Szám: 2-5/2011.
J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2011. május 14-i nyílt ülésérıl

Jelen vannak: Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál,
Farkas Erzsébet, Gebula Béla Ákos, Kis György, Krausz Attila,
Mahlerné Köfner Anikó, Orosz Éva, Pleizer Lajos, Somogyi Balázs,
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
Tisztelettel köszöntöm az ünnepi közgyőlésen megjelent képviselıket és kedves
vendégeinket, az ünneplıket.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a
megválasztott 21 képviselıbıl 15 képviselı jelen van.
Tisztelt Közgyőlés !
Javaslom, hogy a közgyőlés a kiküldött meghívó szerinti „ Javaslat a Fejér Megyei
Önkormányzat által kezdeményezett Fejér Termék program indítására „ c. napirendet
tárgyalja meg.
Kérem szavazzunk a napirendrıl. A napirend elfogadása egyszerő szótöbbséget
igényel. Kérem, hogy aki igennel szavaz, kézfeltartással jelezze.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Egyhangú, 15 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyőlés a
napirendet elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
161/2011. (V.14.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról

Fejér Megye Közgyőlése az ünnepi ülés napirendi javaslatát elfogadta.
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Napirend:
1.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által kezdeményezett „Fejér Termék
Program” indítására
1.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által kezdeményezett „Fejér Termék
Program” indítására
Elıterjesztı:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Elsı napirendi pontként tárgyaljuk a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által
kezdeményezett Fejér Termék program indítására” napirendünket.
Tisztelt Közgyőlés !
A Fejér Megyei Önkormányzat a megye vidéki térségeinek fenntartható fejlesztése
érdekében 2011. május 14-én Fejér Termék Program néven átfogó programot indít a
Fejér megyei térségek élelmiszer termelésének, kézmőves tevékenységének, kis- és
középvállalkozásainak támogatására. A program a fenntartható fejlıdés elve alapján
a helyi erıforrásokra és a helyi közösségekre épül, legfıképpen rendszerbe foglalja
és segíti a különbözı helyi kezdeményezéseket. Elısegíti a helyi kis- és közepes
gazdaságok,
élelmiszer
feldolgozók
termékeinek
a
közétkeztetésben,
vendéglátásban történı felhasználását. A kézmőves termékeknek és az
élelmiszereknek folyamatos támogatást biztosít a népszerősítésükhöz és a piacra
jutásukhoz. A Fejér Megyei Önkormányzat tevékenyen részt vesz a különbözı
kezdeményezések koordinálásában, hogy azok ne egymás ellenében, egymást
kioltva, hanem rendszerbe épülve szolgálják Fejér Megye vidéki térségeinek
fejlıdését.
A program hatékony megvalósulása érdekében áttekinti a megyében a különbözı
intézményeknél rendelkezésre álló forrásokat, és konzultációt kezdeményezek ezek
összehangolt, egy irányba mutató, a helyi gazdaság fejlıdését szolgáló
felhasználására.
Ezen kezdeményezésével a Fejér Megyei Önkormányzat – nem utolsó sorban –
az
itt
élık
összetartozás-érzésének,
megyei
szeretné
elısegíteni
lokálpatriotizmusának erısítését.
Tisztelt Közgyőlés!
Ezennel megnyitom a napirend feletti vitát és megkérdezem a képviselı hölgyeket és
urakat, hogy van-e kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan.
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Frakcióvezetı Úr!
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Árgyelán János - megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök Úr!
Tisztelt Elnök Úr, Miniszter Úr!
Tisztelt Közgyőlés!
Kedves Vendégeink!
Képviselıtársaim megszokhatták már, hogy a JOBBIK frakció tevékenyen részt vesz
a megyei közgyőlés munkájában, és nyíltan és ıszintén elmondjuk a véleményünket
minden témában.
Ha úgy adódik, felhívjuk a figyelmet az izraeli beruházásokra, ha kell, akkor a rendıri
vezetés fejét követeljük, ha úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk megelégedve a
munkájukkal, és kiállunk a magyar emberek mellett, ha a cigánybőnözés
ellehetetleníti a mindennapjaikat.
De azt is tapasztalhatták már képviselıtársaim, hogy soha nem bújunk a klasszikus
ellenzéki politikai szerep mögé, ha ellenzékiként egy jó kezdeményezésrıl, egy
pozitív változásról kell véleményt mondanunk.
A Fejér Termék ötlete pedig egy nagyszerő lehetıség, egy pozitív folyamat kezdete,
ami jó irányba halad.
Aki szereti a saját megyéjét, ha tiszteli a magyar értékeket és a magyar kultúrát, és
az a célja, hogy a magyar és ezen belül a Fejér megyei emberek életét és Fejér
megye gazdaságát javítsa, az most bizonyára egyetért velem.
Mit jelent számomra a Fejér termék védjegy létrehozása, és ezzel együtt mit várok el
a kezdeményezéstıl?
Amint az elmúlt években tapasztalhattuk, a globalizáció futótőzként kebelezi be az
országokat, ami egy válság esetén könnyen romba döntheti a nemzeti és a helyi
gazdaságokat. A kiszolgáltatottság megszüntetésére a globális szemlélet helyett
megoldás lehet a lokalizáció, azaz a helyi termékek létrehozása, megvásárlása,
fogyasztása.
Valójában nincs szükségünk a kínai fokhagymára, afrikai dinnyére és perui piros
paprikára, hiszen ezek a magyar földben is megteremnek. Sıt tovább megyek, egy
Fejér megyei ember számára az a legízletesebb, abban bízik meg leginkább, amit a
saját falujában vagy szomszéd településen termelt. Emellett ha külföldi vendégeink
jönnek - ahogy ma is itt vannak közöttünk a román a horvát és a lengyel barátaink –
ık is a helyi konyha ízeire, a helyi emberek termékeire, a régió jellegzetességeire
kíváncsiak.
És ami még ennél is fontosabb, a helyi termék vásárlásával a helyi kis- és közép
vállalkozások esélyeit növeljük, szállítási költséget takarítunk meg, a települések
gazdasági életét javítjuk.
A Fejér Termék számomra egy minıségi elvárás is, hiszen egy helyi termék
esetében a gyártó vagy a termelı ismert és elérhetı, probléma esetén felelısségre
vonható, tehát érdeke jó terméket elıállítani.
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Szemben mondjuk a behozott mérgezett tejporral, vagy import hamisított mézzel,
amelynél soha nem derül ki, hogy ki csapott be és soha nem tudhatjuk, hogy mikor
kerül a kezünkbe ugyanilyen szennyezett termék.
És a gazdasági elvárásokon túl, neoliberális barátaink - valójában ellenségeink –
soha nem értették meg azt a fogalmat, hogy mit jelent számunkra, hogy nem
pénzben kifejezett nemzeti kincs. A Fejér Termékkel értéket teremthetünk,
felkarolhatjuk azokat a termékeket, amire a magyar kultúra részeként tekinthetünk és
amit csak az itt élı emberek tudnak elıállítani, senki más.
Mindezeket összefoglalva én nagy lehetıséget látok és sok sikert kívánok a Fejér
Termék védjegy létrehozásában.
És engedjenek meg egy személyes kérést mindenki felé, elsısorban megyei
honfitársaim felé. Ne álljunk meg ott, hogy ezek milyen nagyszerő célok és milyen
dicséretes kezdeményezés. A kezdeményezést töltsük meg tartalommal és mi
magunk is mutassunk személyes példát és mondjuk el a szomszéd asszonynak,
mondjuk el az ivócimborának, hogy mely terméket érdemes vásárolni és mely
terméket érdemes keresni a boltok polcain.
A Fejér Termék akkor lesz helyi érték és akkor lesz nemzeti kincs, ha mi magunk is
annak tartjuk és mi magunk is kiállunk érte.
Köszönöm, hogy meghallgattak és végezetül hadd kívánjak mindenkinek jó termék
kóstolást és jó szórakozást a mai naphoz.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm a Frakcióvezetı Úr hozzászólását: Megadom a szót Tóth Erika
Frakcióvezetı asszonynak.
Tisztelt Ünnepi Közgyőlés!
A FIDESZ-KDNP frakció nevében valamennyiüket szeretettel és tisztelettel
köszöntöm. Azt hiszem, hogy ezen a mai napon ezzel a napirenddel, amit
megszavazni készülünk, egy régi adósságunkat teljesítettük, törlesztjük, mert errıl
már régóta álmodoztak szerintem Fejér megyében az emberek, hogy egy ilyen
lehetıséget kapjanak, amikor a saját termékeiket, saját maguk úgy fogyaszthatják,
hogy arra büszkék lehetnek, az nevesítve van és az egész ország, sıt még az egész
világ felé is ez egy olyan bemutatkozás, amely minket minısít. Magunkat ezzel meg
tudjuk mutatni és úgy gondolom, hogy Fejér megyének ahogy miniszter úr is
említette nagy múltja van és nekünk ezzel is sikerül majd ezt a múltat a jelenbe
visszahozni, hogy megmutatjuk magunkat, megmutatjuk termékeinket a világnak.
Nem beszélve arról, hogy a vidékfejlesztés a mai életünkben nagyon napirenden
van, fontos dolog és ezzel is erre az útra tudunk rálépni, hogy a Fejér Termékeket az
embereknek a javára, a mindennapi megélhetésüknek a gazdagítására a Fejér
Termékekkel elı tudunk állni, elı tudunk lépni.
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Én azt javasolom a frakciónknak, hogy mindenképpen támogassa, és nagyon
köszönöm az elnök úrnak, hogy ezt a napirendet ma a közgyőlésünkön napirendre
tőzte.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Frakcióvezetı Asszony hozzászólását.
Tisztelt Közgyőlés!
Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges. Kérem, hogy aki igennel szavaz,
kézfeltartással jelezze.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 egyhangú igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
162/2011. (V.14.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat által kezdeményezett
„Fejér Termék Program” indításáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
által kezdeményezett „Fejér Termék Program” indítására ” c. elıterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés az elıterjesztést megismerte és a Fejér Termék Program célkitőzéseivel
egyetért. A közgyőlés támogatja a kezdeményezést, melynek célja, hogy elısegítse
a Fejér megyében mőködı helyi kis és közepes gazdaságok, élelmiszer-feldolgozók
termékeinek a közétkeztetés, valamint a vendéglátás területén történı
felhasználását. A közgyőlés a Program megvalósítása kapcsán célul tőzi ki a
megyében elıállított kézmőves termékek és élelmiszerek népszerősítését.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés !
Ünnepi közgyőlésünk elsı és egyetlen napirendjét a közgyőlés megtárgyalta és a
napirendi javaslatot és a Fejér Termék Program elindítását egyhangúan
megszavazta.
Én megköszönöm valamennyiük munkáját és a mai közgyőlést bezárom.

Kmf.

a fıjegyzı távollétében:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
aljegyzı

