Szám: 2-7

/2011.
J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2011. május 31-ei nyílt ülésérıl

Jelen vannak:

Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh
Zoltán, Csombók Pál, Farkas Erzsébet, Iván János, Kis György,
Krausz Attila, Mahlerné Köfner Anikó, Omisch Mihály, Orosz
Éva, Pleizer Lajos, 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:
Tisztelettel köszöntöm tehát Képviselıtársaimat és vendégeinket. Megkérem
Képviselı Hölgyeket és Urakat, hogy jelentkezzenek be.
Megkérdezem Képviselıtársaimat, hogy mindenki bejelentkezett?
Igen. Köszönöm, megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a
megválasztott 21 képviselıbıl 19 fı jelen van.
Tisztelt Közgyőlés!
Javaslom, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján – mivel személyiségi
jogokat érint a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és
Szakközépiskolája igazgatója vezetıi megbízásának visszavonására” címő
elıterjesztés zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra.
Kérem szavazzunk a kiosztott napirendrıl. Jelzem, hogy a napirend elfogadása
egyszerő szótöbbséget igényel.
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A most kézhez kapott elıterjesztések miatt a Jobbik frakció tanácskozni szeretne,
hogy meg tudják ezt vitatni.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Jó köszönöm Frakcióvezetı úr, akkor 5 perc technikai szünetet rendelek el, hogy a
Jobbik frakció megvitathassa az elıterjesztést.

SZÜNET
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Szünet után folytatjuk a közgyőlést. A kiosztott napirendhez javaslom az 1. napirendi
pont „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes
közoktatási intézményekkel kapcsolatos szükséges döntések meghozatalára és
ezzel összefüggésben az alapító okiratok módosítására” c. elıterjesztést ne az 1.,
hanem a 13. napirendi pontként, zárt ülés elıtt tárgyalja a Tisztelt Közgyőlés.
Megadom a szót Frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Azt szeretném kérdezni, hogy a napirendi javaslatomat nem is lett napirendre véve?
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Frakcióvezetı úrnak javasolni kellene, mert jelen pillanatban nincsen javaslat.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Jó tehát akkor egy napirendi javaslatot szeretnék beterjeszteni. A napirendi javaslat
témája a Fejér Megyei Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása. A módosítást
megtárgyalta az ügyrendi bizottság és errıl kérek szavazást. Köszönöm.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Akkor kérem szavazzunk Árgyelán János frakcióvezetı úr napirendi javaslatáról.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Frakcióvezetı úr napirendi javaslatát az SZMSZ
módosításáról napirendre vegyük, igennel szavazzon. Aki nem ért ezzel egyet
értelemszerően nemmel. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés! 6 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 5 tartózkodással a
közgyőlés Árgyelán János frakcióvezetı úr napirendi javaslatát nem vette
napirendre.
Kérem, most szavazzunk a kiosztott napirendi javaslatról az elhangzott módosítással,
mely szerint az 1. napirendi pontot, a 13. ként a zárt ülés elıtt tárgyaljuk. Kérem
szavazzunk.
SZAVAZÁS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 4 tartózkodással a napirendi javaslatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
163/2011. (V.19.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott napirendi javaslatot - a
sorrendre vonatkozó módosító javaslat figyelembe vételével – elfogadta.
Napirendek:
NYÍLT ÜLÉS
1. 15.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10. 12.
11. 13.
12. 14.
13. 1.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Fejér
Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális
Szakiskolája alapító okiratának módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
intézmények feladatátszervezése kapcsán felszabaduló álláshelyek
megszüntetésérıl
Javaslat az aljegyzıi munkakör betöltésével kapcsolatos pályázat
kiírására
Beszámoló az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.
2010. évi tevékenységérıl
Javaslat a közgyőlés társadalmi megbízatású alelnöke részére
megállapított tiszteletdíj számfejtésének és kifizetésének – kérésére
történı – felfüggesztésére
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében a 2011.
évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelésére
Javaslat Enying Város Önkormányzata közoktatási átszervezésérıl
készített megyei szakvélemény elfogadására
Javaslat
Perkáta,
Nagykarácsony,
Aba
Nagyközségek
Önkormányzatai közoktatási átszervezésérıl készített megyei
szakvélemény elfogadására
Javaslat Soponya Nagyközség Önkormányzata közoktatási
átszervezésérıl készített megyei szakvélemény elfogadására
Javaslat Kápolnásnyék Község Önkormányzata közoktatási
átszervezésérıl készített megyei szakvélemény elfogadására
Javaslat Dég Község Önkormányzata közoktatási átszervezésérıl
készített megyei szakvélemény elfogadására
Javaslat
Martonvásár
Város
Önkormányzata
közoktatási
átszervezésérıl készített megyei szakvélemény elfogadására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
egyes közoktatási intézményekkel kapcsolatos szükséges döntések
meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapító okiratok
módosítására
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ZÁRT ÜLÉS
14. 11.
NYÍLT ÜLÉS
15. 7.

1.

15.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és
Szakközépiskolája igazgatója vezetıi megbízásának visszavonására
A képviselık bejelentései, interpellációi

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
Fejér Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és
Speciális Szakiskolája alapító okiratának 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?
Hozzászólást nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Fejér
Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája
alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatról. A döntés
meghozatalához minısített többségő szavazat 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
181/2011. (V.31.) önkormányzati határozata

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., a 356/2010.(XII.16.) és a 135/2011 (IV. 27.)
önkormányzati határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Kiegészül az alapító okirat „25. Országos Képzési Jegyzék szerinti képzések”
pontja:
Kertész elágazása:
- OKJ 31 622 01 0010 31 04 zöldségtermesztı

2 év

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
fıjegyzı

Határidı: 2011. június 15.

3.

2.

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

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Felkérem dr. Szabadkai Tamás urat, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a napirend kapcsán a bizottsági ülésen kialakult álláspontot:
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Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
A bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
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 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
182/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények
feladatátszervezése kapcsán felszabaduló álláshelyek megszüntetésérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı intézmények feladatátszervezése kapcsán felszabaduló
álláshelyek megszüntetésére” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A közgyőlés a racionalizálással érintett intézmények létszámát 2011. június 1.
napjától kezdıdıen 2011. év végéig végrehajtva – a kötelezı alapfeladatok
ellátásának sérelme nélkül – az alábbiak szerint csökkenti, illetve állapítja
meg:
-

Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja:
218 fırıl 214 fıre
Fejér Megyei Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnáziuma:
34 fırıl 32 fıre

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

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

Határidı: 2011. június 1-tıl folyamatosan

4.

3.

Javaslat az aljegyzıi munkakör betöltésével kapcsolatos pályázat
kiírására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, hogy ismertesse a Jogi,
Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság állásfoglalását. Elnök úré a szó.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
A Jogi, Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
napirendet egyhangúan.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök úr.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
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 19 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
183/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
az aljegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázati felhívás elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megvitatta az aljegyzıi munkakör betöltésére kiírandó
pályázati felhívás tervezetét és az alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés a pályázati felhívásban foglaltakat – változatlan tartalommal – elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv (továbbiakban: KSZK) honlapján történı
közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı:

azonnal
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5.

4.

Beszámoló az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit
Kft. 2010. évi tevékenységérıl

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Felkérem elsıként dr. Szabadkai Tamás urat, a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a napirend kapcsán a bizottsági ülésen kialakult
álláspontot, és egyúttal szeretettel köszöntöm Mári Ilona ügyvezetı asszonyt.
Megadom a szót dr. Szabadkai Tamás képviselı úr részére.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
A bizottság 3 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal nem javasolja elfogadásra a
közgyőlésnek a határozati javaslatot.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök úr. Megadom a szót Somogyi Balázs úrnak, a Fejlesztési
Szakbizottság elnökének a szót, hogy ismertesse a napirend kapcsán a bizottsági
ülésen kialakult álláspontot.
Somogyi Balázs – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A Fejlesztési Bizottság tagnapi ülésén többségi szavazattal elfogadásra javasolja a
napirendet a közgyőlés számára.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök úr. Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e a
Képviselı Hölgyeknek, Uraknak kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
Megadom a szót Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak. Frakcióvezetı úr Öné a szó.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Nem javaslom elfogadásra a határozati javaslatot, azaz a beszámoló elfogadását.
Ennek kettı indoka van. Nagyon röviden mondanám. Az egyik az, hogy azt
gondolom, hogy a közgyőlés nem fogadhat el olyan beszámolót, ami több mint
mínusz 5 millió forint mérleg szerinti eredménye, azaz ilyen összegő veszteséggel
mutatja ki a társaság tavalyi évi tevékenységét.
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A másik indok pedig az, hogy a társaság az elmúlt évben nem teljesítette azokat az
elvárásokat, amelyeket felé a fenntartó támasztott, nevezetesen a bevételek
növelését. Ebben megmondom ıszintén a pénzügyi bizottság ülésén ügyvezetı
asszony részt vett, errıl tárgyaltunk is. Számomra, számukra – nyilvánvaló akik nem
támogatták a határozati javaslatot – az tőnt ki, hogy ezek vonatkozásában
különösebb erıveszítések sem történtek. Még egy megjegyzésem lenne, szintén a
bizottsági ülésen ez felmerült. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy akkor, amikor egy
társaság több mint 5 millió forint veszteséget halmoz fel, akkor olyan kiadásai
vannak, amelyek nem szükségesek. Nem szükséges az, hogy majdnem 2 millió forint
költségtérítés ellenében vállalják a társaság felügyelı bizottsági tagjai ennek a
teendınek az ellátását. Ez egy teljesen felesleges költség. Azt javaslom a Tisztelt
Közgyőlésnek, hogy ezt a költségtérítést szüntesse meg. Az elmúlt ülésen már
felmerült ennek a társaságnak a felügyelı bizottsági ügye, tisztelettel jelezném, hogy
a mi frakciónk részérıl van olyan javaslat, hogy teljesen ingyenesen, szakmai
végzettséggel rendelkezı személy hajlandó ellátni ezt a tevékenységet. Ezt arra az
esetre mondom, hogy ha a jelenleg felügyelı bizottsági tagok ingyenesen nem
vállalnák ezt a megtisztelı megbízatást. Köszönöm.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.

Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Mi a megszokotthoz híven, az elveinkhez híven, hogy mínuszos költségvetés nem
fogadunk el, tartjuk magunkat, illetve tulajdonképpen azon ritka pillanatok egyike,
amikor mindenben egyet kell értenem Szabadkai képviselıtársam, frakcióvezetı
szavaival. Mi is azt gondoljuk, mi is azt gondoljuk, hogy ha egy cég veszteséges,
akkor egy felügyelı bizottsági, a felügyelı bizottságoknak akkor ne járjon tiszteletdíj
és egyrészt oldja meg másképpen a felügyelı bizottsági tagoknak a dolgát, vagy ne
vállalják a tagok ezt a tisztséget, illetve Én még azt is szóvá tenném, hogy
valószínőleg összefüggés van eközött, meg aközött, hogy a múltkori ülésen egyetlen
egy ellenzéki képviselı sem kerülhetett be a felügyelı bizottságba, valamiért a
kormánypárt nem szeretné, hogy ellenzéki képviselı belelásson a turisztikai
információs pontnak a mőködésébe és ezt mi továbbra is sérelmezzük. Köszönöm
szépen.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr. Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Én azt hiszem, hogy nincs itt semmiféle titok, mert hogy mindegyikünk számára
nyitott, hogy ez a nonprofit Kft. tulajdonképpen háromféle tevékenységi kört lát el itt a
megyei önkormányzaton belül. Egyrészt a turinform irodának a tevékenysége folyik
az égisze alatt, másrészt az europai direct irodának a munkáját koordinálja, illetve
egészségügyi szakfeladatokat is ellát ez a nonprofit Kft. és Én azt hiszem, hogy mind
a három vonatkozásában pozitív tevékenységrıl számolhatunk be. A turinform iroda
tevékenységében ne okozott semmiféle törést, hogy egy vezetıváltást hajtottunk
végre az évközi idıszakban és azt hiszem, hogy az új vezetı felvette azt az iramot,
felvette azt az ütemet, amit a törvényekbıl ránk szabott, az idegenforgalom
tekintetében ránk szabott feladatok ellátása jelent és tavalyi évben kevesebbet, de az
idei évben már inkább aktívan és megelégedéssel csinálja a munkáját, végzi a
munkáját. Ugyanez elmondható europa direct irodáról, ahol szintén nagyszabású
programok zajlanak és ez az iroda minden évben le tudja hívni azt a forrást, amit az
Európai Unió biztosít, ezt pedig programokra lehet felhasználni, tehát nyilvánvaló,
hogy itt olyan fajta tevékenységet kell bizonyítani, folytatni, ami lehetıvé teszi, hogy
ezeket a forrásokat megszerezzék. Nem minden iroda van ebben a helyzetben. Én
azt hiszem, hogy itt is köszönettel tartozhatunk a munkatársaknak. És ugyan ez
elmondható a nonprofit Kht-nak a harmadik, az egészségüggyel kapcsolatos
tevékenységérıl is. A gazdálkodással kapcsolatban kaptunk szakértıi véleményt,
könyvvizsgálói véleményt, amely szintén megerısít bennünket abban, hogy az
elıírásoknak megfelelıen folyik ebben a székben, illetve ebben a szervezetben a
gazdálkodás, a tevékenység. Én nem látok semmiféle gyanús, titokra adó okot,
úgyhogy Én kérem Képviselıtársaimat, hogy mindenképpen fogadjuk el ezt a
beszámolót. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Megkérdezem Szabadkai
Tamás frakcióvezetı urat, elfogadja-e azt a javaslatomat, hogy egyetértek azzal,
hogy minden lehetıséget meg kell ragadnunk arra, hogy a költséget csökkentsük,
hogy a következı közgyőlésre megoldást találunk a felügyelı bizottság
javadalmazásának ügyében.
Köszönöm Frakcióvezetı úr. 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 13 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
184/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. 2010. évi
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Beszámoló az Európai Információs Pont és
Turisztikai Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl” c. elıterjesztést és alábbi
határozatot hozza:
1. A Közgyőlés az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.
egyszerősített éves beszámolóját a Felügyelı Bizottság illetve a könyvvizsgáló
véleményének figyelembevételével 21.657 e Ft mérleg fıösszeggel és – 5.014 e
Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadja.
2. A Közgyőlés megtárgyalta az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit
Kft közhasznúsági jelentését, és azt az abban foglalt tartalommal elfogadja.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: társaság kiértesítésére: azonnal

6.

5.

Javaslat a közgyőlés társadalmi megbízatású alelnöke részére
megállapított tiszteletdíj számfejtésének és kifizetésének –
kérésére történı – felfüggesztésére

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?
Hozzászólást nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához minısített
többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
185/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
a közgyőlés társadalmi megbízatású alelnöke részére megállapított tiszteletdíj
számfejtésének és kifizetésének – kérésére történı – felfüggesztésérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a közgyőlés társadalmi
megbízatású alelnöke részére megállapított tiszteletdíj számfejtésének és
kifizetésének – kérésére történı – felfüggesztésére” c. elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. A közgyőlés a társadalmi megbízatású alelnöke kérésére figyelemmel Pleizer
Lajos részére megállapított tiszteletdíj számfejtésének, illetve kifizetésének
2011. július 1. napjától 2011, december 31. napjáig történı felfüggesztésével
egyetért.
2. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
útján a tiszteletdíj számfejtésének és kifizetésének felfüggesztésével
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

Határidı:

azonnal

7.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében a
2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelésére

6.

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, hogy ismertesse a Jogi,
Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság állásfoglalását. Elnök úré a szó.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslatot és azt
elfogadásra javasolja a közgyőlésnek. Köszönöm.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e Tisztelt Képviselıtársamnak
véleménye, kérdése az elıterjesztéssel kapcsolatosan? Mivel 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 19 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
186/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében a 2011. évre vonatkozó
igazgatási szünet elrendelésérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati
Hivatal tekintetében a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelésére” c.
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés a Köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 41/A. § (9)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és figyelemmel a 19/2011. (III.2.)
Kormányrendeletben foglaltakra a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
köztisztviselıi, ügykezelıi és munkavállalói vonatkozásában a 2011. évi igazgatási
szünet idıtartamát 2011. július 18-tól, augusztus 21-ig, valamint 2011. december 23tól, 2012. január 6-ig terjedı idıszakban határozza meg.
A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy az igazgatási szünetre tekintettel a rendes
szabadságok kiadásáról a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint intézkedjen
azzal, hogy az igazgatási szünet idıtartama alatt a folyamatos feladat ellátás és
zavartalan ügymenet az Önkormányzati Hivatalban biztosított legyen. Felkéri továbbá
a fıjegyzıt, hogy gondoskodjon az igazgatási szünet idıtartamának közzétételérıl.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

Határidı:

2011. június 15.

8.

Javaslat
Enying
Város
Önkormányzata
közoktatási
átszervezésérıl készített megyei szakvélemény elfogadására

8.

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan? Megadom a szót Árgyelán János
frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
A javaslatom az elıterjesztésrıl éppen erre vonatkozott, hogy legyen ideje a
képviselıknek áttanulmányozni. Ezeket most kaptuk meg. Nagyon rövid idı alatt, de
sikerült átfutnunk. Én azt gondolom, hogy az az irány, hogy egy középiskola és egy
általános iskola külön mőködjön, ez járható és támogatandó, viszont valóban vannak
részletek, amiket külön meg kell ezzel…, külön meg kell határozni és meg kell az
irányt jelölni. Úgyhogy mi magát az elvet azt elfogadhatónak tartjuk, de további
felülvizsgálatra és tervek készítésére teszünk javaslatot az enyingi
önkormányzatnak. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr. 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 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
és 5 tartózkodással a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
187/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
Enying Város Önkormányzata közoktatási átszervezésérıl készített megyei
szakvélemény elfogadásáról

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Enying Város
Önkormányzata közoktatási átszervezésérıl készített megyei szakvélemény
elfogadására” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1.) A közgyőlés megállapítja, hogy az Enying Város Önkormányzata által
beterjesztett átszervezési elképzelés – mely szerint a város által fenntartott
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolát (Enying, Kossuth u. 55.
OM azonosító: 201202) 2011. augusztus 31-ei hatállyal át kívánja szervezni oly
módon, hogy a középiskolai és az általános iskolai feladatait külön intézményben
láttassa el – gimnáziumi feladatellátás biztosítására vonatkozó része
kidolgozatlan és éppen a megyei önkormányzattal történı elızetes tárgyalások
elmaradása, valamint a megyei önkormányzat gazdasági helyzete miatt
bizonytalan. Ezért a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban: Közoktatási törvény) 88. §. (6) bekezdése alapján a Fejér Megyei
Önkormányzat Közgyőlése, a beterjesztett anyagok, valamint a közoktatási
szakértı véleménye alapján, szakvéleményében nem tudja megállapítani, hogy a
tervezett átszervezés végrehajtása után a közoktatási szolgáltatás a gimnázium
tekintetében a szülıknek és a tanulóknak az átszervezés után nem okoz-e a
Közoktatási törvényben definiált fogalom szerint aránytalanul nagyobb terhet.
Ennek megfelelıen az viszont megállapítható, hogy a tervezett elképzelés a
benne rejlı bizonytalansági tényezık miatt nincs szinkronban a Fejér
Megyei Közgyőlés 64/2008. (II. 28.) K.h.sz. határozatával elfogadott és a
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 176/2011. (V.19.) önkormányzati
határozatával
kiegészített
Fejér
megye
közoktatási-feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével.
2.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja továbbá, hogy az Enying
Város
Önkormányzata
által
fenntartott
„Szirombontogató
Óvoda”
gyermeklétszámának új csoport indításával történı emelésérıl, illetve az új
csoport 2259. hrsz-i számú, valóságban 8130 Enying, Rákóczi F. u. 33. szám
alatt lévı, jelenleg bölcsıdeként mőködı ingatlanban történı elhelyezésérıl szóló
tájékoztatás nem tartalmaz szakértıi jelentést, amely alapján megállapítható
lenne, hogy a jelzett ingatlanban a nevelés tárgyi feltételei biztosíthatóak-e.
Ennek megfelelıen Fejér Megye Közgyőlése a beadványt formai hibásnak
minısíti, amely nem teljesíti a Közoktatási törvény 88. §. (6) bekezdésében
foglaltakat, így a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése a jogszabályban
elıírt kötelezettségét nem tudja teljesíteni, megyei szakvéleményt a
Szirombontogató Óvoda átszervezése vonatkozásában nem ad ki.
3.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a jelen döntésérıl
Enying Város polgármesterét tájékoztassa.
Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

azonnal

9.

9.

Javaslat
Perkáta,
Nagykarácsony,
Aba
Nagyközségek
Önkormányzatai közoktatási átszervezésérıl készített megyei
szakvélemény elfogadására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Nekem csak egy felvetésem lenne, hogy a Soponya arról nyilatkozatott, vagy
nyilatkozik a következı napirendi pontban, hogy nem mőködött ez az
együttmőködés. Kérdezem, hogy mibıl látszik, vagy mi a garancia arra, hogy
Perkáta, Nagykarácsonya, Aba viszonylatban ez az együttmőködés mőködıképes
lesz, tekintve, hogy itt a távolságok is nagyobban. Nem tudom, hogy logisztikailag ezt
hogyan oldják meg. Hát gondolom Somogyi képviselı úr szívesen reagálna erre.
Megköszönöm a válaszát. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr. Megadom a szót Somogyi Balázs képviselı és
polgármester úrnak.
Somogyi Balázs – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácsnok Úr!
Úgy gondolom, hogy az elmúlt idıszakban ugye a társulásoknak a vezetése a
normatívának a maximalizálásáért az elmúlt idıszakban nyomon követhetı volt itt a
megyében is számos olyan kérdés van ugye most is elıttünk, amely a társulások
felbontásával, átalakításával kapcsolatos és azt tudjuk elmondani, hogy a mi
társulásunk, amely Nagykarácsonnyal mőködik és nem is egy kistérségen belüli
oktatás, közoktatási intézményfenntartó társulás, hanem még nem is szomszédos
települések között, de a társulásnak a mőködése nem attól függ, hogy egymáshoz
milyen közel vannak a települések, hanem az adott települések vezetıi, illetve
közoktatási intézményeknek a vezetıi milyen módon tudnak együttmőködni.
Természetesen a társulásokat nem titkoltan az is vonzza, az is alakítja ki, hogy
ezáltal magasabb bevételt tudnak elérni, de mindezen társulásoknak a célja az, hogy
a saját oktatási intézményükben az a település a lehetı legmagasabb oktatási
színvonalat tudja megadni a saját tanulóinak, oktatási, nevelési munkában részt vevı
gyermekeknek óvodai, illetve iskolai tanulóknak. Ami minket motivált ennél a
társulásnál és tudjuk azt, hogy Soponyával, Abának volt konfliktusa, de azt tudjuk,
hogy elsısorban nem a közoktatási társulásokra, hanem más projektekre,
elsısorban a csatorna beruházásokra vezethetı vissza, ahogy az abaiak
tájékoztattak minket, tehát illetve a két közoktatási társulásban elszámolási viták
voltak. Ami a mi számunkra garancia lehet, hogy Perkáta, Nagykarácsony
közoktatási társulásban, Perkáta lesz a gesztor, a normatívák lehívója ı lesz, tehát
várhatóan ez a finanszírozási gond Aba esetében nem fog fennállni és tudjuk azt,
hogy Abának pénzügyi nehézségei is vannak, ezáltal az ı problémáikat is megoldja
az, hogy nem ık lesznek a normatíva lehívói, hanem mi leszünk.
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Tehát mindenesetre azokat a problémákat, amely Soponyával fennáll és következı
napirendben azzal kapcsolatban is kell egy döntést hoznunk, az Perkáta,
Nagykarácsony esetében nem fog fennállni és amiben mi szeretnénk elıre lépni,
tudjuk azt, hogy Aba bizonyos szempontból egy sikeres település volt pályázatok
szempontjából, tehát a közös pályázatokban való együttmőködésben remélünk
sikereket és ezáltal jobb szakmai ellátást a három település közoktatási
intézményeiben.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Képviselı úr válaszát. 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 14 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 5 tartózkodással a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
188/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
Perkáta, Nagykarácsony, Aba Nagyközségek Önkormányzatai közoktatási
átszervezésérıl készített megyei szakvélemény elfogadásáról
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Perkáta,
Nagykarácsony, Aba Nagyközségek Önkormányzatai közoktatási átszervezésérıl
készített megyei szakvélemény elfogadására” címő elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:

1.) A közgyőlés megállapítja, hogy a Perkáta Nagyközség Önkormányzata által
beterjesztett, de Aba Nagyközség Önkormányzata közoktatási feladatellátását is
érintı átszervezés lényege, hogy Aba Nagyközség Önkormányzata két
intézményével (Hétszínvirág Óvoda és az Aba Sámuel Általános Iskola) 2011.
szeptember 1-tıl a közoktatási feladatainak ellátását Perkáta Nagyközség,
valamint Nagykarácsony Nagyközség Önkormányzataihoz társulva kívánja ellátni,
úgy, hogy a fent jelzett két intézmény a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK
tagintézményeként mőködne tovább.
2.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közoktatási
törvény) 88. §. (6) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése,
a beterjesztett anyagok, valamint a közoktatási szakértı véleménye alapján,
szakvéleményében megállapítja, hogy a tervezett átszervezés végrehajtása után
a közoktatási szolgáltatás Perkáta, Nagykarácsony és Aba településeken
továbbra is megfelelı színvonalon kerül ellátásra, úgy, hogy a gyermekek óvodai
nevelésének, illetve iskolai oktatásának helyszíne nem változik meg. Emiatt a
szülıknek és a gyermekeknek a változtatás nem okoz a Közoktatási törvényben
definiált fogalom szerint aránytalanul nagyobb terhet.
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3.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja továbbá, hogy a
megismert átszervezési elképzelés nem ütközik Fejér megye közoktatásiés
fejlesztési
tervében
feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési
megfogalmazott elvekbe.
4.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a jelen döntésérıl
Perkáta Nagyközség polgármesterét tájékoztassa.
Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

azonnal

10.

10.

Javaslat Soponya Nagyközség Önkormányzata közoktatási
átszervezésérıl készített megyei szakvélemény elfogadására

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?
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 16 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 3 tartózkodással a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
189/2011. (V.31.) önkormányzati határozata

Soponya Nagyközség Önkormányzata közoktatási átszervezésérıl készített
megyei szakvélemény elfogadásáról

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Soponya
Nagyközség 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
Soponya Nagyközség Önkormányzata által tervezett – a település alapfokú
oktatási intézményeit érintı, és a feladatot 2011. szeptember 1-tıl önálló
intézményfenntartással megoldó – átszervezés végrehajtása után a közoktatási
szolgáltatás a nagyközség 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
Soponya Nagyközség polgármesterét tájékoztassa.

Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

azonnal

11.

12.

Javaslat Kápolnásnyék Község Önkormányzata közoktatási
átszervezésérıl készített megyei szakvélemény elfogadására

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? Hozzászólást nem látok.
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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 15 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 4 tartózkodással a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
190/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
Kápolnásnyék Község Önkormányzata közoktatási átszervezésérıl készített
megyei szakvélemény elfogadásáról
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Kápolnásnyék
Község Önkormányzata közoktatási átszervezésérıl készített megyei szakvélemény
elfogadására” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) A közgyőlés megállapítja, hogy három település, Kápolnásnyék Község
Önkormányzata, továbbá Pázmánd és Vereb községek önkormányzatai a
közoktatási feladataikat 2011. július 1-ei hatállyal intézményfenntartó társulási
formában látják el az alábbiak szerint:
a. A kápolnásnyéki gyermekek nevelését és oktatását székhelyintézményként a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, ( 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi
u. 29.)
b. A pázmándi gyermekek nevelését és oktatását a Pázmánd Község
közigazgatási területén mőködı Kempelen Farkas Tagiskola, (2476
Pázmánd, Fı utca 27.)
c. A verebi gyermekek nevelését és oktatását 1-4 évfolyamon a Vereb
Község közigazgatási területén mőködı Verebi Végh János Tagiskola
(2477 Vereb, Berényi út 4.) látja el.
Az intézményfenntartó társulás létrehozásával egy idıben a három település
intézményeinek fenntartási jogát a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi
Társulás fenntartásából kivonja.
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2.) 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 Kápolnásnyék Község Önkormányzata által beterjesztett, de Pázmánd
és Vereb községek közoktatási feladatellátását is érintı, 2011. július 1-ei
hatállyal megvalósítani tervezett intézményfenntartó társulás létrehozása,
megvalósulása a szülıknek és a gyermekeknek a változtatás aránytalanul
nagyobb terhet nem okoz, tekintve, hogy a gyermekek az eddig megszokott
környezetben folytathatják tanulmányaikat.
3.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja továbbá, hogy a
megismert átszervezési elképzelés nem ütközik Fejér megye közoktatásifeladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervében
megfogalmazott elvekbe.
4.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a jelen
döntésérıl Kápolnásnyék, Vereb és Pázmánd Községek polgármesterét
tájékoztassa.
Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

azonnal

12.

13.

Javaslat Dég Község Önkormányzata közoktatási átszervezésérıl
készített megyei szakvélemény elfogadására
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?
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 15 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 5 tartózkodással a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
191/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
Dég Község Önkormányzata közoktatási átszervezésérıl készített megyei
szakvélemény elfogadásáról
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Dég 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 Dég Község Önkormányzata által tervezett – a óvodai ellátását érintı,–
átszervezés végrehajtása után az óvodai szolgáltatás a 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 Dég Község polgármesterét tájékoztassa.

Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

azonnal

13.

14.

Javaslat
Martonvásár
Város
Önkormányzata
közoktatási
átszervezésérıl készített megyei szakvélemény elfogadására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Mivel hozzászólást 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 17 igen szavazattal, 2 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
192/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
Martonvásár Város Önkormányzatának közoktatási átszervezésérıl készített
megyei szakvélemény elfogadásáról
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Martonvásár
Város
Önkormányzatának
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 Martonvásár Város Önkormányzata által tervezett – a település óvodai
feladatainak ellátását érintı, az ellátási kapacitást bıvítı, és a feladatot 2011.
szeptember 1-tıl – átszervezés végrehajtása után az óvodai szolgáltatás a
város illetékességi területén továbbra is megfelelı színvonalon kerül ellátásra,
úgy, hogy a szülıknek és a gyermekeknek a változtatás aránytalanul nagyobb
terhet nem okoz.
2.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja továbbá, hogy a
megismert átszervezési elképzelés nem ütközik Fejér megye közoktatásifeladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervében
megfogalmazott elvekbe.
3.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a jelen
döntésérıl Martonvásár Város polgármesterét tájékoztassa.
Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

azonnal

14.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
egyes közoktatási intézményekkel kapcsolatos szükséges
döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapító
okiratok módosítására

1.

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Felkérem Mahlerné Köfner Anikót, az Intézményfenntartó Szakbizottság elnökét,
hogy ismertesse a napirend kapcsán a bizottsági ülésen kialakult álláspontot:
Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
A bizottság megtárgyalta a módosításra vonatkozó javaslatot és elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megnyitom a napirend feletti vitát, 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!
A szülıi munkaközösség és a tantestület, valamint az intézmény igazgatójának
állásfoglalását elolvasva mi úgy látjuk, hogy nem tudja biztosítani ezzel a Prelúdium
az átköltözéssel nem tudják biztosítani a Vajda János Gimnázium tanulóinak az
oktatásának az ellátását, hiszen 156 óra, illetve 4 osztály kerülne ki a kollégium
épületbıl, aminek az elhelyezését nem tudják biztosítani. Ez az egyik része, a másik
oldalon pedig az van, hogy mi azt gondoljuk, hogy egy intézmény, ha elveszíti a saját
intézményét, akkor saját mozgásterét, saját egyéniségét veszíti el, hát mi nem
támogatjuk a Prelúdium intézmény átköltöztetését a kollégium épületbe. Ezzel
szemben ha egy kicsit a számokat megnézzük, akkor az elıterjesztésben szerepel
ugye az évi 2 millió forintos, kb. 2 millió forintos megtakarítást jelent az önkormányzat
számára, illetve tudjuk, hogy az épület a bicskei önkormányzat tulajdonában van.
Ezzel szemben, az átalakítás, hogy a Prelúdium tanulói tudják használni az épületet
és a gimnázium teljes átalakításának a költsége bicskei adatok szerint 6 millió forint,
a bizottsági ülésen már 15 millió forint szerepel és mi azt gondoljuk, hogy évi 2 millió
forint egy megyei költségvetésben ez nem olyan jelentıs tétel, ami ekkora átalakítást
igényelne. Mi azt gondoljuk, hogy egy, két aránytalanul magas megbízási szerzıdést,
egyéb szerzıdést meg lehetne nézni és onnan lehetne karcsúsítani és ne a
Prelúdium épületét vegyük el. Ezen kívül, ha valamelyik ismertetıben találkozhatunk
azzal, hogy délután tanfolyamokat tartanak a gimnázium épületében és akkor itt
bevételkieséssel is számolhatunk, ami azt jelenti, hogy a megtakarítás már sokkal
kevesebb, mint amennyit az elıterjesztés hoz. Mi azt gondoljuk, hogy ez a döntés
kapkodva született meg, ez lehetetlenné teszi a gimnázium életét is és az egész
gimnázium mőködését lehetetlenné tesz, tehát mi nem javasoljuk ezt a lépést.
Köszönöm szépen.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı
frakcióvezetı asszonynak.

úr

hozzászólását.

Megadom

a

szót

Tóth

Erika

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Az anyagunkhoz, illetve az elıterjesztéshez csatolt anyagok átolvasása után lehet
látni, hogy az érdekegyeztetı tárgyalások azok jóval korábban történtek, mint a
szakértıi anyagnak az elkészülése. Én azt kérem a Képviselıtársaimtól, hogy a
szakértıi anyagot vegyék figyelembe, mivel az olyan megoldásokat tartalmaz, ami
egyrészt már a szülık, illetve a nevelık által felvetett problémákra, kérdésekre is
választ ad és megoldást ad. Úgyhogy Én részemrıl megértem, hogy a változástól az
emberek általában félnek és különösen az érintettek, akiket érint ez a dolog
ódzkodnak, de azt hiszem, hogy itt túl kell nézni ezen, mert nagyon súlyos a mi
önkormányzatunknak az anyagi helyzete, illetve a költségvetés, a gazdálkodásunkat
vizsgáló szakértı javaslatára próbáljuk meglépni ezeket a racionalizálásokat és azt
hiszem, hogy azért az iskola, az intézmény, a Vajda János intézmény is négy
helyiséget használt abból a kollégiumból, de tulajdonképpen egy nagyobb költség
felmerült, mint ez a négy tanterem indokolta volna, hiszen az egész épületet kellett
ezért főteni. Jó hogy a nevelési tanácsadó is ott volt, de még az sem fedte le a
teljesen üres, egyébként üresen álló kollégium épületének a főtési költségeit. Tehát
próbáljunk, ne csak azt nézzük hogy mi az a probléma ami minket érint ebbıl, hanem
nézzük meg, hogy mi az amit mi tudnánk javítani azon a helyzeten, amibe kerültünk,
vagy amiben vagyunk.
Egyébként meg a bicskei zeneiskolának a jelenlegi helyszíne az ugye Bicske Város
épülete, ami nem a mi vagyonunk és hogyha mi ott szeretnénk olyan körülményeket
teremteni, ami a zeneiskola oktatás számára korszerő, méltó, akkor igen csak
kellene felújításokat végezni. Na most egy olyan épületen, ami nem a saját
tulajdonunk, jelen helyzetben igen csak kockázatos lenne. Tehát azt hiszem, hogy
mindenképp örülnünk kell, hogy megszabadulunk egy ilyen plusz tehertételtıl is, amit
esetleg ez a feladat róna ránk. Zeneiskola részérıl, tehát zeneiskolának mondom,
mert Bicskén így mondják, így mondjuk, tehát vagyis a Prelúdium Mővészeti Iskoláról
van szó. Amikor ez az intézmény átköltözött a jelenlegi helyére, akkor emlékszem
nagyon nagy felháborodás volt a városban, szintén szülık, pedagógusok részérıl,
mert a korábbi helyet nem akarták akkor elhagyni, de ott is valamilyen hasonló
gondok merültek fel – építészeti, vagy állag jellegő problémák merültek fel – tehát
csak azt akarom ezzel mondani, hogy valahol természetese, hogy ilyen jellegő
változásokról van szó, vagy változtatásról, akkor megszólalnak ugye, akik túlságosan
ragaszkodnak a régi dolgokhoz. És hát egyébként meg nem akarom megelılegezni a
következı napirendet, de úgy érzem, hogy itt az intézmény, a Vajda János intézmény
igazgatójának a helyzet magaslatán kell állni ebben az ügyben, mert
megfogalmaztuk ugye a költségvetési koncepcióban, a gazdasági koncepcióban,
hogy az intézmény vezetınek a felelıssége a saját intézményében folyó
gazdálkodásért, az ott történt dolgokért, ez nagyon fontos és kívánatos és le van már
írva.
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Tehát eddig is ez tulajdonképpen elvárás lett volna, de ezt le is írtuk,
megfogalmaztuk, továbbítottuk az intézményvezetık felé, tehát Én azt gondolom,
hogy neki segítenie kell ezt a fajta átszervezést és a racionalizálást, amit szeretnénk
végrehajtani a jobb gazdálkodás és az önkormányzat jobb mőködése érdekében.
Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Megadom a szót Adravecz Tamás
képviselı úrnak.
Adravecz Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
A Prelúdium iskolával kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy az iskola
szeretne továbbfejlıdni, szeretne olyan képzéseket, mint például a táncoktatás
bevezetni, amelyre a mostani épület felújítás nélkül, illetve átalakítás nélkül nem lesz
alkalmas. Remélhetıleg az új épület, ez a kollégiumi épülete már ennek figyelembe
vételével lesz felújítva, illetve átalakítva a táncoktatás szempontjából is, illetve a
gimnáziumnak ebbıl hátránya nem fog származni, mert Én olyan információkat
kaptam, hogy megoldható lesz annak a négy tanteremnek a kialakítása, az eddig
kevésbé kihasznált, vagy rossz térelrendezéső helyeknek az átépítésével.
Költségmegtakarításban tényleg a megyének nem hinném, hogy ez a két millió forint
ez reális összeg, szerintem sokkal többe kerül egy olyan épületnek a főtése,
világítása, amit nyáron, is meg télen is temperálni kell azért ahhoz, hogy a
hangszerek megfelelı állapotba legyenek, illetve hát tudjuk nagyon jól, hogy ennek
régi nyílászárói vannak, tehát biztos, hogy a téli főtése nem egy kis összeg lehet és
ezt tudnánk egy épületben megoldani, ez biztos megtakarítást jelentene az
önkormányzatnak. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Képviselı úr hozzászólását.
Több hozzászólást nem látok. Egyetlen megjegyzést szeretnék tenni. Azt gondolom,
hogy megyei képviselıként akkor gondolkodunk felelısen és nem rövid távú politikai
érdekek mentén, amikor egyik elıterjesztésben 2 millió forint megtakarítást a
költségvetésben fontosnak tartjuk, akkor a másik elıterjesztésben ugyan azt a 2
millió forintos nagyságrendet is fontosnak kell tartanunk.
Tisztelt Közgyőlés!
Az elıterjesztésben szereplı mi számításaink szerinti 4.188.000,-Ft-os prognosztizált
megtakarítás tekintetében a bicskei önkormányzat számításaival ellentétben
vagyunk, ezért azzal a kiegészítéssel javasolom a határozatot elfogadni, hogy
amennyiben a két év viszonylatában a 4.188.000,-Ft prognosztizált megtakarításnál
nagyobb megtakarítást érünk el, akkor a Fejér Megyei Önkormányzat vállalja, hogy
az ezen felüli összeget az iskolára, tehát az épületre költi el. Én úgy gondolom, hogy
a megtakarítás az elkövetkezendı két évben fog jelentkezni és a kettı év lezárása
után lesz egy pontos, tiszta, világos összeg, amely mint megtakarítás jelentkezik az
átszervezés eredményeképpen.
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Tisztelt Közgyőlés!
Ezen módosítás figyelembe vételével kérem szavazzunk az elıterjesztésben
szereplı I. számú határozati javaslatról elıször. A döntés meghozatalához minısített
többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
193/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye
alapító okiratának módosításáról, ezzel összefüggésben az egyéb szükséges
intézkedések megtételérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı egyes közoktatási intézményekkel kapcsolatos
szükséges döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapító
okiratok módosítására” címő elıterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozta:
1. Fejér Megye Közgyőlése a fenntartásában mőködı Fejér Megyei
Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási Intézményét – a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 2011.
szeptember 1. napjától átszervezi a jelen határozat mellékletét képezı
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szerinti
tartalommal.
2. Az 1. pontban foglaltakra tekintettel 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. és a 308/2009. (XI. 19.) K. h. sz. határozatával és
358/2010.(XII.16.) önkormányzati határozatával módosított alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat „4. Székhelye:” pontjában szereplı „2060 Bicske, Hısök
tere 4.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: „2060 Bicske, Szent
István u. 6.”
3. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjon az egységes szerkezető alapító okirat módosult
rendelkezéseinek az intézmény SZMSZ-ében történı átvezetésérıl.
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4.

A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy az átszervezést tartalmazó
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Magyar
Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához történı
eljuttatása céljából – a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetés
érdekében – a szükséges intézkedést tegye meg.

5. Fejér Megye Közgyőlése rögzíti, hogy az önkormányzati forráshiány miatt,
a Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási
Intézménye tényleges átköltöztetése abban az esetben vállalható,
amennyiben a teljes költöztetés, valamint a feladatellátás tárgyi, stb.
feltételeinek biztosítása érdekében felmerülı – a megfelelı mérvő és
minıségő átalakítást lehetıvé tevı – költségek, két évre prognosztizáltan
4.188.000 Ft,- összeget meghaladó része, Bicske Város Önkormányzata
költségvetésének terhére kerül megállapításra, a közvetlenül részére
kiállított számlák szerint. Amennyiben az átköltöztetés hozadékaként a két
év viszonylatában a Fejér Megyei Önkormányzat a prognosztizált
4.188.000,-Ft megtakarításnál nagyobb megtakarítást ér el, akkor a
közgyőlés vállalja, hogy az ezen felüli összeget az iskola épületére költi.
6. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az 1-5. pontban foglaltak érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı:

folyamatos

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk az elıterjesztésben szereplı II. számú határozati javaslatról. A
döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
194/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
a Bicskei Nevelési Tanácsadó (a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési
Tanácsadója és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata telephelye)
átköltözésével kapcsolatban felmerült költségek vállalásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı egyes közoktatási intézményekkel kapcsolatos szükséges
döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapító okiratok módosítására”
címő elıterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért és az alábbi határozatot hozta:
1. Fejér Megye Közgyőlése rögzíti, hogy önkormányzati forráshiány miatt, a
Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási
Intézménye tényleges átköltöztetése – a folyamatos és biztonságos
mőködtetés érdekében – együtt jár a 2060 Bicske, Szent István u. 6. szám
alatti ingatlanban mőködı Bicskei Nevelési Tanácsadó (a Fejér Megyei
Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs
Bizottsága, Nevelési Tanácsadója és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata
telephelye) épületen belüli átköltöztetésével, amellyel kapcsolatban felmerülı
költségek Bicske Város Önkormányzata költségvetésének terhére kerülnek
megállapításra, a közvetlenül részére kiállított számlák szerint.
2. A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy az 1. pontban rögzítettek érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı:

folyamatos

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a III. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
minısített többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
195/2011. (V.31.) önkormányzati határozata
Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája
alapító okirata módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı egyes közoktatási intézményekkel kapcsolatos szükséges
döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapító okiratok módosítására”
címő elıterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért és az alábbi határozatot hozta:

1. Fejér Megye Közgyőlése a fenntartásában mőködı Fejér Megyei Önkormányzat
Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskoláját– a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésének a)
pontja alapján 2011. szeptember 1. napjától átszervezi (telephelyét megszünteti)
a jelen határozat mellékletét képezı módosított és egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat szerinti tartalommal.
2. Az 1. pontban foglaltakra tekintettel Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei
Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája 60/2009. (II.26)
K.h.sz. határozatával elfogadott alapító okiratát a 84/2009. (II.26) K.h.sz., a
301/2009. (XI.19) K.h.sz., a 194/2010. (V.13.) K.h.sz. és Fejér Megyei
Önkormányzat
Közgyőlésének
351/2010.(XII.16.)
önkormányzati
határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat „6. Telephelye:” pontjában szereplı „2060 Bicske, Szent István
u. 6.” telephely törlésre kerül.
3. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjon az egységes szerkezető alapító okirat módosult rendelkezéseinek
az intézmény SZMSZ-ében történı átvezetésérıl.
4. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy az átszervezést (telephely megszüntetést)
tartalmazó módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Magyar
Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához történı eljuttatása
céljából – a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetés érdekében – a
szükséges intézkedést tegye meg.
5. A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János
Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2060 Bicske, Szent István u. 6. szám alatti
telephelyének az intézmény 2060 Bicske Kossuth tér 3. szám alatti székhelyre
történı átköltöztetése lebonyolítása érdekében a további szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı:

folyamatos
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Jelenlévık!
A személyi kérdés meghozatalát érintı napirend tárgyalásának idejére zárt ülést
rendelek el. Megkérem vendégeinket, hogy a zárt ülés ideje alatt a Díszterem elıtt
várakozzanak.

ZÁRT ÜLÉS
(A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készül)

NYÍLT ÜLÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Jelenlévıket, hogy a közgyőlés zárt ülésen döntött Gyimesi
István a Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és
Szakközépiskolája igazgatója vezetıi megbízásának visszavonásáról.

15.

7.

A képviselık bejelentései, interpellációi

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
kíván-e
valaki
Megkérdezem
Képviselıtársaimat,
elıterjeszteni?
Megadom a szót Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.

kérdést,

interpellációt

Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
Még nem tudtam eldönteni, hogy kérdést, vagy interpellációt szeretnék intézni. Ha
interpelláció lenne, akkor az lenne a címe, hogy mikor biztosít a hivatal eszközöket a
szocialista frakció irodájának a kitakarításához. Komolyra fordítva a szót, egy darab
piros vödröt, piros nyelő vileda típusú felmosót, egy söprőt, egy lapátot, ablaktisztító
szert – ez a régi hagyományos – piros üveges, mőanyag üveges, amit szeretnénk
biztosítani kérni és szeretnénk, hogyha akár munkaidın kívül lehetıségünk lenne
arra, hogy bejussunk és a frakció tagjai társadalmi munkában ezt elvégezzék.
Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Frakcióvezetı úr kérdését és vagy interpellációját. És válaszként had
mondjam el, hogy megkérem Fıjegyzı urat, hogy intézkedjen és a jövıben
mindhárom frakció irodáját vonjuk be a takarítandó irodák körébe.
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Köszönöm. Több kérdést, interpellációt nem látok, szeretném megköszönni
Képviselıtársaim mai munkáját, mind az együttes ülésen, mind pedig a mai
közgyőlésünket és mielıtt az ülést bezárom, szeretném tájékoztatni a Tisztelt
Közgyőlést, hogy a június havi közgyőlésünk, az elızetes üléstervtıl eltérıen egy
héttel korábban június 23-án lesz, tehát nem június 30-án, mint ahogy az üléstervben
szerepel, hanem június 23-án. Köszönöm a Képviselı Hölgyek és Urak mai munkáját
és a mai ülést bezárom.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

