törvényesség. Errıl
beszéltem, jognak, a törvénynek és a független magyar bíróság döntésének
alávetjük magunkat. Ez az egyetlen iránytő, amit úgy gondolom követnünk kell. Errıl
beszéltem. Romlott a helyzet – mondta képviselı úr – igen egyes (…) romlott a
helyzet, másokban növekedés… egyiktıl sem fogunk elhalni, de odafigyelünk rá
természetesen. Elıbb beszéltem az iskolai bőnözésrıl, betöréses lopásokról, az
idısek sérelmére elkövetett jogsértésekrıl, ezeket kiemelten fogjuk kezelni a jövıben
természetesen.
Kis képviselı úr kérdésére: Én úgy gondolom, hogy a gárdonyi kapitányságon
tényleg sikerült ezt a folyamatot megállítanunk, nagyon-nagyon hát a körmünkre
égett és azóta valóban érzékelhetıen kevesebb. De jön a nyári szezon, Gárdony és
környéke kérem szépen, ugye az idegenforgalommal, az átmenı vendégekkel
megint terhelt lesz, úgyhogy megint kell gondolnom arra, hogy odacsoportosítsak, de
nem akarok elfelejtkezni a többi településrıl, amelyekrıl az elıbb beszéltem.
Sükösd képviselı úrnak köszönöm szépen az objektív értékelését, valóban vannak
ott nehéz települések, az elıbb beszéltem róla, kiemelt figyelmet fogunk fordítani arra
területre, de Sárbogárd Városára is, mert mondjuk az elmúlt napok történései alapján
ezt indokoltnak látom. Nyilván egyensúlyozok és próbálok odacsoportosítani, ahová
kell.
Tóth képviselı asszonynak válaszolva Én megmondom ıszintén 2006. tekintetében
ugye több vélemény és sok elemzés, konkrét intézkedések is, és ez már megint nem
a megye közrendje, közbiztonsága, csak egy mondatot engedjenek meg. Én azt
mondtam rendıri vezetıként, meg rendırként Én 22 évet szolgáltam a megyében,
gyalogos járırként itt vigyáztam a parkot, hogy el ne lopják itt a virágokat ünnep után,
objektum ırként pedig a fıkapitányságon, ismerem a megyét, Fehérvárt tisztesség
és becsület és a törvényeknek a követése. Aki követte 2006-ban, 2000-ben, ’98-ban,
2010-ben, ’11-ben, annak rendırként – ezt szoktam a kollégáimnak mondani – nem
esett bántódásuk, meg hát a lelkiismeret. Tisztességgel, becsülettel a parancsot is
addig kell teljesíteni – azt szoktuk mondani – amíg bőncselekményre irányul, mert
akkor megtagadható. Köszönöm szépen, és ha még van kérdésük, állok
rendelkezésükre.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Fıkapitány úr válaszát és kiegészítését.
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Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 18 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a beszámolót és a határozatot elfogadta.
Megköszönöm Fıkapitány úrnak a részletes szakmai beszámoló elkészítését és
további jó munkát kívánok Önnek is és munkatársainak is. Köszönöm szépen.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
116/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér megye 2010. évi bőnügyi, közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló
elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság 2010.
évi bőnügyi, közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót és azt elfogadta.
A közgyőlés elismerését és köszönetét fejezi ki a Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság
felé a közrend és a közbiztonság védelme területén kifejtett tevékenységéért.

7.

4.

Beszámoló a Fejér Megyei Szent György Kórház új
fıigazgatójának elmúlt hat hónapban végzett munkájáról, a
folyamatban lévı ügyekrıl, a kórház helyzetérıl
Elıterjesztı: dr. Csernavölgyi István
fıigazgató

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszöntöm az ülésen megjelent dr. Csernavölgyi István urat, a Fejér Megyei Szent
György Kórház fıigazgatóját és megadom a számára a szót a szóbeli kiegészítés
megtételére.
Dr. Csernavölgyi István – fıigazgató:
Köszönöm Elnök úr.
Köszöntöm az Elnök urat, és a Közgyőlés tagjait!
Hogy mirıl fogunk ma beszélni, egyrészt gazdasági helyzetrıl, a pályázatainkról, az
ügyeleti modellünkrıl, illetve a Pannon egészségtársulásról szeretnék beszámolni
Önöknek.
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Jelenlegi állapotunk amit tükröz az az, hogy egy TB által alulfinanszírozott helyzetben
dolgozunk egy eladósodott intézményt irányítunk vezetıtársaimmal egyetemben.
Nem szeretnék a számokban nagyon elmélyülni, nyilván Önök ismerik is ezeket a
számokat a beszámoló tartalmazza természetesen. Lényegesen nagyobb
teljesítményt kell megvalósítsunk, mint amely finanszírozási lehetıségeink vannak. Itt
inkább az országos átlaghoz való viszonyunkat szeretném sugallni, mely a
fekvıbetegellátás tekintetében ez az országos átlag 76 %-a, a járóbetegellátás
tekintetében pedig a 60-70 %-a, de az eladósodottságunkat nem csak ez okozza és
erre megpróbálok számokkal is válaszolni.
A helyzet amiben dolgozunk és amit örököltünk, az egy finanszírozhatatlan szállító
állományt jelentett, ami a régi mechanizmus, régi struktúra mőködési modell szerint
haladtunk volna tovább ezen az úton, akkor évi 1 milliárd éves szintő negatív
eredményt produkált volna, egy mőködésképtelen intézmény rémképét felfestve.
Csıdhelyzet van, volt ezt kezelnünk kell nyilvánvalóan, egyrészt a szállítói
tartozásokat meg kell szőntessük, átütemezésekkel. Tárgyalunk itt arra hívnám fel a
figyelmet, hogy nagyon sokszor kerültünk fıleg az elején olyan helyzetbe, amikor itt
tényleg a gyógyszer-ellátás, tehát a gyógyítás is veszélybe került az örökség
részeként. Én azt gondolom, hogy – ez fıleg a gazdasági csapat érdeme -, hogy
egyfajta bizalmi légkör azért kezd kialakulni a szállítók és a kórház között és azt
gondolom, hogy most már azért megvalósult a szállítóállomány biztonságos
kezelése. Természetesen a bevételeinket is szeretnénk növelni. Egyrészt a VIP
vonalon a fizetıs ellátások kapcsán, a krónikus ellátások elıtérbe helyezése kapcsán
és hát át fogjuk nézni, átnézzük – természetesen ez folyamatban van -, hogy milyen
szabad kapacitásaink vannak és ezeknek esetlegesen egyfajta más szemlélető
mőködtetése elıtérbe kerülhet. Itt ezen a táblázat, azt hiszem ez a beszámolóban
ebben a formában még nem jelent meg, ezt ha megengedik, grafikusan mutatnám
inkább, a novemberi oszlop-diagrammot, ha tekintjük, ott 2,6 milliárd feletti szállítói
állományunk volt, ez volt a tulajdonképpen az örökségünk, március végi diagram, az
pedig 2,3 milliárdnál áll.
Egyértelmően csökkent a szállítói állományunk, mindamellett, hogy mint az elıbb
említettük a finanszírozási oldalunk nem javult. Ebben azért annyit hozzáteszek,
hogy december egy konszolidáció kapcsán, azért ott látszik is a diagram lefutásában
ott azért egy jelentısebb javulást lehetett észlelni.
Ezeket, ha tovább bontjuk, a lejárt szállítói állományokra, illetve az egyebekre, akkor
ugyan azt lehetett észlelni. Tehát amivel a gazdasági vonalon küzdünk, az ugye egy
olyan régi beidegzıdések, amelyek még valószínőleg évekig vissza fognak térni
kezelése, amelyek a régi rendszerekhez való ragaszkodást, az újtól való félelmet
tükrözik, mindamellett megfelelıen kommunikálva megpróbáljuk a kommunikált,
megmagyarázott megszorításokat meglépni, ami a rendszer mőködtetéséhez
elengedhetetlen.
Egy költségracionalizálási folyamat kellıs közepén vagyunk, egy új szemlélető
keretgazdálkodást alakítottunk ki, aminek az alapképlete nagyon egyszerő, amennyi
a bevételi oldal, annyi a kiadási oldal és elkerítettünk egy 10 %-os tartalékkeretet
rendkívüli kiadásokra, ez egy gyógyító intézmény itt biztosan nem engedhetjük meg
magunknak, hogy bármiféle fennakadásunk legyen.
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A második kör, amirıl szeretnék Önöknek beszámolni, az a pályázataink. Itt azt
emelném ki, hogy a pályázatainkat úgy próbáltuk felállítani és az egész kórház
menedzselési szemléletet úgy próbáltuk összeállítani, hogy a kapuban, a sürgısségi
beléptetési ponttól egészen a krónikus rehabilitációs ellátásokig lefedjük
struktúrában, pályázatban is az intézményt. Ezt szeretném alátámasztani azokkal
tényekkel, amit most elmondok, hogy a sürgısségi beléptetı pályázatunktól egészen
a jelenleg kialakítás alatt lévı rehabilitációs konzorciumi pályázatunkig és a kettı
között elhelyezett nagy pályázatunkig a struktúra pályázatunkig tulajdonképpen
lefedjük az egész palettát és egy járható, reális jövıképet próbálunk az
intézménynek biztosítani. Tehát a sürgısségi pályázatunk az szeptemberben,
szeptember 1-jén fog befejezıdni. Ezek egy elnyert és megvalósítás alatt álló
pályázataink, akkor van egy energetikai pályázatunk, ez a bizonyos KEOP
pályázatunk, akkor van egy humán erıforrás pályázatunk, természetesen a humán
erıforrás az nagyon nagy gond az intézményünkben, mint az egész
egészségügyben, akkor itt az un. fı pályázatunk a struktúra változást támogató
pályázatunk és elıkészítés alatt áll egy gyermekellátást és gyermekintenzívellátást
érintı PIC pályázatunk a perinatális intenzív centrumot jelent, illetve a rehabilitációs
pályázatunk, ahol a Fejér Megyei Szent György Kórház konzorcium vezetıként vesz
részt. Összességében teljes pályázati összegünk 9,3 milliárd forint, ez az az összeg,
amivel megpróbáljuk a reális struktúrát megteremteni.
Ez pedig a fı pályázat látványterve ezt csak azért mutatom, hogy ez az infrastruktúra
fog beilleszkedni a jelenlegi struktúránkba.
Ami aktuális napi probléma még és amikor pályáztam is jeleztem, hogy egy beteg
centrikus ellátást szeretnék képviselni és tisztában voltam azzal, hogy az
egészségügyi szakmán belül is lesznek nehézségek, abban hogy milyen az a modell
házon belül, házon kívül, ügyeletet érintıen, ami a beteg érdekét egyértelmően
képviseli. Egy integrált ügyeleti rendszert szeretnék létrehozni és tényleg nem
szeretném ismételni magam, aminek az a lényege, hogy egy egybeléptetési pontú
ügyleti modell jönne létre, ahol az alapellátó és a kórházi ügyeleti rendszer egy
légtérben, egy infrastruktúrában történne, ez egyértelmően betegbiztonságot szolgál,
egyértelmően
gazdaságos,
egyértelmően
mindenfajta
betegellátási
párhuzamosságot kiküszöböl. Amivel meg kell küzdjünk az sajnos éppen a szakma.
Ami viszont támogatja az országos szakmai állásfoglalás, a megyei szakmai
állásfoglalás és hát mindenképpen egy betegbiztonságot fog szolgálni.
Itt tulajdonképpen ezen túllépünk, mert nem szeretném az idıt rabolni feleslegesen.
Ennek kapcsán, amikor pályáztam, szintén nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra,
hogy az összefogást mi módon képzeltem el és azt gondolom, hogy az alapellátás és
a kórház, illetve a megyei intézmények között egyfajta kommunikáció azért kialakult.
Ha jelesül erre a pályázatra szeretném ezt vetíteni, akkor ez azt jelenti, hogy a
megye, a megyei kórház pályázati erıbıl, illetve önerıbıl – ebbe jelentıs erıket
fektetett ebbe az ügyeleti struktúra kialakításába. Amire azt gondolom, hogy
összefogás szükséges modern szemléletnek megfelelıen, hogy el tudjuk különíteni a
gyermek és a felnıtt ellátást, ehhez egy külsı erı szükséges és itt kértem a városi
segítséget, aminek után ez alapellátó struktúra, amit meg kívánok valósítani. Az
összefogás jegyében Én azt gondolom, hogy ez talán nem is utópia.
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Szintén az összefogásról közös oktatás, április végétıl, májustól indul a kórház
kapuin belül az alapellátó és a kórházi kollégák között. Én azt gondolom, hogy ez
egyértelmően az ellátandó populáció biztonságát szolgálja. Az informatikai
összeköttetés, amirıl már tényleg azt gondolom sokat beszéltünk, továbbra is azt
tudom mondani, hogy kórház részérıl készen állunk, mi ebbe megfelelı anyagi és
szellemi tıkét belefektettük. Itt Én azt gondolom, hogy ez rövid távon belül
realizálódni fog, hogy az alapellátó informatikai hálózatot és a kórházi hálózatot
összefogjuk tudni kötni, de még egyszer mondom a kórház hónapok óta erre készen
áll.
Ultrahang és labor várólisták csökkentek, még akkor is csökkentek hogyha ez a
lakosság számára nem mindig egyértelmően érezhetı. Az alternatívákról ugye ez
vagy a beköltözés alternatívájáról, vagy továbbra is a család orvosi egyesület, tehát a
város, illetve a kistérség üzemelteti az ügyeleti rendszert az alapellátó ügyeleti
rendszert, vagy közös üzemeltetés, vagy külsı szolgáltató, akár a kórház, tehát
ennek számtalan válfaja van, nyilván ezt jogilag le kell tisztázni és a megfelelı
legjobb formát kell alkalmazni.
A PET-rıl mivel itt a múltkor raboltam ezzel az idejüket csak annyit mondanék, hogy
az ismert kapacitás-hátrányaink miatt alakult ki ez az összefogás, ez most ott tart,
hogy márciusban egy támogató közgyőlési döntés született, amikor azt támogattuk,
hogy Fejér megye központtal egy három megyét érintı együttmőködés fog kialakulni,
létrejönni, júniusban várjuk a megyén belüli integrációs lehetıségek végsı formába
öntését, ezen gızerıvel dolgozunk. Ugyan azt tudom mondani, mint az integrált
ügyeleti rendszer kapcsán, hogy egyéni, illetve intézményi érdekekkel küzdünk meg,
a közösség érdekében, mert hát ezeket sajnos idınként a napnál világosabb
esetekben és döntéseknél hát nehéz képviselni és nehéz benne elıre lépni, de azt
gondolom, hogy elég erısek vagyunk hozzá és a cél elég nemes ahhoz, hogy ezt
megtegyük. Október a három megyét érintı integrációs megfogalmazása van még
ugye napirenden, errıl már múltkor is beszéltem és 2012 elején indulna a modell.
Amiben még elıre léptünk a kezdetek óta Én azt gondolom, hogy az alapellátással
mindenfajta ügyeleti vita ellenére lényegesen jobb a kommunikációnk és egyáltalán
van kommunikációnk. Megyén belüli és azon túli kórházakkal is azt gondolom, hogy
megfelelı szintő kommunikáció alakult ki. Az oktatásban egyértelmően házon belül
és alapellátással közösen továbbléptünk. Egészségváros szervezésében,
szőrésekben részt veszünk aktívan és amit szeretnék kiemelni, szemléletváltásként,
hogy örökség része volt a munkaügyi perek sokasága a kórház és a dolgozói között.
Itt egyértelmően arra törekedtünk, hogy szeretnénk megtartani a dolgozóinkat,
megértve a problémáikat, mi keressük a konszenzust és az gondolom, hogy fog
születni egy mindkét fél számára kedvezı megegyezés.
A morális tényezık kezelése, ezt az elején is azt mondtam, hogy ez egy nagyon
hosszú folyamat része Én azt gondolom, hogy elindultunk, elindultunk és azt
gondolom, hogy mind a közvetlen munkatársaim, mind a távolabbi munkatársaim
körében Én egyértelmően tapasztalok pozitív visszajelzéseket ez irányban. Ez
ıszinte részemrıl, tényleg szeretnék köszönetet mondani, mert azt gondolom, hogy
a munkatársaimnak, mind a közvetleneknek, mind a kórház dolgozóinak, egyszerően
azért, mert egy olyan fajta frusztrált kaotikus helyzetben küzdenek itt napi szinten és
végeznek megfeszített munkát, ami tényleg megsüvegelendı.
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Köszönöm szépen a segítséget és köszönöm szépen a figyelmüket és ha kérdés
van, természetesen válaszolok. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Fıigazgató úrnak a szóbeli kiegészítést.
Megnyitom a napirend feletti vitát és megkérdezem Tisztelt Képviselıtársaimnak
van-e valakinek kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Fıigazgató Úr!
Megszeretném nyugtatni, hogy nem akarok Önnek esni, csak az kapja meg a kritikát,
aki megérdemli.
Én azt gondolom, hogy alapjában véve ez az irány nagyon jó és nagyon bíztató.
Nagyon tetszett egy kulcs mondat, amely így szólt, nem szabad többet költeni, mint
amennyi beérkezik. Azt gondolom, hogy akármilyen nehéz is a helyzet, ha ezt
belátjuk, akkor kordában tudjuk tartani az adósságok.
Két kérdésem lenne, a beszámolóban is elhangzott, illetve a beszámolóban is
olvastam és az elıadáson is elhangzott, hogy szeretnének, hogy az elképzelés az,
hogy a fizetıs betegellátás felé szeretnének elmozdulni. Szeretném megkérdezni,
hogy ez konkrétan mit jelent és nagyon reménykedem abban, hogy ez nem a vizitdíj
újbóli bevezetését vetíti elı, illetve ehhez a mondathoz kapcsolódóan van egy olyan
kiegészítés, hogy ennek a bevételét az osztályok felé, vagy ennek egy részét
visszaosztani. Ezt szeretném kérdezni, hogy ezt milyen formában képzelik el és
milyen rendszerben köszönöm szépen.
Dr. Csernavölgyi István – fıigazgató:
Köszönöm a kérdést. Hangsúlyozottan két dolog volt összekapcsolva, tehát a fizetıs
és a VIP ellátást azt gondolom összeköthetjük. Hangsúlyozottan egy külön
infrastruktúrában, vagy egy felszabadított infrastruktúrában tudjuk ezt csak
elképzelni. Ez abszolút nem a vizitdíj, tehát ez nem arról szól, hogy itt vizitdíj jellegő
bevételekre akarunk szert tenni. Arról szól, hogy akár külföldrıl, akár országhatárain
belülrıl van arra igény akár mőtétes szakmákban, akár kivizsgálásokban, hogy
anyagi ellenszolgáltatásért ugye egy gyorsított eljárást igénybe vesz valaki, akkor
annak megteremtjük mind az infrastrukturális, mind pedig a személyi lehetıségeit. A
visszaforgatás pedig arról szól, hogy akik ebben aktívan részt vesznek, azok
nyilvánvalóan valami módon motiválttá kell hogy váljanak ebben a rendszerben. Azt
gondolom, hogy a következı féléves beszámoló végén talán errıl már
konkrétumokat fogok tudni mondani, ez olyan ısz táján tőnik az elsı gólya
megérkezni, úgyhogy nem volt jó, de igen, ısszel indul. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Szeretném megköszönni Kórház Fıigazgató úrnak a tájékoztatóját, a munkáját,
illetve azt a fajta tevékenységét, amit a nem régiben történt beiktatása óta végez a
kórházban, mert Én úgy látom, hogy a konkrét dolgokban is, amit látjuk a
számadatokból is vannak eredmények, de talán kommunikációs szempontból, amit
nagyon nagyra értékelek és fontosnak tartok, hogy ne legyen degradált, ne legyen
arra lehetıség, hogy degradált szinten beszéljünk akár magáról kórházról, akár az
egészségügyrıl és úgy látom ez az ı irányítása itt a Fejér megyei kórházzal egyre
javuló tendenciát mutat. Amit szeretnék megkérdezni az elıadás kapcsán, meg
egyáltalán is, hogy ugye 2011. az egészségturizmus éve és hogy a kórháznak milyen
lehetıségei vannak a Fejér Megyei Szent György Kórháznak és ebbe be lehet-e
kapcsolódni, illetve pontosan, hogy a bevétel javítására törekedve milyen lehetıséget
látnak az egészségturizmus kapcsán. Köszönöm szépen.

Dr. Csernavölgyi István – fıigazgató:
Én is köszönöm a kérdést. Ezt ha köthetem a VIP és fizetıs vonulathoz,
egyértelmően konkrét lehetıségeink vannak és ennek az indulása, amennyiben ez
minden szinten, tehát struktúrájában, mint a jogi oldalon megvalósítható, akkor
szeptemberben az egészségturizmus kereteink belül, talán egyfajta ellátási forma el
fog indulni a megyei kórházban. Köszönöm.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Fıigazgató úr szóbeli a kiegészítést.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 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 beszámolót és a határozati javaslatot elfogadta.
Megköszönöm Fıigazgató úrnak a részletes szakmai beszámoló elkészítését és
Fıigazgató úrnak (…) és a kórház minden dolgozójának további jó munkát kívánok.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
117/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Szent György Kórház új fıigazgatójának elmúlt hat hónapban
végzett munkájáról, a folyamatban lévı ügyekrıl, a kórház helyzetérıl szóló
beszámoló elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Beszámoló a Fejér Megyei Szent György
Kórház új fıigazgatójának elmúlt hat hónapban végzett munkájáról, a folyamatban
lévı ügyekrıl, a kórház helyzetérıl” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Szent György Kórház új
fıigazgatójának, Dr. Csernavölgyi Istvánnak – 2010. november 1. napjától
történı megbízatása óta – az intézményben végzett munkájáról, a
folyamatban lévı ügyekrıl, a kórház helyzetérıl szóló beszámolóját elfogadja.
2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl – a határozat megküldésével – a
Fejér Megyei Szent György Kórház fıigazgatóját értesítse.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke, a határozat megküldéséért

Határidı:

2011. május 2.

8.

Beszámoló a Közép-Dunántúli Regionális Mentıszervezet 2010.
évi munkájáról

5.

Elıterjesztı: dr. Czirner József
orvosigazgató

Köszöntöm az ülésen megjelent dr. Czirner Józsefet, a Közép-dunántúli Regionális
Mentıszervezet vezetıjét és megadom a számára a szót 2 perc erejéig az esetleges
szóbeli kiegészítés megtételére.
Pápai Imre – mentıtiszt:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés! Hölgyeim és Uraim!
Elıször is egy módosítást szeretnék bejelenteni. Dr. Czirner József úr orvosigazgató
úr külföldi továbbképzés miatt nem tud részt venni, ezért a Fejér Megyei Kirendeltség
vezetı mentıtisztjeként képviselem ıt. Tudomásom szerint az írásbeli beszámoló
részletességgel, teljes részletességgel megtetszettek kapni, Én ehhez kiegészítıt
nem szeretnék hozzáfőzni, viszont ha kérdések vannak, akkor természetesen
válaszolok. Köszönöm.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm, megkérdezem a Tisztelt Közgyőlést, igen …, megadom a szót Árgyelán
János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Tisztelt Fıigazgató Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A beszámolóból az derült ki, hogy a mentıszolgálat egyes területein igen siralmas
állapotban van. A mentısök nyakába omlik a vakolat, kézzel tologatják a kaput,
amikor egy sürgıs eset van. Hát mi azt mondjuk, hogy
csoda, ahogy a
mentıszolgálat ilyen eredményesen tud, ilyen körülmények között mőködni és
mindent meg fogunk tenni, hogy ez a helyzet változzon és sok sikert kívánunk a
munkájukhoz a továbbiakban.
Pápai Imre – mentıtiszt:
Köszönöm szépen a jókívánságokat és mi igyekszünk annak ellenére, hogy tényleg
vannak olyan állomásaink, ahol munkára alkalmatlan, meg tartózkodásra alkalmatlan
helyiségeink vannak, ennek ellenére helytállunk, ha szükséges.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen a beszámolót, több hozzászólást, kérdést nem látok.
Kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról, egyben a közgyőlés elismerését
fejezi ki a mentıszervezet 2010. évben végzett munkájáért. 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 beszámolót elfogadta.
Megköszönöm a mentıszervezet beszámolóját, köszönöm a megjelenést és további
jó munkát és sok sikert kívánok.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
118/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Közép-Dunántúli Regionális Mentıszervezet 2010. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Közép-Dunántúli Regionális
Mentıszervezet 2010. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
A közgyőlés elismerését és köszönetét fejezi ki a Közép-Dunántúli Regionális
Mentıszervezet 2010. évben végzett munkájáért.
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9.

6.

Tájékoztató a 2010. évi
támogatások alakulásáról

Elıterjesztı:

mezıgazdasági

és

vidékfejlesztési

Bögyös Zsolt
kirendeltségvezetı

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszöntöm az ülésen megjelent Bögyös Zsolt urat a Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Fejér Megyei Kirendeltsége vezetıjét és megadom a
számára a szót 2 perc erejéig az esetleges szóbeli kiegészítés megtételére.

Bögyös Zsolt – kirendeltségvezetı:
Engedjenek meg az idıt nem rabolva, csak két gondolatkört megemlíteni még a
beszámolóhoz kapcsolódóan.
Az elsı kérdéskör az, hogy a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban milyen
rövid szervezeti változások történtek a 2010-es év folyamán, illetve két mondatot
szeretnék szólni a 2011. éves folyamatban lévı támogatásokról és a 2011. éves
lehetıségekrıl csak azért, mert szorosan kapcsolódnak nyilvánvalóan a 2010. évi
pályázati rendszerhez a 2011-ben induló támogatások.
A közigazgatás átszervezése során ugye a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal nem került integrálásra a megyei kormányhivatalok égisze alá, tehát a
feladatából adódóan mind az uniós forrásból finanszírozott támogatások, kvázi
kifizetı ügynöksége nem volt lehetıség arra az uniós akkreditációs jogszabályok
miatt, hogy elsı körben most bekerüljön, ettıl függetlenül természetesen a
koordinátori szerepkörben szoros kapcsolatban állnak a kormányhivatalokkal és az
ott jelentkezı, vagy az ott megfogalmazott célok elérésében hasonlóképpen
igyekszik a mőködését folytatni, itt ugye most a legfontosabb a közigazgatás
mőködésének területén az ügyfélbarát közigazgatásnak az elérése. Ennek
tekintetében egyrészrıl az MVH tekintetében nemcsak a humán rész és a
szemléletmód változás történt változtatásra, hanem különbözı törvényi, rendeleti,
illetve eljárásrendi, jogszabályok oly módon kerültek változtatásra, amelyek
biztosítják a minél egyszerőbb és gyorsabb ügyintézést és ebbıl kifolyólag nyilván a
mi tekintetünkben a megye gazdálkodóinak biztosítanak minél pozitívabb lehetıséget
a pályázatoknak az elnyeréséhez. Ez volt, ami a szervezeti átalakításban egy
fıminıségi célkitőzés volt és ezen igyekszik a megyei, a Fejér megyei kirendeltség,
hogy ezt megvalósítsa.
A másik két mondatot engedjék meg, hogy említsek, a 2011. évben folyó
támogatásokról, ez azért is lényeges, mert aki nyilván kapcsolatban áll a támogatási
források lehívásával, az ismeri a rendszert, hogy nem egykörösek a pályázatok, tehát
az elnyert pályázatoknak az elszámolása, a kifizetési részei azok áthúzódnak a
következı évre.
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Én a beszámolóban részletesen kifejtettem, hogy milyen támogatások álltak
rendelkezésre mind a megye gazdálkodói részére, mind pedig – és nem konkrétan,
nem csak a mezıgazdasági termeléssel foglalkozóknak, - hanem akik áttételesen a
vidékfejlesztési területen munkálkodnak, itt gondolhatunk önkormányzatokra, vagy
egyéb nonprofit szervezetekre is. Én kettıt had emeljek ki a beszámolómban
szereplı pályázati rendszerbıl az egyik a közvetlen kifizetések ez inkább a
mezıgazdasági termelıket érintik. Itt a legfontosabb a területalapú támogatás, ami a
közvetlen kifizetések tekintetében folyik és ez most a megyében, tehát nem a
megyében országosan is most zajlik április elejétıl május 16-ig. Az ehhez
kapcsolódóan, ami nemzeti társfinanszírozásból valósul meg állatalapú támogatások,
ami egy fontos része és ami jelen pillanatban folyamatban van.
Egyetlen egy mondat az Európa Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
finanszírozott pályázatokról. Ugye várhatóan ez érintheti az önkormányzatokat is és
ami az EMVA-nak a 3., 4. tengelyébıl kerülnek finanszírozásra kimondottan
vidékfejlesztési támogatások, ezek tekintetében két gondolat, csak azért, hogy a
késıbbiekben is minél jobban rögzüljön és minél jobban így próbáljuk a pályázatokat
kezelni és lehívni, hogy a 2007-tıl 2013-ig az 5 éves ciklusra közzel 1300 milliárd
forint áll Magyarország rendelkezésére, hogy az EMVA-ból, tehát az Európai
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból felhasználjunk. 2010-re ennek a
pénzösszegnek közel 80 %-a lekötésre, illetve elköltésre került. Tehát az elkövetkezı
2 évben, tehát az 5 éves ciklusból visszamaradó majdnem fél terminusban vagyunk,
tehát 2 évre közel 200 milliárd forint fog rendelkezésre állni a gazdálkodó
szervezeteknek és ennek keretében nem tudunk még konkrétumot és ennek
keretében várjuk majd a pályázati lehetıségeket és etekintetben ajánljuk, állunk a
gazdálkodók rendelkezésére. Amennyiben a támogatási jogcímek megnyitásra
fognak kerülni az ütemezése most már ismert, hogy milyen ütemezésben fog
megvalósulni, Én azt hiszem, hogy ez egy egyéb beszámoló keretében lehet majd
ismertetni, hogy az EMVA-ból ez a közel megmaradt 200 milliárd forint milyen
ütemezéssel kerül majd jogcímnyitásra, illetve felhasználásra az országban. Én
köszönöm szépen és várom a kérdéseiket, amennyiben van.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Kirendeltségvezetı úr tájékoztatóját és megnyitom a napirend
feletti vitát kérdezem, megadom a szót Árgyelán János képviselı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés! Fıigazgató Úr!
Annyit szeretnék kérdezni: egy szomorú tendenciát láttam az egyik adatot had
emeljem ki: 28 %-kal csökkent az állatállomány 2005-höz képest. Várható, hogy ez a
tendencia folytatódik, vagy meg lehet ezt valahol fogni, állítani. Köszönöm szépen.

Bögyös Zsolt – kirendeltség-vezetı:
Ugye ez nyilvánvalóan felveti az állattenyésztés helyzetét és ezt nem megyei szinten
kellene vizsgálni, tehát országosan, de azt hiszem, ha kitekintünk a Európai Unió
egyéb országaiba, akkor látszik, hogy a mezıgazdaság, a mezıgazdasági
gazdálkodás tekintetében az állattenyésztés bizony visszaszorulóban van.
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Azt hiszem ennek ismerjük, vagy ismerhetık az egyéb okai, itt a jövedelmezıségre
vezethetı vissza, a növénytermesztés az köztudottan a támogatási rendszerben
felültámogatott, az állattenyésztéshez képest, tehát nyilvánvalóan ebbıl fakadóan az
eltolódás az piaci alapon történik. Ha megyei szintre lejövök, akkor valóban azt kell
hogy mondjam, hogy nem ami a beszámolóban szerepel és ha most jól emlékszem a
beszámolóban az elmúlt 3 vagy 4 évnek az összehasonlításában kerül vizsgálatra az
állatállomány stagnálása, csökkenése egyébként, ez sajnos ismerve korábbi
adatokat, ez visszavezethetı az elmúlt 20 évre, tehát hogy ha a rendszerváltozás
utáni mezıgazdasági termelési statisztikai adatokat megnézzük, akkor az
állattenyésztés folyamatos csökkenése tapasztalható. A korábbi években valóban
volt egy ilyen célkitőzés, prioritás, hogy az egyes EMVA-ból finanszírozott 1.
tengelybıl finanszírozott korszerősítési támogatásoknál elınyt élveztek az állattartó
telepek és az állattartással foglalkozó mezıgazdasági üzemek. Remélni lehet azt,
hogy ezek a beruházások, amelyek a beszámolóban említettem, durván 40-50 %ban valósultak meg egyenlıre 2010-ig, ezek a korszerősítések eredményezik azt,
hogy az állattenyésztés emelkedı fázisba fog lépni.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Több hozzászólást, kérdést nem látok, megállapítom, hogy a
közgyőlés a tájékoztatót tudomásul vette. Megköszönöm Kirendeltségvezetı úrnak a
beszámoló elkészítését és a kirendeltség minden munkatársának jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen.

10.

7.

Tájékoztató Fejér megye mezıgazdaságának 2009-2010-2011. évi
alakulásáról

Elıterjesztı: Czetnerné Kócsa Márta
igazgató
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent Czetnerné Kócsa Márta asszony a Fejér
Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatóságának igazgatóját és megadom
a számára a szót 2 perc erejéig az esetleges szóbeli kiegészítés megtételére.
Czetnerné Kócsa Márta – igazgató:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Úgy gondolom, hogy az írásos anyag elég részletesen taglalja Fejér megye
mezıgazdaságának adatait és alakulását. A mostani rövid szóbeli kiegészítésemben
az aktuális feladatainkról szeretnék beszámolni.
Az idei év elsı félévében is a legnagyobb kampánymunkát az egységes kérelmek
ügyintézése jelenti igazgatóságunk szakmai felügyelete alá tartozó falugazdászhálózat számára.
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Az elmúlt évben 5750 gazdálkodó nyújtott be egységes kérelmet megyénkben. 2008
óta a területhez kötıdı támogatási formákat, csak elektronikus úton lehet benyújtani.
A gazdálkodók döntı többsége több mint 90 %-a tanácsadó közremőködését veszi
igénybe a kérelem beadásához, de a gazdálkodók által elkészített és saját
ügyfélkapunk keresztül beküldött kérelmek esetében is nagyon gyakori, hogy a
benyújtás elıtti ellenırzéssel megkeresik a tanácsadókat. A falugazdász-hálózat az
igénylık 2/3-ának jellemzıen 3500-4000 ügyfélnek segít a kérelem összeállításában
és végzi az elektronikus benyújtást. A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a
munka többségét a 6 falugazdász körzetközpontban végezzük, de nagyobb
településekre, ahol biztosítottak a technikai feltételek, vagy a gazdálkodók száma ezt
szükségessé teszi, ki is települ az ügyfélszolgálat. Ebben az évben március 21-én
nyílott meg a kérelemkitöltı elektronikus felület és április 8. után vált lehetıvé a
kérelmek tényleges benyújtása. Ez az elmúlt évekhez viszonyítva legalább kéthetes
elınyt jelent a benyújtási határidı: május 16. A kitöltés jó ütemben halad, a
gazdálkodóknak mintegy 40 %-a már benyújtotta a kérelmet. Köszönöm szépen Én
kiegészítésként ennyit szerettem volna elmondani.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Igazgató Asszony szóbeli kiegészítését. Megkérdezem Tisztelt
Közgyőlés van-e kérdés, vélemény a beszámolóhoz? Ilyet nem látok, megállapítom,
hogy a közgyőlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Megköszönöm Igazgató Asszonynak a beszámoló elkészítését és Neki és minden
munkatársának további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.

11.

8.

Beszámoló
a
Fejér
Megyei
költségvetésének végrehajtásáról

Önkormányzat

2010.

évi

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Közgyőlést, hogy az önkormányzat könyvvizsgálója,
a K-E-S Audit Kft. által kibocsátott könyvvizsgálói vélemény a szerveren elhelyezésre
került.
A könyvvizsgálói vélemény szerint az elıterjesztés a vonatkozó törvényi elıírásoknak
megfelel. A költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyőlést, hogy a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság határozati javaslat elfogadását indítványozta a közgyőlésnek, amely a
következı:
Fejér Megye Közgyőlés megtárgyalta a „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról” szóló elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
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1. A közgyőlés szükségesnek tartja a növekvı adósságállomány visszafogása
érdekében a szakfeladat ellátás és az intézményfinanszírozás átvizsgálását,
strukturális átalakítását, mőködési költségeinek szervezési és optimalizálási
módszerekkel történı csökkentését, továbbá az Önkormányzat likviditásának,
pénzügyi mutatóinak folyamatos monitoringozását és rövid távú folyamatos
fizetıképesség biztosítása érdekében szükséges intézkedések áttekintését,
meghozatalát.
2. A közgyőlés szükségesnek tartja továbbá a kötelezı feladatellátás finanszírozási
igényeinek és lehetıségeinek áttekintését, elkülönített bemutatását és
monitoringozását, illetve belsı ellenırzését,
3. A közgyőlés elengedhetetlennek tartja az adósságot keletkeztetı
kötelezettségvállalások körének és nyilvántartásának, teljes körőségének
felülvizsgálatát, monitoringozását, illetve belsı ellenırzését.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos
Tisztelt Közgyőlés!
Eddig a határozati javaslat. Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem a
Tisztelt Közgyőlést van-e valakinek kérdése, véleménye az elıterjesztéssel
kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A Jobbik frakciónak az az álláspontja, hogy mivel mi a 2010-es költségvetésnek sem
a megalkotásánál, sem a teljesítésének a nagy részében nem voltunk jelen, mi úgy
tartjuk etikusnak, hogy tartózkodunk a szavazásnál. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megadom a szót Gebula Béla képviselı úrnak.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm szépen a szót. Szabadkai képviselı úr távolléte okán a pénzügyi
bizottság állásfoglalását engedje meg, hogy Én tájékoztassam a közgyőlést. Errıl a
napirendi pontról pénzügyi bizottság 6 igen és 2 nem szavazattal támogatta a
javaslatot.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Alelnök úr kiegészítését.
Tisztelt Közgyőlés!
Iván János képviselı úr jelentkezett hozzászólásra. Képviselı úr.
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Iván János – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Nem azért, mert túl gyorsan lépnénk túl egy egész évnek a gazdasági értékelésén,
bizottsági ülésen is elmondtam az anyaggal kapcsolatban a véleményemet. Már csak
azért is, Én magam is átéltem ezt az idıszakot és a bizottsági ülésen is mondtam,
hogy a 2011. évtıl stílusában, szemléletében mást várhatunk, mint a 2010-es év volt
és Én ezt elınyére mondom a 2011. évi költségvetésnek.
A 2010-es évre az volt a jellemzı, nem tört meg az a tendencia, ami korábban
elindult az intézmény alulfinanszírozásából adódóan növekvı adósságállomány,
amely eljutott addig a szintig, hogy két intézményhez már önkormányzati biztost
kellett kijelölni, bízva abban, hogy rövid távon is megjelennek annak az
intézkedéssorozatnak az elınyei. A kórház esetében erre vonatkozóan valamelyest
már látszik a kiút a gazdasági vonatkozásban. Azt gondolom, hogy talán legnagyobb
problémája az a költségvetésnek az elmúlt évinek, hogy az intézményeknek a
finanszírozása, a megtartása nagyon nagy odaadást, áldozatvállalást várt azoktól a
dolgozóktól, akik azokban az intézményekben dolgoztak. S ilyen értelemben azt
gondolom, hogy egy köszönet az ı munkájukért jár, mert a szakmaiságon túl sok
mindenben hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény meg tudja tartani azt a
színvonalat, amely elvárható tıle.
Én azt gondolom, hogy nem várható többet segítség, a megye saját magára van
utalva, saját magának kell megtalálnia ebbıl a helyzetbıl. Nem váltak be azok az
elképzelések és az a taktika, hogy a kormány majd konszolidálja a rossz helyzetben
lévı önkormányzatokat, mert nemcsak Fejér Megye Önkormányzata van ebben a
helyzetben, hanem az ország önkormányzatai közül számosak. Nincsenek igazán
tartalékok, nincsen olyan vagyoni háttér, amelynek az értékesítésével felül lehetne
kerekedni ezen az állapoton. Én egyedül azt látom bíztatónak, ami a 2011. évi
költségvetésben megjelent, hogy az alapellátáson túlmenıen jelentısen
visszaszorításra kerültek, bár nem kerültek megszőntetésre a többletköltekezés, az
az PR tevékenység, amire az elmúlt évben rengeteget fordítottunk, azt másra kellett
volna költeni, s azt gondolom, hogy az az intézményeknél is egy kicsit erısítette
volna az ott dolgozókat, hogy nem látják azt, hogy a vezetés más szemléletben
dolgozik, mint amit tılük elvár.
Az elıterjesztést tartalmiságában Én jónak tartom és nagyon figyelmeztetınek a
könyvvizsgálói felhívást és nagyon egyet tudok érteni azzal a határozat-tervezettel
egyébként, amelyet Elnök úr ismertetett a napirend elején. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm, megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Tulajdonképpen nem is kellene szólnom a frakciónk nevében, hiszen Iván képviselı
úr majdhogynem ugyanazokat a gondolatokat mondta el, amivel mi is egyetértünk.
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Amit mégis szeretnék hozzáfőzni, igen hát jó úton járunk mi ebben a 2011-es évben,
mert azokat a hiányosságokat, amiket a saját munkánkban is korábban
megtapasztaltunk, azt igyekeztünk korrigálni és egy új pályára állítani a megye
gazdálkodását, ezért is egy gazdálkodási szakértıt kértünk meg, hogy legyen ebben
segítségünkre és majd a gazdasági programban látjuk is ennek az eredményét,
ennek a lehetıségét, amit felvet ez a szakértıi anyag. A nagyon fontos, hogy tehát
minden ellenére a gazdálkodás korszerősítés, ésszerősítés, racionalizálás ellenére
sem lehet a jelenlegi rendszerben az önkormányzatoknak a költségvetését – hát
pozitívvá tenni, pozitív finanszírozhatóságúvá tenni és éppen ezért ahogy említette
Iván úr a többi megyének, más településeknek is problémát okoz és pontosan ezért
van napirenden az önkormányzati rendszer, az önkormányzati törvénynek a
felülvizsgálata, ami nagyon sok mindent meg fog változtatni körülöttünk, a mi
munkánkban és a mi életünkben. Gondoljunk akár csak az igazgatási, vagy
egészségügyi, vagy oktatási feladatellátásnak az új alapokra helyezésére, amit
hallunk, hogy esetleg kormányzat, illetve állami ellátás alá kerülnek ezek a területek.
Én azt hiszem, hogy nekünk most egy új lehetıségünk nyílik – gondolom, hogy a
megyének meg van a jövıje, hiszen azok a szintek, amiben most ez az
önkormányzati törvény gondolkodik ez az új, amiben egyébként nagyos sok szintrıl
vonnak be személyeket, hogy egy olyan anyagot adjanak ki a kezükbıl, ami valóban
az igényeknek megfelel. Tehát települési, városi, megyei szintekrıl vannak szakértık
ebben az elıkészítı folyamatban, ami zajlik az önkormányzati törvénnyel
kapcsolatban és Én azt hiszem, hogy a szintek is már láthatók, hogy a települési,
járási, illetve a megyei szint fog megerısödni, szerephez jutni és ebben nekünk úgy
gondolom, hogy végre egy olyan lehetıségünk lesz, hogy a napos oldalra állhatunk
és hogy egy kicsit el lehet felejtenünk azt a bizonyos fekete bárány szerepet, amit az
elızı kormányzati ciklusok ránk kényszerítettek, mint önkormányzatokra, hogy
szégyenszemre és szégyen módjára kellett nekünk saját tevékenységünkrıl
beszélni, holott küzdöttünk és dolgoztunk. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı Asszony hozzászólását. Több kérdést, hozzászólást nem
látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem elıször szavazzunk a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság által
módosításként indítványozott határozati javaslat elfogadásáról. A döntés
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
119/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Fejér Megye Közgyőlés megtárgyalta a „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról” szóló elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1.)

2.)

3.)

A közgyőlés szükségesnek tartja a növekvı adósságállomány visszafogása
érdekében a szakfeladat ellátás és az intézményfinanszírozás átvizsgálását,
strukturális átalakítását, mőködési költségeinek szervezési és optimalizálási
módszerekkel történı csökkentését, továbbá az Önkormányzat likviditásának,
pénzügyi mutatóinak folyamatos monitoringozását és rövid távú folyamatos
fizetıképesség biztosítása érdekében szükséges intézkedések áttekintését,
meghozatalát.
A közgyőlés szükségesnek tartja továbbá a kötelezı feladatellátás
finanszírozási igényeinek és lehetıségeinek áttekintését, elkülönített
bemutatását és monitoringozását, illetve belsı ellenırzését,
A közgyőlés elengedhetetlennek tartja az adósságot keletkeztetı
kötelezettségvállalások körének és nyilvántartásának, teljes körőségének
felülvizsgálatát, monitoringozását, illetve belsı ellenırzését.

Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Végezetül kérem szavazzunk a rendelet-tervezetrıl. A döntés meghozatalához
minısített többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 6 tartózkodással a rendeletet elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
5/2011. (IV.28.)
önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)

33

12.

9.

Éves összefoglaló ellenırzési
ellenırzések tapasztalatairól

jelentés

a

2010.

évi

belsı

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, Tisztelt Közgyőlést van-e valakinek
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök Úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Egy észrevétel, illetve kérdés. A VVSI-t nem sikerült ellenırizni, Én azt gondolom,
hogy a belsı ellenırzés az éppen arra való, hogy a saját intézményeinket is
ellenırizzük és ezt vállaljuk fel akár milyen eredmény születik, ezt mi egy kicsit
sérelmezzük, hogy ez vajon miért nem történt meg, a jövıben mi azt szeretnénk,
hogy ha tiszta politikával és tiszta kézzel dolgoznánk és átláthatók és ellenırizhetık
lennének az intézményeink.
A másik kérdés, nem tudom, hogy ki az illetékes ebben, talán Aljegyzı úr. A
kórháznál történt egy büntetıeljárás megindítás, azt szeretném kérdezni, ennek mi
lett a következménye, mi lett az eredménye, lett-e felelısségre vonás, illetve mi lett a
végeredménye az eljárásnak. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Gebula Béla alelnök úrnak.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm szépen a szót Elnök úr.
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság az elıterjesztést 8 igen egyhangú szavazattal
elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvezetı úr kérdéseire szeretnék válaszolni. Valóban a
VVSI ellenırzése az elızı ciklusban, az elızı közgyőlés belsı ellenırzési tervében
nem szerepelt, a tervben szerepelt, de nem valósult meg. Amennyiben Képviselı úr
javasolja az idei ellenırzési tervben szerepeltetjük a VVSI ellenırzését is.
A kórházzal kapcsolatos kérdésére válaszolva a valóban szerepel egy
büntetıfeljelentés, a büntetıeljárás folyamatban van.
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Tisztelt Közgyőlés!
Több hozzászólást nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 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
120/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a 2010. évi belsı ellenırzések tapasztalatairól szóló jelentés elfogadásáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92. §-ának
(10) bekezdésében foglaltak szerint elkészített – 2010. évi ellenırzési jelentést is
magában foglaló – 2010. évrıl készült összefoglaló ellenırzési jelentést és azt
elfogadja.

13.

10.

2010. évi fıjegyzıi beszámoló a folyamatba épített, elızetes és
utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE), valamint a belsı ellenırzés
mőködésérıl
Elıterjesztı:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı (a fıjegyzı távollétében)

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Tisztelt Közgyőlést, van-e valakinek
kérdése, hozzászólása?
Megadom a szót Gebula Béla alelnök úrnak.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm szépen a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság az elıterjesztést 8 igen egyhangú szavazattal
elfogadásra javasolja a közgyőlésnek. Köszönöm.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérdést, hozzászólást nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
121/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
2010. évi fıjegyzıi beszámoló a belsı kontrollrendszer kiépítésének és
mőködésének helyzetérıl, az annak részét képezı folyamatba épített, elızetes,
utólagos és vezetıi ellenırzés (FEUVE) tevékenységérıl,
(kontroll tevékenységekrıl), valamint a belsı ellenırzés (monitoring)
mőködésérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „2010. évi fıjegyzıi beszámoló a belsı
kontrollrendszer kiépítésének és mőködésének helyzetérıl, az annak részét képezı
folyamatba épített, elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzés (FEUVE)
tevékenységérıl ,(kontroll tevékenységekrıl), valamint a belsı ellenırzés
(monitoring) mőködésérıl” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
A közgyőlés az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2008. december
31-én hatályos változatának 97. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint
elkészített, jelenleg már nem kötelezı fıjegyzıi beszámolót a FEUVE és a belsı
ellenırzés mőködtetésérıl, továbbá a belsı kontrollrendszer helyzetérıl szóló
beszámolót elfogadja.

14.

38.

Javaslat a Székesfehérvár, Erzsébet u. 28. szám alatt építendı
Gyermekotthon új építészeti engedélyezési tervdokumentációja
elkészítéséhez szükséges forrás biztosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság a
közgyőlést megelızıen tárgyalta a napirendet. Felkérem Gebula Béla alelnök urat,
ismertesse a bizottság állásfoglalását.
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Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal az elıterjesztést
elfogadásra javasolja a közgyőlés számára.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Képviselıtársaimat, van-e
valakinek kérdése, hozzászólása? Ilyet nem látok.
Megállapítom… bocsánat
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés! Megállapítom, hogy a közgyőlés 19
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

igen

szavazattal,

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
122/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Székesfehérvár, Erzsébet u. 28. szám alatt építendı Gyermekotthon új
építészeti engedélyezési tervdokumentációja elkészítéséhez szükséges forrás
biztosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta „Javaslat a Székesfehérvár, Erzsébet u. 28.
szám alatt építendı Gyermekotthon új építészeti engedélyezési tervdokumentációja
elkészítéséhez szükséges forrás biztosítására” vonatkozó elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. Fejér Megye Közgyőlése az új gyermekotthon kivitelezéséhez szükséges
építészeti jogerıs építési tervdokumentáció elıkészítéséhez maximum bruttó
5 millió Ft-ot biztosít az Önkormányzat költségvetésének céltartalékában
elkülönített beruházási feladatok céltartaléka elıirányzatán belül, a fejlesztési
kötvény kibocsátásából származó forrás terhére.
2. Fejér Megye Közgyőlése a 382/2010. (XII.16.) önkormányzati határozatát
hatályon kívül helyezi.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: 2011. július 31.
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15.

11.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló
gazdasági programjára

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom Tisztelt Közgyőlést, hogy a gazdasági programmal kapcsolatban
Árgyelán János frakcióvezetı úr képviselıi egyéni módosító indítványokat nyújtott
be, mely megtalálható az ftp szerveren.
Ezennel megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása? Megadom a szót Gebula Béla alelnök úrnak.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
Még a eredeti javaslat került a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elé Árgyelán
frakcióvezetı úr 8 pontja elıtt döntött a pénzügyi bizottság úgy, hogy 6 igen és 2
nem szavazattal elfogadásra javasolja az elıterjesztést a közgyőlés számára.
Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Elnök úr, Tisztelt Közgyőlés!
Tulajdonképpen csak annyit főznék hozzá, több bizottságban elıkerült,
megtárgyalták, Én úgy éreztem, hogy hiányoznak ezek az alapelvek és Én azt
gondolom, hogy mindig menjünk oda vissza, hogy miért is csináljuk, miért is vagyunk
itt. A módosító indítvány legtöbb pontja azzal foglalkozik, illetve azzal egészítettem
ki, hogy mindezt a munkát azért végezzük, azért írjuk a gazdasági programot, hogy a
megye kulturkincsét, gazdasági értékeit megırizzük, errıl szólnak a napirendi pontok
és kérem a Tisztelt Képviselıket, hogy fogadják el a módosításaimat. Köszönöm
szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A gazdasági programunknak az elsı mondata így kezdıdik, egy mottóval, hogy új
szemmel nézzük az ismert világot. Ez tulajdonképpen azt jelenti, azt is mondhatnánk,
hogy ha változtatni szeretnénk a körülményeinken, akkor elsıként magunknak,
nekünk magunknak kell megváltoznunk. Tehát ebben a programban Én egy
újszerőséget látok, valóban szeretnék a saját korábbi gyakorlatainkat felfrissíteni és
egy más szemmel közelít ez az anyag az elıttünk álló lehetıségekhez, feladatokhoz.
Megfogalmazza a közforint elmélet kifejezést, illetve rögzíti, ami azt jelenti, hogy a
megyénkben rengeteg olyan tevékenységet folytatunk, rengeteg olyan, mondhatni
majdnem hogy csak misszió jellegő tevékenységünk van, amely pénzben nem
fejezhetı ki és úgy gondolom, hogy ezt nagyon fontos, hogy kommunikáljuk, mert
rengeteg energia van ezekben és azt hiszem hogy a kommunikáció ma a
legfontosabb, amit ugye olyan világban élünk, amivel nagyon sok eredményt el
tudunk érni kommunikáció útján.
Az anyag felvet egy forrástérképet, forrásbevonási lehetıségeket tár elénk,
elsısorban a jó pályázatokban fogalmazza ezt meg, illetve olyan befektetést
ösztönzı, elemzések, dokumentumoknak az elkészítésében, különbözı
tıkecsoportoknak a számára tudunk kiajánlani. Ezzel kapcsolatban cél az
infrastrukturális hátrányoknak a felszámolása, amely tulajdonképpen eszköze és
záloga lehet a befektetések ösztönzésének. Itt például nagyon tetszett, hogy
megfogalmazza a program, hogy gyors hatósági, vagy döntési eljárások, különbözı
kedvezmények, kisajátítás, csere, tevékenység-átcsoportosítás stb., tehát nemcsak a
forrásszerzésnél, illetve a forrásnövelési lehetıségeknél ilyesmire is lehet gondolni,
hogy ilyenekkel próbálunk segíteni magunkon, hogy a saját rendszerünket, a saját
ügymenetünket, a saját hozzáállásunkat javítjuk és ezzel esetleg egy forrás-növelést
tudunk elérni.
A vagyon tekintetében megfogalmazza az anyag, hogy gondos gazdája legyen a
megye a vagyonának és azt hiszem, hogy ezt is nagyon fontos rögzíteni, mert ha
saját magunk, tehát úgy kezeljük a feladatainak, a munkánkat a megye ránk bízott
értékeit, mintha a sajátunk lenne, akkor biztosan nagyobb hatékonysággal fogunk
eredményeket elérni.
A költségvetésre is utal az anyag, ahol elkülönítve jelenjenek meg a kötelezı és az
önként vállalt feladatok és ezzel a prioritások is ugye már tulajdonképpen
ellenırizhetıvé válnak.
Küldetés-nyilatkozatot is megfogalmaz ez az anyag, ami egy ilyen piramis-szerően
alulról felfelé építi fel a szükségleteinket, ami egy széles alapon nyugvó
szükségletekrıl és a céloknak a meghatározásáról szól. A megfelelı embereket, a
megfelelı helyekre, itt tulajdonképpen egy együttmőködést próbál felvázolni, ami
nagyon nagyon fontos ahhoz, hogy el tudjuk érni a céljainkat és a víziók, ahol így
fogalmazott az anyag, hogy öreg a csap, azért csöpög. Ezt azt hiszem, hogy
érdemes szem elıtt tartanunk, hogy egy olyan takarékosság és fegyelem is
szükséges ennek a gazdasági programnak a megvalósításához, amely rajtunk múlik
és azokon az embereken, akik itt vannak a megyei intézményeiben és a politikai
szinten.
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Én azt hiszem, hogy ez az intézkedési terv, amit az anyag a végén rögzít, hát azzal
csak egyetlen egy feladatunk van, azt végre kell hajtani és azt hiszem, hogy az
elkövetkezendı idıszakban a megyének a gazdálkodása és a gazdálkodása javulni
fog és a gazdasági programunkat meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszon hozzászólását, megadom a szót Iván János
képviselı úrnak.
Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés!
Egyet tudok érteni, amit Frakcióvezetı asszony mondott, hogy csak végre kell
hajtani, tehát ez szép lenne, hogy ha ezt meg tudnánk csinálni. Nekem ezzel az
egész gazdasági programmal az a problémám, hogy ez egy nagyon jó anyag, egy
tudományos anyag ez a CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt-nek a
szellemi munkája, tevékenységének az eredménye. Mind a folyamatoknak a leírása,
mind az abból adódó következtetések azt gondolom, hogy helytállóak és nagyon
színvonalasak. Én azt mondtam, hogy ez megfelelne egy doktori disszertációnak is.
Egy baját érzem, hogy nem igazán tudom, hogy ez mitıl igaz csak Fejér megyére,
vannak ugyan jelzések és megállapítások és próbálja rávezetni a képviselıket, hogy
a háttérben mindenhol megjelenik a megyének a címere, ezzel is talán a megyei
identitást próbálja erısíteni, amivel Én maximálisan egyetértek és azt gondolom,
hogy nekünk saját dolgainkkal kell foglalkozni és az itteni problémákra kell a
megoldást megtalálni. Egyébként megjegyzem, hogy ezt a háttérben ezt a sok
mindig megjelenı címert Én zavarónak éreztem az olvasás szempontjából.
Az hogy csak végre kell hajtani Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon sokat kell
tenni, mert a swot-analizísnek a gyengeségei, vagy veszélyek felsorolásában azért
nagyon erıs mondatok szerepelnek, hogy vagyongazdálkodás gyengesége,
elınytelen szerzıdéses konstrukciók, az intézmények gazdálkodási rendszere nem
alkalmazkodik
az
önkormányzat
mindenkori
likviditási
helyzetéhez,
alulfinanszírozottság, eladósodottság által generált hitelspirál, tehát ezek nehézzé
teszik a végrehajtást. Elıször is meg kellene fordítani a tendenciát. Minden
döntésnek szinte gazdasági háttere van, gazdaságilag kell stabilizálni a megyét, s
azt követıen lehet innen továbblépni. Én mondom magam részérıl a 2011. évi
költségvetést ez irányban hatónak érzem, de úgy érzem, hogy ez súlyában még
kevés. Én kérném azokat, akik, azokban az ügyekben el tudnak járni és segíteni
tudják és elsısorban az országgyőlési képviselıkre gondolok és elnök úrra is, hogy
erısítsék a megyéknek a pozícióját, mert a megyék olyan feladatokat látnak el,
amelyek önként vállaltak, de esetenként olyanok, amelyek más települések önként
nem vállaltak, sıt lemondtak róla. Tehát olyan iskolákat, intézményeket,
egészségügyi intézményeket köteles fenntartani a megye, amelyek terhet jelentenek,
viszont nagyon korlátozottak, ezért kérném azt a lobby hátteret, amely ebbıl a
kilépést segíti a megye számára. Köszönöm szépen.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Több hozzászólást, kérdést nem látok, természetesen a megyei
közgyőlés elnökeként és országgyőlési képviselıként a többi megyei közgyőlés
elnökével összefogva mindannyian azon dolgozunk, tárgyalva a többi
településtípusok képviselıivel, megyei jogú városok polgármestereivel, kisebb
városok polgármestereivel, kistelepülések, községek polgármesterei képviselıivel,
hogy az önkormányzati rendszer átalakítása során a megye, köztük a mi megyénk is
a megyék olyan feladatokat kapjanak, olyan feladatellátás legyen számukra kötelezı,
amelyekhez a megfelelı finanszírozást megkapják és amelyeket hatékonyan és jó
lelkiismerettel el tudnak látni és dolgozunk azon is, hogy a megyéktıl elvett
bevételeket visszakapjuk, hiszen az elızı kormányzat ideje alatt ezektıl a megyéket
megfosztották és nagy jövıt és lehetıséget látunk a területfejlesztési feladatok
bıvülésében is, amelyet a jövıben a megyék látnának el.
Tisztelt Közgyőlés!
Tekintettel arra, hogy módosító indítványok benyújtására is sor került kérem, hogy
elsıként egyenként szavazzunk a módosító javaslatokról.
Kérem szavazzunk Árgyelán János 1. számú módosító indítványáról. A módosító
indítványok elfogadásához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
16 tartózkodással nem fogadta el.
Kérem szavazzunk Árgyelán János 2. számú módosító indítványáról. A módosító
indítványok elfogadásához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
16 tartózkodással nem fogadta el.

Kérem szavazzunk Árgyelán János 3. számú módosító indítványáról. A módosító
indítványok elfogadásához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
16 tartózkodással nem fogadta el.
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Kérem szavazzunk Árgyelán János 4. számú módosító indítványáról. A módosító
indítványok elfogadásához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
16 tartózkodással nem fogadta el.
Kérem szavazzunk Árgyelán János 5. számú módosító indítványáról. A módosító
indítványok elfogadásához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
16 tartózkodással nem fogadta el.
Kérem szavazzunk Árgyelán János 6. számú módosító indítványáról. A módosító
indítványok elfogadásához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés a módosító indítványt 6 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal és 12 tartózkodással nem fogadta el.
Kérem szavazzunk Árgyelán János 7. számú módosító indítványáról. A módosító
indítványok elfogadásához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
16 tartózkodással a módosító indítványt nem fogadta el.
Tisztelt Közgyőlés! Árgyelán képviselı úr 8. számú módosító indítványáról nem kérek
szavazást, figyelemmel arra, hogy stilisztikai jellegő javításokat javasol, melyekkel
elıterjesztıként egyetértek és elfogadom. A végleges szövegben a javításokat a
hivatal elvégzi.
Végezetül kérem szavazzunk (az elızıekben meghozott döntések figyelembe
vételével) gazdasági programról. A döntés meghozatalához minısített többségő
szavazat szükséges.
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SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 6 tartózkodással a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
123/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
Fejér Megye Közgyőlése Gazdasági Programjáról
Fejér Megye Közgyőlése a Gazdasági Programot megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
1. ) Fejér Megye Közgyőlése a Gazdasági Programban foglalt célkitőzésekkel és
elvekkel egyetért, a Programot elfogadja, végrehajtását támogatja, s egyben
felkéri a Közgyőlés Elnökét, hogy a Programban rögzített határidık és
ellenırzési pontok szerinti tartalom kidolgozását követıen, a Program
megvalósítása érdekében, hatáskörében a szükséges egyeztetéseket,
intézkedéseket és döntéseket, a felelıs személyek és bizottságok bevonása
mellett hozza meg, azokról évente számoljon be.
2.)

16.

Fejér Megye Közgyőlése a Gazdasági Program végrehajtását kötelezıvé teszi
az intézkedési tervben foglalt valamennyi elemnek és ennek érdekében a
végrehajtást segítı célszerő magatartást vár el a helyi társadalmi-, civil
szervezeti-, lakossági- és gazdasági társasági környezettıl, beleértve a
kormányszervek és hivatalok támogatást elváró magatartását is.

12.

Javaslat pályázat benyújtására az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı önkormányzatok támogatására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát és megadom a szót Gebula Béla alelnök úrnak.
Gebula Béla Ákos - megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
Természetesen 8 igen egyhangú szavazattal a pénzügyi bizottság elfogadásra
javasolja az elıterjesztést a közgyőlés részére. Köszönöm szépen.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Több kérdést, hozzászólást nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
124/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására
benyújtandó pályázatról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévı önkormányzatok támogatására benyújtandó pályázatról szóló elıterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot hozza.
A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat részére a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú
melléklet 2. pontja alapján vissza nem térítendı támogatási igényt nyújtson be az
önkormányzat mőködıképességének biztosítása érdekében.
A pályázat benyújtásához a 4/2011. (III. 1.) BM rendelet 8. számú mellékletének
megfelelı formában, a határozati javaslat mellékletét az abban foglalt tartalommal
elfogadja.
Felelıs: Vargha Tamás
közgyőlés elnöke
Határidı: 2011. április 30.
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8. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

Fejér Megyei
Önkormányzat
Fejér

Jegyzıkönyvi kivonat
Fejér Megye Közgyőlése
2011. évi április 27-i ülésének jegyzıkönyvébıl
124/2011. (IV.27.) határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó
igény benyújtásáról
1. .Fejér Megye Közgyőlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX.
törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására.
2. Fejér Megye Közgyőlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi:
a)
I.
a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı, vagy a
feletti.
b)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı alatti, és a
............... székhelyő körjegyzıséghez tartozik.
c)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı alatti és
körjegyzıséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint
felmentéssel rendelkezik.
d)
megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzıségi feltétel nem
releváns.
II.

a)
b)

III.
IV.
V.

A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen ............ ezer forint összegő bevételt tervez.
Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem
releváns.

□
□
□
x

□
x

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét
1.212.337 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el.
Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv.
x
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát.
a)
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra nem
□
kötelezett.
b)
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett.
x
c)
Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
x
könyvvizsgáló elfogadta.
d)
Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
□
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

......................................................................
polgármester/elnök s. k.

......................................................................
(fı)jegyzı s. k.

A kiadmány hiteléül:
Kelt:
P. H.
...................................................
Aláírás
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Javaslom, hogy 12.00 óra percig szünetet tartsunk, 12 órakor folytatja munkáját a
közgyőlés.

SZÜNET

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Folytatjuk a munkát.

17.

14.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat közbeszerzési tervének
módosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Ezennel megnyitom a napirend feletti vitát és megkérdezem, van-e valakinek
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Gebula Béla Ákos - megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
Egyhangú döntéssel a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést a
közgyőlés számára.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés!
Több kérdést, hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 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.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
125/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat közbeszerzési tervének módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
közbeszerzési tervének módosítására” c. elıterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
A közgyőlés a jelen határozat mellékletét képezı Fejér Megyei Önkormányzat 2011.
évi módosított Közbeszerzési tervét elfogadja, egyben felkéri Elnökét, hogy a
Közbeszerzési terv nyilvánosságra hozataláról a helyben szokásos módon
intézkedjen.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: azonnal
18.

15.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díj és tandíj
összege megállapításainak szabályairól szóló 13/2008. (IV.24.) K.r.
számú rendelet módosítására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem a Tisztelt Közgyőlést, van-e
valakinek kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Kérdést, hozzászólást nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a rendelet-tervezetrıl. A döntés meghozatalához minısített
többségő szavazat 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
6/2011. (IV. 28.)
önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díj és tandíj összege
megállapításainak szabályairól szóló 13/2008. (IV.24.) K. r .számú rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)

19.

16.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények
térítési díjáról szóló 4/2007.(II.23.) K.r.sz. rendelet 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 a rendelet-tervezetrıl. A döntés meghozatalához minısített
többségő 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
7/2011. (IV.28.)
önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények térítési díjáról
szóló 4/2007. (II. 23.) K.r. számú rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
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20.

17.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati
rendelet módosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Ezennel megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a rendelet-tervezetrıl. A döntés meghozatalához minısített
többségő 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
8/2011.(IV.28.)
önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
21.

18.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Közgyőlést, hogy az alapító okiratok módosítása
kapcsán a véleményezésre jogosult szervezetek és testületek részére az
elıterjesztés megküldésre került. A megküldött vélemények az ftp. szerveren
elhelyezésre kerültek.
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Ezennel megnyitom a napirend feletti vitát és megkérdezem, van-e valakinek
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy számos helyen az alapító okiratból annyi került ki,
az a mondatrész került ki, vagy az a mondatszakasz került ki, hogy organikus okokra
visszavezethetı tartós és súlyos rendellenesség. Ebbıl az organikus okra
visszavezethetı került ki. Ezt szeretném megtudni, hogy ennek mi az oka.
Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Frakcióvezetı úr.
Az inkrimináció egy része jogszabályi módosítás miatt került ki a szövegbıl.
Tisztelt Közgyőlés!
Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a határozati javaslatokról az
elıterjesztésben szereplı sorrendben. Engedjék meg képviselıtársaim, hogy a
szavazás során, csak az intézmények rövidített nevét soroljam fel. A döntés
meghozatalához valamennyi esetben minısített többségő szavazat szükséges.
Elsıként a dr. Entz Ferenc Szakképzı Iskola alapító okiratának módosításáról
szavazzunk.
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
126/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Entz Ferenc Mezıgazdasági, Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképzı Iskolája és Kollégiuma alapító okiratának
módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Entz
Ferenc Mezıgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskolája
és Kollégiuma alapító okiratának módosításával kapcsolatos elıterjesztést és az
abban foglaltakkal egyetért.
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1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Entz Ferenc
Mezıgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskolája és
Kollégiuma 55/2009. (II. 26.) K. h. sz. határozatával elfogadott és a 79/2009. (II.
26. ) K. h. sz., a 296/2009. (XI. 19.) K. h. sz., a 150/2010. (IV. 29.) K. h. sz. és a
346/2010.(XII.16.) önkormányzati határozatával módosított alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Kiegészül az alapító okirat:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:
853124-1 Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13) évfolyam

Módosul az alapító okirat:
Az "organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg
helyébe a "tartós és súlyos rendellenességével" szöveg, valamint a "organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg helyébe
a "súlyos rendellenességével" szöveg lép az alapító okiratban szereplı
valamennyi szakfeladat vonatkozásában.
2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény
SZMSZ-ében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes
szerkezető alapító okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk az Eötvös József Szakképzı Iskola alapító okiratának
módosításáról.
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
127/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképzı Iskolája és Kollégiuma
alapító okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös
József Szakképzı Iskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításával
kapcsolatos elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József
Szakképzı Iskolája és Kollégiuma 56/2009. (II. 26.) K. h. sz. határozatával
elfogadott és a 80/2009. (II. 26. ) K. h. sz., a 297/2009 (XI. 19.) K. h. sz. a
151/2010. (IV. 29.) K. h. sz. és a 347/2010.(XII.16.) önkormányzati határozatával
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Törlésre kerül az alapító okirat „23. Évfolyamok száma” pontjából:
-

szakközépiskola (idegen nyelvi elıkészítı 5 évfolyam 9-13.)

Törlésre kerül az alapító okirat „26. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó
feladatok” pontjából:
- 853121-1 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás 13. évfolyama
- 853122-1 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai
oktatása 13. évfolyama
- 853124-1 Szakközépiskola felnıttoktatás 13. évfolyama
Az alapító okirat „24. Felvehetı gyermekek, tanulók maximális létszáma” pontja,
az iskola nappali munkarendben maximálisan felvehetı tanulók létszáma 670 fı
helyett 400 fıre módosul.
Módosul az alapító okirat:
Az "organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg
helyébe a "tartós és súlyos rendellenességével" szöveg, valamint a "organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg helyébe
a "súlyos rendellenességével" szöveg lép az alapító okiratban szereplı
valamennyi szakfeladat vonatkozásában.
2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
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Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk
módosításáról.

a

Perczel

Mór

Szakképzı

Iskola

alapító

okiratának

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
128/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Perczel Mór Szakképzı Iskolája és Kollégiuma
alapító okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Perczel Mór
Szakképzı Iskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításával kapcsolatos
elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Perczel Mór Szakképzı
Iskolája és Kollégiuma 57/2009. (II. 26.) K. h. sz. határozatával elfogadott és a
81/2009. (II. 26. ) K. h. sz., a 298/2009. (XI. 19.) K. h. sz., a 152/2010. (IV. 29.) K.
h. sz. és a 348/2010.(XII.16.) önkormányzati határozatával módosított alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Törlésre kerül az alapító okirat „23. Évfolyamok száma” pontjából:
Felnıttoktatási szakközépiskola:
3 évfolyam általános mőveltséget megalapozó (11-13)
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Törlésre kerül az alapító okirat „25. Országos Képzési Jegyzék szerinti képzések”
pontjából:
Gépészeti szakmacsoport:
- OKJ 31 521 10 1000 00 00 géplakatos 2 év (kimenı rendszerben)
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport:
- OKJ 33 5216 03 villanyszerelı 3 év (kimenı rendszerben)
Informatika szakmacsoport:
- OKJ 54 4641 03 informatikus (rendszerinformatikus) 2 év kimenı rendszerben
Kiegészül az alapító okirat „23. Évfolyamok száma” pontja:
-

Felnıttoktatási szakközépiskola (nappali):
4 évfolyam, általános mőveltséget megalapozó (9-12)
Módosul az alapító okirat:

Az "organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg
helyébe a "tartós és súlyos rendellenességével" szöveg, valamint a "organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg helyébe
a "súlyos rendellenességével" szöveg lép az alapító okiratban szereplı
valamennyi szakfeladat vonatkozásában.
2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a Petıfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosításáról.
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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
129/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Petıfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája
alapító okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Petıfi
Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája alapító okiratának módosításával
kapcsolatos elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Petıfi Sándor
Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 58/2009. (II. 26.) K. h. sz.
határozatával elfogadott és a 82/2009. (II. 26. ) K. h. sz., a 299/2009. (XI. 19.), a
153/2010. (IV. 29.) K. h. sz. és a 349/2010.(XII.16.) önkormányzati határozatával
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Törlésre kerül az alapító okiratból „6. Telephelyei” pontjából:
- 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 175. szám
Módosul az alapító okirat:
Az "organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg
helyébe a "tartós és súlyos rendellenességével" szöveg, valamint a "organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg helyébe
a "súlyos rendellenességével" szöveg lép az alapító okiratban szereplı
valamennyi szakfeladat vonatkozásában.

2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
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3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a Táncsics Mihály Gimnázium alapító okiratának módosításáról.
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
130/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnáziuma alapító okiratának
módosításával
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Táncsics
Mihály Gimnáziuma alapító okiratának módosításával kapcsolatos elıterjesztést és
az abban foglaltakkal egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Táncsics Mihály
Gimnáziuma 59/2009. (II. 26.) K. h. sz. határozatával elfogadott és a 83/2009. (II.
26. ) K. h. sz., a 300/2009. (XI. 19.) K. h. sz. a 154/2010. (IV. 29.) K. h. sz., és a
350/2010. (XII. 16.) önkormányzati határozatával módosított alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az "organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg
helyébe a "tartós és súlyos rendellenességével" szöveg, valamint a "organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg helyébe
a "súlyos rendellenességével" szöveg lép az alapító okiratban szereplı
valamennyi szakfeladat vonatkozásában.
2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
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Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a Vajda János Gimnázium alapító okiratának módosításáról.
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
131/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája
alapító okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János
Gimnáziuma és Szakközépiskolája alapító okiratának módosításával kapcsolatos
elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János
Gimnáziuma és Szakközépiskolája 60/2009. (II. 26.) K. h. sz. határozatával
elfogadott és a 84/2009. (II. 26. ) K. h. sz., a 301/2009. (XI. 19.), a 194/2010. (V.
13.) K. h. sz. és a 351/2010.(XII.16.) önkormányzati határozatával módosított
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az "organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg
helyébe a "tartós és súlyos rendellenességével" szöveg, valamint a "organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg helyébe
a "súlyos rendellenességével" szöveg lép az alapító okiratban szereplı
valamennyi szakfeladat vonatkozásában.
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2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a Szabolcs Vezér Gimnázium alapító okiratának módosításáról.
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
132/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs
Vezér Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának
módosításával kapcsolatos elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér
Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 61/2009. (II. 26.) K. h. sz.
határozatával elfogadott és a 87/2009. (II. 26. ) K. h. sz., a 302/2009. (XI. 19.) K.
h. sz., a 155/2010. (IV. 29.) K. h és a 352/2010.(XII.16.) önkormányzati
határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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Az "organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg
helyébe a "tartós és súlyos rendellenességével" szöveg, valamint a "organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg helyébe
a "súlyos rendellenességével" szöveg lép az alapító okiratban szereplı
valamennyi szakfeladat vonatkozásában.
2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a velencei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola alapító
okiratának módosításáról.
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
133/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának
módosításával
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája,
Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona
alapító okiratának módosításával kapcsolatos elıterjesztést és az abban foglaltakkal
egyetért.
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1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános
Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona 62/2009. (II.
26.) K. h. sz. határozatával elfogadott és a 85/2009. (II. 26. ) K. h. sz., a
303/2009. (XI. 19.) K. h. sz. a 156/2010. (IV. 29.) K. h. sz. és a 353/2010.(XII.16.)
önkormányzati határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az "organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg
helyébe a "tartós és súlyos rendellenességével" szöveg, valamint a "organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg helyébe
a "súlyos rendellenességével" szöveg lép az alapító okiratban szereplı
valamennyi szakfeladat vonatkozásában.
2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola alapító okiratának
módosításáról.

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
134/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító
okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth
Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratának módosításával
kapcsolatos elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye 65/2009. (II. 26.) K. h. sz., a 306/2009 (XI. 19.) K. h.
sz., a 159/2010. (IV. 29.) K. h. sz. és a 354/2010.(XII.16.) önkormányzati
határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Törlésre kerül az alapító okirat „24. Országos Képzési Jegyzék szerinti képzések”
pontjából:
Könnyőipari szakmacsoport:
- OKJ 21 5272 01 bırtárgykészítı – kimenı rendszerben
- OKJ 31 5276 03 varrómunkás – kimenı rendszerben

2 év
2 év

Törlésre kerül az alapító okirat „25. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó
feladatok” pontjából:
-

-

852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános
iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
853133-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)
853213-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a
szakképzési évfolyamokon
855913-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855916-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
Módosul az alapító okirat:

Az "organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg
helyébe a "tartós és súlyos rendellenességével" szöveg, valamint a "organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg helyébe
a "súlyos rendellenességével" szöveg lép az alapító okiratban szereplı
valamennyi szakfeladat vonatkozásában.
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2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap

3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk
módosításáról.

a

Gárdonyi

Géza

Általános

Iskola

alapító

okiratának

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
135/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális
Szakiskolája alapító okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Gárdonyi
Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának
módosításával kapcsolatos elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.
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1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános
Iskolája és Speciális Szakiskolája 62/2009. (II. 26.) K. h. sz. határozatával
elfogadott és a 85/2009. (II. 26. ) K. h. sz., a 304/2009. (XI. 19.) K. h. sz., a
157/2010. (IV. 29.) K. h. sz. és a 356/2010.(XII.16.) önkormányzati határozatával
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Törlésre kerül az alapító okirat „25. Országos Képzési Jegyzék szerinti képzések”
pontjából:
-

OKJ 31 622 01 0010 31 04 zöldségtermesztı

2 év

Kiegészül az alapító okirat:
-

OKJ 31 622 01 0100 21 04 kerti munkás

2 év

Módosul az alapító okirat:
Az "organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg
helyébe a "tartós és súlyos rendellenességével" szöveg, valamint a "organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg helyébe
a "súlyos rendellenességével" szöveg lép az alapító okiratban szereplı
valamennyi szakfeladat vonatkozásában.

2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a József Attila Általános Iskola alapító okiratának módosításáról.
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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
136/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális
Szakiskolája alapító okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila
Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításával
kapcsolatos elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános
Iskolája és Speciális Szakiskolája 66/2009. (II. 26.) K. h. sz. határozatával
elfogadott és a 88/2009. (II. 26.) K. h. sz., a 307/2009. (XI. 19.) K. h. sz., a
160/2010. (IV. 29.) K. h. sz. és a 355/2010.(XII.16.) önkormányzati határozatával
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az "organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg
helyébe a "tartós és súlyos rendellenességével" szöveg, valamint a "organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg helyébe
a "súlyos rendellenességével" szöveg lép az alapító okiratban szereplı
valamennyi szakfeladat vonatkozásában.
2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk
módosításáról.

a

Pápay

Ágoston

Általános

Iskola

alapító

okiratának

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
137/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája,
Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának
módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay
Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és
Diákotthona alapító okiratának módosításával kapcsolatos elıterjesztést és az
abban foglaltakkal egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános
Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona 64/2009. (II. 26.)
K. h. sz. határozatával elfogadott és a 89/2009. (II. 26. ) K. h. sz., a 305/2009.
(XI. 19.) K. h. sz., a 158/2010. (IV. 29.) K. h. sz. és a 357/2010.(XII.16.)
önkormányzati határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Kiegészül az alapító okirat „25. Évfolyamok száma” pontja:
-

2 évfolyam készségfejlesztı speciális szakiskola (1/11, 2/12) kimenı
rendszerben
2 évfolyam önálló életvitelre felkészítı szakiskola (3/13, 4/14) kimenı
rendszerben
3 évfolyam készségfejlesztı speciális szakiskola (1/11, 2/12, 3/13) felmenı
rendszerben (2012/2013-as tanévtıl kezdıdıen)
Módosul az alapító okirat:

Az "organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg
helyébe a "tartós és súlyos rendellenességével" szöveg, valamint a "organikus
okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével" szöveg helyébe
a "súlyos rendellenességével" szöveg lép az alapító okiratban szereplı
valamennyi szakfeladat vonatkozásában.
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2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító
okiratának módosításáról.
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
138/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási
Intézménye alapító okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium
Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye alapító okiratának módosításával
kapcsolatos elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.
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1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú
Mővészetoktatási Intézménye 68/2009. (II. 26.) K. h. sz. határozatával elfogadott
és a 90/2009. (II. 26.) K. h. sz., a 308/2009. (XI. 19.) K. h. sz. és a
358/2010.(XII.16.) önkormányzati határozatával módosított alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Törlésre kerül az alapító okirat „6. Telephelyei” pontjából: 2060 Bicske, Rózsa u.
1.
2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

Határidı: 2011. május 16.

22.

33.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
Intézménye alapító okiratának módosítására

Integrált

Szociális

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. A döntés meghozatalához minısített
többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS

67

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
139/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye alapító okiratának
módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált
Szociális Intézménye alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyőlés hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztı iskolai feladatott ellátó
intézményegység megszervezése elkezdıdjön.
2. Egyidejőleg a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Fejér Megyei
Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye a 341/2010. (XII.16.) önkormányzati
határozatával, valamint a 314/2009. (XI.19.) K.h.sz. számú közgyőlési
határozatával módosított 73/2009. (II.26.) K.h.sz. határozatával elfogadott alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 12. pontja „Az intézmény alaptevékenysége” szövegrész az
alábbiakkal egészül ki:
12. Az intézmény alaptevékenysége:
„Bentlakásos formában gondoskodik
gyógypedagógiai vagy egyéb iskolarendszerő oktatás, nevelés körébe nem
vonható súlyos vagy halmozottan fogyatékos kiskorúak korai fejlesztésérıl,
fejlesztı felkészítésérıl, valamint fejlesztı iskolai oktatásról és az iskolai
tanulmányok folytatásának segítésérıl 20 engedélyezett férıhelyen. „ szöveggel
egészül ki.
20. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok kiegészülnek az
alábbival:
856013-1

Fejlesztı felkészítés (fejlesztı iskola)

3. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosítása által szükségessé vált intézményi
dokumentumok átdolgozásáról.
Felelıs:

Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
Szilasy Katalin, az ISZI igazgatója

Határidı: 2011. május 30.
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4. A közgyőlés a fıjegyzı távollétében felkéri az aljegyzıt, hogy intézkedjen az
egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli
Regionális Igazgatósághoz történı benyújtásáról.
Felelıs: Dr. Molnár Krisztián, aljegyzı
Határidı: 2011. május 15.

23.

20.

Beszámoló a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi
tevékenységérıl

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
indítványozta a határozati javaslat 3 pontjának módosítását az alábbiak szerint:
„A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a VVSI Nonprofit Kft. mőködésének
felülvizsgálatával kapcsolatban - tekintettel a társaság tıkehelyzetére – a Gt. 143. §
(2) bekezdésében elıírtak értelmében a közgyőlés júniusi ülésére tegyen javaslatot a
Kft. tıkehelyzetének rendezése érdekében szükséges intézkedések megtételére
azzal, hogy amennyiben Gt. 51. § értelmében, a Fejér Megyei Önkormányzat, mint a
társaság tulajdonosa részérıl a beszámoló elfogadásától számított három hónapon
belül a szükséges saját tıke biztosítására nem történik intézkedés, a közgyőlés
elnöke 60 napon belül tegyen javaslatot a gazdasági társaság más gazdasági
társasággá történı átalakítására vagy annak jogutód nélküli megszüntetésére.”
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Tisztelt Közgyőlést, van-e valakinek
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Gebula Béla alelnök úrnak.
Gebula Béla Ákos - megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
A pénzügyi bizottság egyhangú döntéssel elfogadásra javasolja a beszámolót a
megyei közgyőlés részére.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Több hozzászólást nem látok.
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Tisztelt Közgyőlés!
Elsıként szavazzunk a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság a határozati javaslat 3.
pontját érintı módosító javaslatáról. 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.
Végezetül kérem szavazzunk (az elızıekben hozott döntés figyelembe vételével) a
határozati javaslatról. 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.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
140/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Velencei-tavi Vizi Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl szóló
beszámoló elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Beszámoló a Velencei-tavi Vizi Sportiskola
Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl” c. elıterjesztést és alábbi határozatot
hozza:
1. A Közgyőlés a Velencei-tavi Vizi Sportiskola Nonprofit Kft. egyszerősített éves
beszámolóját a Felügyelı Bizottság illetve a könyvvizsgáló véleményének
figyelembevételével 1.255.558 e Ft mérleg fıösszeggel és - 23.546 e Ft mérleg
szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadja.
2. A Közgyőlés megtárgyalta a Velencei-tavi Vizi Sportiskola Nonprofit Kft.
közhasznúsági jelentését, és azt az abban foglalt tartalommal elfogadja.
3. A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a VVSI Nonprofit Kft. mőködésének
felülvizsgálatával kapcsolatban - tekintettel a társaság tıkehelyzetére – a Gt.
143. § (2) bekezdésében elıírtak értelmében a közgyőlés júniusi ülésére tegyen
javaslatot a Kft. tıkehelyzetének rendezése érdekében szükséges intézkedések
megtételére azzal, hogy amennyiben Gt. 51. § értelmében, a Fejér Megyei
Önkormányzat, mint a társaság tulajdonosa részérıl a beszámoló elfogadásától
számított három hónapon belül a szükséges saját tıke biztosítására nem történik
intézkedés, a közgyőlés elnöke 60 napon belül tegyen javaslatot a gazdasági
társaság más gazdasági társasággá történı átalakítására vagy annak jogutód
nélküli megszüntetésére.
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Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: 2011. június 30.

24.

36.

Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház Közép-Dunántúli
Operatív Program keretében meghirdetett „Rehabilitációs
szolgáltatások
fejlesztése”
(kódszám:
KDOP-5.2.1/C-11)
elnevezéső pályázaton történı részvételére

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés ! Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e
valakinek kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Gebula Béla alelnök úrnak.

Gebula Béla Ákos - megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
A pénzügyi bizottság szintén egyhangú döntéssel a közgyőlés számára elfogadásra
javasolja az elıterjesztést.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Több hozzászólást nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 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
141/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Szent György Kórház által Közép-Dunántúli Operatív Program
keretében meghirdetett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” (kódszám:
KDOP-5.2.1/C-11) elnevezéső pályázaton történı részvételérıl
A Fejér Megyei Közgyőlés a Fejér Megyei Szent György Kórház által KözépDunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése” (kódszám: KDOP-5.2.1/C-11) elnevezéső pályázaton történı
részvételére tárgyú elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Fejér Megye Közgyőlése hozzájárul a Fejér Megyei Szent György Kórház
pályázatának benyújtásához, valamint a pályázat kötelezı mellékleteként
szükséges fenntartói támogató és jogosultsági feltételeknek való
megfelelısségrıl szóló nyilatkozatokat megadja.
2. A Közgyőlés egyúttal felhatalmazza elnökét, hogy a „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése- KDOP 5.2.1/C-11” tárgyában megkötendı
konzorciumi szerzıdést a Fejér Megyei Szent György Kórház fenntartójának
hivatalos képviselıjeként ellenjegyezze.
3. A Fejér Megyei Közgyőlés – az önkormányzat költségvetési helyzete
függvényében - a projekt megvalósításához szükséges önerı összegét –
maximum 65 000 000 forintot - kölcsön formájában biztosítja a Fejér Megyei
Szent György Kórház részére.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: azonnal

25.

32.

Egyes települési önkormányzatok területi ellátási kötelezettséggel
kapcsolatos kérelme

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e a Tisztelt Közgyőlés
tagjainak kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
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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
142/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
az egyes települési önkormányzatok területi ellátási kötelezettséggel
kapcsolatos kérelmérıl
Fejér Megye Közgyőlése az „Egyes települési önkormányzatok területi ellátási
kötelezettséggel kapcsolatos kérelme” címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Közgyőlés hozzájárul, hogy a Fejér Megyei Szent György Kórház ellátási
területéhez tartozó Bábolna Város, Bana Község, valamint Ács Város
vonatkozásában a területi ellátási kötelezettség a gyıri Petz Aladár Megyei
Oktató Kórházhoz kerüljön át, az alábbi szakmák tekintetében:
– Esztétikai plasztikai sebészet,
– Fejlıdés neurológia,
– Foniátria.
2 A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy az ellátási terület módosításához szükséges
további intézkedéseket tegye meg és az ezzel kapcsolatos – jelen elıterjesztés
mellékletét képezı – megállapodást kézjegyével lássa el.

Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: Folyamatos

26.

21.

Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház többletkapacitási
kérelmének támogatására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, a Tisztelt Közgyőlést van-e
valakinek kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Gebula Béla alelnök úrnak.
Gebula Béla Ákos - megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr!
Egyhangú döntéssel elfogadásra javasolja a Tisztelt Közgyőlés számára a pénzügyi
bizottság az elıterjesztést.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Több hozzászólót nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 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.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
143/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Szent György Kórház többletkapacitási kérelmének
támogatásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Szent György
Kórház többletkapacitási kérelmének támogatására” címő elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1.)

Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Szent György Kórház kapszulás
endoszkópiára vonatkozó – az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtandó – többletkapacitási kérelmét támogatja.

2.)

A közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl – a határozat megküldésével – a
Fejér Megyei Szent György Kórház fıigazgatóját értesítse.

Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke, a határozat megküldéséért

Határidı:

2011. május 2.

74

27.

23.

Javaslat a Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlan
használata tárgyában hozott 364/2009. (XII.17.) K.h.sz., valamint a
100/2010.(II.25.) K.h.sz. közgyőlési határozatok módosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés! Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Gebula Béla alelnök úrnak.
Gebula Béla Ákos - megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Szintén egyhangú döntéssel támogatta a pénzügyi bizottság a határozati javaslat
elfogadását. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Több hozzászólást nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 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.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
144/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat és az Alba Regia Táncegyesület közötti – a
Székesfehérvár, Malom u. 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó – bérleti
szerzıdés megkötésérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Székesfehérvár, Malom u. 6.
szám alatti ingatlan használata tárgyában hozott 364/2009. (XII.17.) K.h.sz., valamint
a 100/2010. (II. 25.) K.h.sz. közgyőlési határozatok módosítására” címő elıterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
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1.)A közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat és az Alba Regia Táncegyesület
között megkötendı Együttmőködéssel egybekötött bérleti szerzıdés tervezetét –
változatlan tartalommal – jóváhagyja, egyidejőleg felhatalmazza elnökét a
szerzıdés aláírására.
2.)A közgyőlés egyidejőleg Fejér Megye Közgyőlése 364/2009. (XII.17.) K.h.sz.,
valamint a 100/2010. (II. 25.) K.h.sz. határozatait hatályon kívül helyezi.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: 2011. május 15.

28.

25.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi beiskolázási
tervének 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 a határozati javaslatokról az elıterjesztésben szereplı
sorrendben. Engedjék meg képviselıtársaim, hogy a szavazás során, csak az
intézmények rövidített nevét soroljam fel. Valamennyi esetben a döntés
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
Elsıként szavazzunk a Dr. Entz Ferenc Mezıgazdasági Szakképzı Iskola
beiskolázási tervének módosításáról.

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
145/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Entz Ferenc Mezıgazdasági, Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképzı Iskolája és Kollégiumára vonatkozó 2011/2012.
tanévi beiskolázási terv módosításáról
A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi
beiskolázási tervének módosítására” címő elıterjesztést és a Fejér Megyei
Önkormányzat Dr. Entz Ferenc Mezıgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképzı Iskolája és Kollégiumára vonatkozó 2011/2012. tanévi beiskolázási terv
módosításával kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:
Jóváhagyja a nappali munkarend szerinti szakképzı évfolyam 1/11, 2/12, 3/13, 4/14.
évfolyamán – tanulói létszám emelkedése miatt - 7 osztály indítását.
A közgyőlés felkéri elnökét a terv realizálásával összefüggı intézkedések
megtételére.
Felelıs:

a határozat intézmény részére történı megküldéséért
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk az Eötvös József Szakképzı Iskola beiskolázási tervének
módosításáról.
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
146/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképzı Iskolája és
Kollégiumára vonatkozó 2011/2012. tanévi beiskolázási terv módosításáról
A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi
beiskolázási tervének módosítására” címő elıterjesztést és a Fejér Megyei
Önkormányzat Eötvös József Szakképzı Iskolája és Kollégiumára vonatkozó
2011/2012. tanévi beiskolázási terv módosításával kapcsolatosan az alábbi
határozatot hozza:
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Jóváhagyja, hogy a szakközépiskola nappali évfolyamán, valamint a szakképzı
évfolyam 1/11, 2/12. évfolyamán az iskolába belépı osztályok száma 2 osztályra
módosuljon, melynek indoka a tanulói létszám növekedése.
A közgyőlés felkéri elnökét a terv realizálásával összefüggı intézkedések
megtételére.
Felelıs:

a határozat intézmény részére történı megküldéséért
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke

Határidı:

2011. május 20.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a Perczel Mór Szakképzı Iskola beiskolázási tervének
módosításáról.
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
147/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Perczel Mór Szakképzı Iskolájára és
Kollégiumára vonatkozó 2011/2012. tanévi beiskolázási terv módosításáról
A Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában
mőködı nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi beiskolázási tervének
módosítására” címő elıterjesztést és a Fejér Megyei Önkormányzat Perczel Mór
Szakképzı Iskolájára és Kollégiumára vonatkozó 2011/2012. tanévi beiskolázási terv
módosításával kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:
Jóváhagyja, hogy az intézményben elırehozott (alternatív) szakképzés 1/9, 2/10,
3/11. évfolyamán az iskolai osztályok száma 2 osztályra módosuljon.
Jóváhagyja, hogy a szakiskola 9-10. évfolyamán az engedélyezett osztályok száma 2
osztályra módosuljon.
Jóváhagyja, hogy a felnıttoktatási szakközépiskolai - nappali munkarendben –
képzésben részt vevı osztályok száma 2-re csökkenjen.
Jóváhagyja, hogy az érettségi utáni OKJ képzésben az engedélyezett osztályok
száma 1 osztály indítására módosuljon.
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Jóváhagyja, hogy a kollégiumi csoportok száma 1 csoportra csökkenjen.
A közgyőlés felkéri elnökét a terv realizálásával összefüggı intézkedések
megtételére.
Felelıs:

a határozat intézmény részére történı megküldéséért
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke

Határidı:

2011. május 20.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk
módosításáról.

a

Táncsics

Mihály

Gimnázium

beiskolázási

tervének

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
148/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnáziumára vonatkozó
2011/2012. tanévi beiskolázási terv módosításáról
A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi
beiskolázási tervének módosítására” címő elıterjesztést és a Fejér Megyei
Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnáziumára vonatkozó 2011/2012. tanévi
beiskolázási terv módosításával kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:
Jóváhagyja, hogy a 4 évfolyamos gimnáziumi esti munkarend szerinti képzésben az
iskola osztályok száma 2 osztályra csökkenjen.
A közgyőlés felkéri elnökét a terv realizálásával összefüggı intézkedések
megtételére.
Felelıs:

a határozat intézmény részére történı megküldéséért
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke

Határidı:

2011. május 20.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a Vajda János Gimnázium beiskolázási tervének módosításáról.
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
149/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziumára és
Szakközépiskolájára vonatkozó 2011/2012. tanévi beiskolázási terv
módosításáról
A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi
beiskolázási tervének módosítására” címő elıterjesztést és a Fejér Megyei
Önkormányzat Vajda János Gimnáziumára és Szakközépiskolájára vonatkozó
2011/2012. tanévi beiskolázási terv módosításával kapcsolatosan az alábbi
határozatot hozza:
Jóváhagyja, hogy a 4 évfolyamos gimnáziumi levelezı képzésben az iskolában lévı
osztályok száma 1-re módosuljon.
A közgyőlés felkéri elnökét a terv realizálásával összefüggı intézkedések
megtételére.
Felelıs:

a határozat intézmény részére történı megküldéséért
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke

Határidı:

2011. május 20.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a velencei Óvoda, Általános Iskola beiskolázási tervének
módosításáról.
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
150/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Diákotthona és Kollégiumára vonatkozó 2011/2012. tanévi
beiskolázási terv módosításáról

A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi
beiskolázási tervének módosítására” címő elıterjesztést és a Fejér Megyei
Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és
Kollégiumára vonatkozó 2011/2012. tanévi beiskolázási terv módosításával
kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:
Jóváhagyja, hogy a speciális szakiskola 1/11, 2/12. évfolyamán a tanulói létszám
csökkenése miatt a 2011/2012. tanévtıl a speciális szakiskolai osztályok száma 6,
melybıl iskolába belépı osztályok száma 2.
A közgyőlés felkéri elnökét a terv realizálásával összefüggı intézkedések
megtételére.
Felelıs:

a határozat intézmény részére történı megküldéséért
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke

Határidı:

2011. május 20.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a Pápay Ágoston Általános Iskola beiskolázási tervének
módosításáról.

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
152/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája,
Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthonára vonatkozó 2011/2012.
tanévi beiskolázási terv módosításával

A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi
beiskolázási tervének módosítására” címő elıterjesztést és a Fejér Megyei
Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális
Szakiskolája és Diákotthonára vonatkozó 2011/2012. tanévi beiskolázási terv
módosításával kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:
Jóváhagyja, hogy az általános iskola 5-8 évfolyamán a tanulói létszám csökkenése
miatt az osztályok száma 2 osztályra csökkenjen.
A készségfejlesztı speciális szakiskola 1/11, 2/12, 3/13, 4/14. évfolyamán a tanulói
létszám növekedése miatt az osztályok száma 4-re, melybıl az iskolába belépı
osztályok száma 2-re növekedjen.
A közgyőlés felkéri elnökét a terv realizálásával összefüggı intézkedések
megtételére.
Felelıs:

a határozat intézmény részére történı megküldéséért
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke

Határidı:

2011. május 20.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a Gárdonyi Géza Általános Iskola beiskolázási tervének
módosításáról.

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
151/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális
Szakiskolájára vonatkozó 2011/2012. tanévi beiskolázási terv módosításával

A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi
beiskolázási tervének módosítására” címő elıterjesztést és a Fejér Megyei
Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolájára
vonatkozó 2011/2012. tanévi beiskolázási terv módosításával kapcsolatosan az
alábbi határozatot hozza:
Jóváhagyja, hogy az elıkészítı szakiskola 9-10 évfolyamán az osztályok száma 1-re
csökkenjen.
Jóváhagyja továbbá, hogy a speciális szakiskola 1/11, 2/12. évfolyamán a tanulói
létszám növekedése miatt az osztályok száma 3-ra növekedjen, melybıl az iskolába
belépı osztályok száma 2 legyen.
A közgyőlés felkéri elnökét a terv realizálásával összefüggı intézkedések
megtételére.
Felelıs:

a határozat intézmény részére történı megküldéséért
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke

Határidı:

2011. május 20.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény beiskolázási
tervének módosításáról.

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
153/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási
Intézményre vonatkozó 2011/2012. tanévi beiskolázási terv módosításáról

A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi
beiskolázási tervének módosítására” címő elıterjesztést és a Fejér Megyei
Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási Intézményre vonatkozó
2011/2012. tanévi beiskolázási terv módosításával kapcsolatosan az alábbi
határozatot hozza:
Jóváhagyja, hogy a 2011/2012. tanévben a zenei elıképzısben részt vevı tanulók
száma 30 fırıl 70 fıre, az alapfokú mővészetoktatásban részt vevı tanulók száma
190 fırıl 240 fıre, a továbbképzésben részt vevı tanulók száma 15 fırıl 20 fıre
növekedjen.
A közgyőlés felkéri elnökét a terv realizálásával összefüggı intézkedések
megtételére.
Felelıs:

a határozat intézmény részére történı megküldéséért
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke

Határidı:

2011. május 20.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a 10. 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
154/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı közoktatási intézmények
2011/2012. tanévi beiskolázásáról és a mőködésükre vonatkozó egyes
feltételek meghatározásáról
A Közgyőlés megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
közoktatási intézmények 2011/2012. tanévi beiskolázásáról és a mőködésükre
vonatkozó egyes feltételek meghatározásáról szóló elıterjesztést.
Fejér Megye Közgyőlése az elıterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja az
intézmények következı tanévre vonatkozó beiskolázási tervét, és a mőködésükre
vonatkozó egyes feltételeket.
A közgyőlés felkéri elnökét a terv realizálásával összefüggı intézkedések
megtételére.
Felelıs:

a határozat intézmény részére történı megküldéséért
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke

Határidı:

2011. május 20.

29.

26.

Javaslat a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási
szerzıdésének módosítására

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?
Hozzászólást nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához minısített
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
155/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási szerzıdésének
módosításáról
A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési Társulás társulási szerzıdésének módosítására” címő elıterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását az elıterjesztés 1. számú melléklete
szerint, az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a 2. számú
melléklet szerint elfogadja.
2. A Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának
módosulása a társulás másik tagjának, Dunaújváros Megyei Jogú Város
közgyőlésének ugyanezen módosítást tartalmazó elfogadó határozatával együtt
válik hatályossá.
3. A Közgyőlés megbízza elnökét, hogy a változtatásból fakadó törzskönyvi
bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár felé tegyen eleget.
4. Fejér Megye Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a határozat
megküldésével értesítse Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyőlését.
Felelıs:

Vargha Tamás elnök

Határidı: 2011. május 15.

30.

27.

Javaslat a Váli Önkormányzat által kezdeményezett, a váli
Általános Mővelıdési Központ átszervezésérıl szóló megyei
szakvélemény kiadására
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. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
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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
156/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
Vál Község Önkormányzata alapfokú közoktatási intézményei átszervezésérıl
készített megyei szakvélemény elfogadásáról

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Vál Község
Önkormányzata közoktatási átszervezésérıl készített megyei szakvélemény
elfogadására” 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 Vál Község Önkormányzata által tervezett – a település alapfokú oktatási
intézményeit érintı – átszervezés végrehajtása után a közoktatási szolgáltatás
Vál község 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 elképzelés nem ütközik Fejér megye közoktatásifeladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési
és
fejlesztési
tervében
megfogalmazott elvekbe.

3.)

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a jelen döntésérıl
Vál község polgármesterét tájékoztassa.

Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

2011. május 10.

31.

34.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú
közoktatási átszervezésérıl készített
elfogadására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Város Önkormányzata
megyei szakvélemény

87

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. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartózkodással a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
157/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási átszervezésérıl
készített megyei szakvélemény elfogadásáról
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási átszervezésérıl készített megyei
szakvélemény elfogadására” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.)

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. §. (5) bekezdése alapján a
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése, a beterjesztett anyagok alapján
szakvéleményében megállapítja, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata által tervezett – a város középfokú oktatási feladatellátását,
ezen belül a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
mőködését érintı – átszervezés végrehajtása nem ütközik Fejér megye
közoktatási-feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési
és
fejlesztési
tervében megfogalmazott elvekbe.

2.)

Fejér Megye Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a jelen döntésérıl Dunaújváros
Megyei Jogú Város polgármesterét tájékoztassa.

Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

2011. május 10.
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32.

39.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és a Velencei-tó térségi
TDM
nonprofit
Korlátolt
Felelısségő
Társaság
között
együttmőködési megállapodás megkötésére

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. 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
158/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat és a
Velencei-tó térségi TDM nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság között
együttmőködési megállapodás megkötésérıl

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és a
Velencei-tó térségi TDM nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság között
együttmőködési megállapodás megkötésére” címő elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
A közgyőlés megismerte a benyújtani kívánt pályázat célkitőzéseit és azzal egyetért.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az együttmőködési megállapodás aláírására.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı:

azonnal
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33.

28.

Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

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?
Mivel ilyet nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 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
159/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Fejér Megye Közgyőlése a
281/2010.(X.28.)
337/2010.(XII.16.)
338/2010. (XII.16.)
339/2010. (XII.16.) - 342/2010. (XII.16.)
346/2010. (XII.16.) – 361/2010. (XII.16.)
362/2010. (XII.16.)
363/2010. (XII.16.)
365/2010. (XII.16.) - 371/2010. (XII.16.)
372/2010. (XII.16.)
373/2010. (XII.16.)
375/2010. (XII.16.)
378/2010. (XII.16.)
260/2010. (VII.1.)
381/2010. (XII.16.)
382/2010. (XII.16.)
383/2010. (XII.16.)
384/2010. (XII.16.)
385/2010. (XII.16.)
386/2010. (XII.16.)
2/2011. (I.18.)
3/2011. (I.18.)

17/2011.(II.24.)
19/2011.(II.24.)
20/2011.(II.24.)
48/2011.(II.24.)
50/2011. (II.24.)
51/2011.(II.24.)
52/2011.(II.24.)
52/2011.(II.24.)
53/2011.(II.24.)
54/2011.(II.24.)
55/2011.(II.24.)
58/2011. (II.24.)
60/2011.(II.24.)
61/2011. (II.24.)
62/2011.(II.24.)
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4/2011. (I.18.) – 6/2011. (I.18.)
7/2011.(I.18.)
9/2011.(I.18.)
10/2011.(I.18.)
14/2011.(II.24.)
15/2011.(II.24.)

határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

34.

29.

Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés! Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek
kérdése, észrevétele az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 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
160/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnöke és bizottságai átruházott hatáskörben
hozott intézkedéseirıl szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta.
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35.

30.

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 valakinek
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Megállapítom, hogy a közgyőlés a tájékoztatót tudomásul vette.

36.

31.

A képviselık bejelentései, interpellációi

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megkérdezem Képviselıtársaimat, kíván-e valaki még kérdést, interpellációt
elıterjeszteni?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.

Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Ígérem nagyon rövid leszek. A sajtóból és számos magánszemélytıl olyan
információk jutottak el hozzám, hogy valami gond van a Velence-tó Kapuja nevő
projekttel kapcsolatban és számos civil szervezettel, jogásszal, szakértıvel, politikus
szakértıvel tárgyaltam és egyeztettem és kevés bizonyítékot kaptam kézbe, de
mindenképpen az megállapítható, hogy problémás, vagy minimum problémás ez a
projekt. Szerencsére már ezek a problémák olyan szakaszban vannak, hogy civil
szakértık, civil szak… szervezetek jóvoltából már számos dolgot az ügyészség
vizsgál. Úgyhogy Én azokra a problémás dolgokra szeretném a figyelmet felhívni,
ami úgy tőnik, hogy a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozik, nevezetesen a az
Én álláspontom szerint a megye területrendezési tervét is megszegte ez a beruházás
és arra szeretném az Aljegyzı urat kérni, hogy rendeljen el felülvizsgálatot, hogy a
milyen megyei rendeleteket, elveket, szabályokat sértett meg ez a beruházás, ha
megsértette és tegye meg a szükséges lépések amennyiben ezek beigazolódnak.
Köszönöm szépen.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Frakcióvezetı úr hozzászólását. Valóban a Velencei-tó Kapuja
projekt számos hullámot vetett már. Amennyiben a megyei területrendezési tervvel
ellentétben van, vagy bármilyen más Fejér Megyei Önkormányzat hatáskörébe
tartozó rendeletet megsértett, ezt Aljegyzı urat kérem, hogy vizsgáljuk meg és errıl a
közgyőlést tájékoztatni fogjuk.

Tisztelt Közgyőlés!
Több bejelentést, interpellációt nem látok.
Szeretném megköszönni Képviselıtársaim munkáját és mielıtt az ülést bezárom,
szeretném emlékeztetni a Tisztelt Közgyőlés minden tagját, hogy holnap 2011. április
28-án csütörtökön 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésével közösen rendkívüli ülést tartunk. A
közgyőlések együttes ülésének vendége lesz dr. Schmitt Pál Köztársasági Elnök úr.
Kérem a Tisztelt Közgyőlés minden tagját, hogy 9.00 óra elıtt találkozzunk a
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Nagytanács termében.
Szeretném továbbá tájékoztatni a Tisztelt Közgyőlést, hogy a Megyenap kapcsán
Fejér Megye Közgyőlése május 14-én a Megyenapon 9.30 perkor Fehérvárcsurgón a
Fehérvárcsurgói Károlyi kastélyban kihelyezett ünnepi ülést tart, amelyre ezúton
tisztelettel és szeretettel meghívom és várom Képviselıtársaimat, Képviselıtársaim
családját, barátait és minden érdeklıdıt, hiszen nemcsak ünnepi közgyőlés lesz
ezen a napon, hanem két konferencia a Széchenyi-tervrıl, illetve a Fejér Termék
bevezetésérıl, ezenkívül megyenapi egész napos megyenapi vásár és kulturális
fesztivál várja az érdeklıdıket Fehérvárcsurgón a Károlyi kastély elıtti téren.
Szeretném továbbá tájékoztatni a Tisztelt Közgyőlést, hogy a legközelebbi
közgyőlésünk 2011. május 19-én 7.30 perckor, szeretném hangsúlyozni 7.30
perckor, rendkívüli idıpontban kezdıdik, melyre ezúton tisztelettel meghívom a
Tisztelt Közgyőlés tagjait.
Köszönöm még egyszer a Tisztelt Közgyőlés mai munkáját és a mai ülést bezárom.

K.m.f.

a megyei fıjegyzı távollétében:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

