Szám: 2-10 /2011.
J e g y z ı k ö n y v
Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2011. július 5-ei nyílt ülésérıl

Jelen vannak:

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

továbbá:

Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı, dr. Kovács Zoltán aljegyzı,
Hedlicskáné
Dóczi
Judit,
Tóthné
Czövek
Erika
jegyzıkönyvvezetık

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Jó reggelt kívánok. Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent Képviselıket a hivatal
munkatársait és kedves vendégeinket is köszönteném, de most nincsenek kedves
vendégek. Megkérem Képviselıtársaimat, hogy jelentkezzen be.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 17 fı jelen van.
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom a Közgyőlést, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján –
mivel személyiségi jogokat érint - a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft.
felügyelı bizottság tagjai megbízásának meghosszabbítására vonatkozó döntések
meghozatalára zárt ülés keretében kerül sor.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a kiosztott napirendrıl. A napirend elfogadása egyszerő
szótöbbséget igényel.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
236/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott napirendi javaslatot
elfogadta.
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Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt
Felelısségő Társaság jogutód nélküli megszüntetésére, és az ezzel
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére vonatkozó
közgyőlési döntések módosításáról
Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. felügyelı bizottság tagjai
megbízásának
meghosszabbítására
vonatkozó
döntések
meghozatalára
Javaslat az Örömhír Alapítvány támogatására és ezzel
összefüggésben a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének
megállapításáról
szóló
2/2011.
(II.25.)
önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Fejér
Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási
Intézménye alapító okiratának módosítására
Javaslat pályázat ismételt benyújtására az Önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására
Javaslat a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt által a kamatkockázatok
kezelésére benyújtott ajánlat elfogadására
Javaslat Pusztaszabolcs Város Önkormányzata közoktatási
átszervezésérıl készített megyei szakvélemény elfogadására
Javaslat Lajoskomárom Nagyközség, Mezıkomárom Község és
Szabadhídvég Község Önkormányzatai közoktatási átszervezésérıl
készített megyei szakvélemény elfogadására
A képviselık bejelentései, interpellációi

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy a Fejlesztési Szakbizottság és a Pénzügyi
és Gazdálkodási Bizottság az ülést megelızıen tartotta ülését.

1.

1.

Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt
Felelısségő Társaság jogutód nélküli megszüntetésére, és az
ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére vonatkozó
közgyőlési döntések módosításáról
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság, valamint a Fejlesztési Szakbizottság a
közgyőlést megelızıen tárgyalta e napirendet. Felkérem elsıként Gebula Béla
alelnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását.
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Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
Azt hiszem, hogy összefoglalhatom a nyílt ülésen szóba kerülı 5 napirendi pontot a
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság egyhangú döntéssel elfogadásra javasolta a
közgyőlés részére.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Alelnök úr.
Felkérem Somogyi Balázs elnök urat ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Somogyi Balázs – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A Fejlesztési Bizottság a közgyőlés napirendjei pontjai közül, csak a VVSI-s
napirendi pontot tárgyalta, mind a 8 határozati javaslatot többségi, illetve egyet pedig
teljes egyhangúan fogadott el.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök úr.
Mivel az elıterjesztés második pontjában módosítjuk az elızı közgyőlésen hozott
határozatunkat, melyben Gyurisán Zsolt urat bíztuk meg az ügyvezetı igazgatói
feladatokkal és a módosítás alapján július 6-tól kezdıdik a VVSI Nonprofit Kft.
végelszámolása és a végelszámolással a CCA Audit Kft. képviseletében Nagy
Barnabás urat kéri fel, illetve reményeink szerint bízza meg a közgyőlés.
Megkérem Nagy Barnabás urat, fáradjon a mikrofonhoz és néhány szóval
mutatkozzon be és ismertesse elképzeléseit. Köszönöm.
Nagy Barnabás:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A társaság végelszámolását a 2006. évi V. törvénynek megfelelıen július 6-ai kezdı
nappal határozza el a közgyőlés. Ezt a határozatot az indokolja, hogy a
végelszámolás során a tevékenység folytatásának akadálya nincs, viszont a
végelszámolás technikai lebonyolítását a végelszámolás kezdı napjával meg lehet
kezdeni. A törvény azt mondja, hogy a végelszámolást három év alatt kell befejezni,
tehát azt jelenti, hogy a szakmai munka végzésének akadálya nincs. Július 6-án a
törvény erejénél fogva az ügyvezetınek a jogköre megszőnik, a társaság
képviseletét a végelszámoló veszi át. A végelszámolás közzétételre kerül a
cégközlönybe, mely után a hitelezık bejelenthetik az igényeiket, amelyeket ki kell
elégíteni, illetve be kell a végelszámolónak be kell hajtania a kintlévıségeket, a
vagyonnal pedig a tulajdonos felé el kell számolni. Ennek a folyamatnak várhatóan
az idıtartama kb. egy 6 hónap lehet. Köszönöm szépen.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e Tisztelt Képviselıknek
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Igen, megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak, Frakcióvezetı úré a szó.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Mi azt gondoljuk és egyetértünk azzal, hogy egy ilyen folyamatot minél hamarabb el
kell kezdeni és el kell és be kell fejezni, hogy valami történjen a VVSI-vel. Ugye a
múltkor meghoztuk azt a döntést, hogy a nonprofit kft. szükségszerően meg kell hogy
szőnjön. Nekem csak az a kérdésem lenne, hogy miért ilyen gyorsan történt ez a
változás, illetve a múltkori közgyőlésen, miért nem tudtunk úgy dönteni, hogy minél
hamarabb el tudjon ez kezdıdni. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Az elızı közgyőlés óta eltelt idıben világossá vált, hogy szükséges az ügyvezetı
igazgató és a szakmai igazgatói, szakmai vezetıi feladatok szétválasztása, mint azt
igazgató úr is említette. Olyan nagy volumenő, nagymértékő a feladat, ami a
végelszámolással és a társaság képviseletével és ügyvezetésével jár, hogy a
zavartalan mőködés érdekében az látszott célszerőnek és az látszik most is
célszerőnek, hogy a két feladatot teljes mértékben szétválasszuk. Más személy látja
el az ügyvezetı igazgatói feladatokat, végzi a végelszámolást és más személy látja
el a szakmai igazgatói, szakmai vezetıi feladatokat, aminek elsısorban és fıként az
a célja, hogy a VVSI –ben nyár van, ez a szezon, a szakmai munka, a sport, az
egyesületek, a táboroztatás, a gyerekek táboroztatása, mind, mind zavartalanul
mőködjön, versenyek lebonyolítása, nem folytatom tovább, ez indokolja a mai
döntésünket.
Tisztelt Közgyőlés!
Több hozzászólást nem látok.
Kérem szavazzunk az I. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
minısített többségő szavazat 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
237/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban a közgyőlés 202/2011. (VI.23.)
önkormányzati határozatának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság jogutód nélküli megszüntetésére, és az
ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére vonatkozó közgyőlési
döntések módosításáról” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
„A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 202/2011. (VI.23.)
önkormányzati határozatát akként módosítja, hogy kinyilvánítja azon szándékát,
miszerint a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságot
jogutód nélkül megszünteti, és végelszámolását a 238/2011. (VII.5.) számú
határozatban foglaltak szerint megindítja.”
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a II. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
minısített többségő szavazat 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
238/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban a közgyőlés 203/2011. (VI.23.)
önkormányzati határozatának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság jogutód nélküli megszüntetésére, és az
ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére vonatkozó közgyőlési
döntések módosításáról” tárgyú elıterjesztést, és a 203/2011. (VI.23.) önkormányzati
határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
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1. „Fejér Megye Közgyőlése a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt
Felelısségő Társaság végelszámolását 2011. július 06. kezdı nappal rendeli el.”
2. „Fejér Megye Közgyőlése a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft.
végelszámolójaként a CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó, Menedzser Zrt.,
képviseletében Nagy Barnabást jelöli ki.”
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a III. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
239/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban a közgyőlés 204/2011. (VI.23.)
számú önkormányzati határozatának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság jogutód nélküli megszüntetésére, és az
ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére vonatkozó közgyőlési
döntések módosításáról” tárgyú elıterjesztést, és a 204/2011. (VI.23.) számú
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. „Fejér Megye Közgyőlése egyetért azzal, hogy a vagyonkezelési szerzıdés
közös megegyezéssel, legkésıbb a végelszámolás jogerıs befejezéséig szőnjön
meg, és ezzel összefüggésben felhatalmazza Elnökét a szükséges okiratok
aláírására.”
2. „Fejér Megye Közgyőlése, a Közgyőlés elnökének 2011. június 29-i levelében
foglaltakkal, - miszerint felkérte a volt ügyvezetıt arra, hogy a Velencei-tavi Vízi
Sportiskola Nonprofit Kft. záró mérlegét 2011. június 30-i fordulónappal készítse
el, és ily módon számoljon el a VVSI Nonprofit Kft. részére átadott vagyonnal –
egyetért, és azt megerısíti.”
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Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a IV. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
minısített többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
240/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban a közgyőlés 205/2011. (VI.23.)
számú önkormányzati határozatának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság jogutód nélküli megszüntetésére, és az
ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére vonatkozó közgyőlési
döntések módosításáról” tárgyú elıterjesztést, és a 205/2011. (VI.23.) számú
önkormányzati határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1. „Fejér Megye Közgyőlése a Velencei-tavi Vízi és Sportiskola Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıjének 2011. év július hó 1.
napjától a végelszámolás kezdı napjáig szóló határozott idıtartamra a Gt.
22. § (2) bekezdés a) pontja alapján társasági jogi jogviszony keretében
Gyurisán Zsolt Tibort (Székesfehérvár, Pestispincék utca 17.) választja
meg.”
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a V. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
minısített többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
241/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban a közgyőlés 207/2011. (VI.23.)
számú önkormányzati határozatának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság jogutód nélküli megszüntetésére, és az
ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére vonatkozó közgyőlési
döntések módosításáról” tárgyú elıterjesztést, és a 207/2011. (VI.23.) számú
önkormányzati határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1. „Fejér Megye Közgyőlése a Velencei-tavi Vízi és Sportiskola Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaság könyvvizsgálójának 2011. július hó 1.
napjától a végelszámolás zárómérlegének a közgyőlés általi elfogadásáig
a Balogh és Társai Kft-t (Gárdony, Csók I. tér 1., a könyvvizsgálatért
felelıs: Serákné Balogh Zsuzsanna) választja meg.”
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal

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

ZÁRT ÜLÉS
(a zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készül)

NYÍLT ÜLÉS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom a Tisztelt Jelenlévıket, hogy a közgyőlés zárt ülés keretében döntött a
Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. felügyelı bizottsága tagjai
megbízatásának meghosszabbításáról.

2.

2.

Javaslat az Örömhír Alapítvány támogatására és ezzel
összefüggésben a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének
megállapításáról
szóló
2/2011.
(II.25.)
önkormányzati rendelet módosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság a közgyőlést megelızıen tárgyalta a
napirendet. Felkérem Gebula Béla Ákos alelnök urat, ismertesse a bizottság
állásfoglalását.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr. Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
A pénzügyi bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
napirendi pontot. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Tisztelt Képviselıtársaimat, van-e
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János képviselı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Mi úgy gondoljuk, hogy Erdélyi-Székelyföldi nemzet-testvéreink támogatása az
kiemelt feladat és ezen belül is a rászoruló gyerekek segítése, táboroztatása
mindenképpen támogatandó feladat. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr. Több kérdést, hozzászólást nem látok.
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Kérem szavazzunk a rendelet-tervezetrıl. A döntés meghozatalához minısített
többségő szavazat 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
11/2011. (VII.06.) önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról
szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)

3.

7.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási
Intézménye alapító okiratának módosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e kérdésük, véleményük az
elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához minısített
többségő szavazat 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
245/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Fejér Megyei
Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye alapító
okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában mőködı Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú
Mővészetoktatási Intézménye alapító okiratának módosítására” címő elıterjesztést
és a Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye, a Fejér
Megye Közgyőlése 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. a 358/2010.(XII.16.) és a 138/2011. (IV. 27.)
önkormányzati határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.)

Kiegészül az alapító okirat „24 Tanszakok” pontja:

furulya, fuvola, gitár, gordonka, harsona, hegedő, klarinét, kürt, népi furulya, szaxofon,
szintetizátor, szolfézs, trombita, tuba, ütı, zongora, citera, népi ének, néptánc (kimenı
rendszerben)
Zenemővészeti ág:
Klasszikus zene
- Fafúvós tanszak
- Rézfúvós tanszak
- Akkordikus tanszak
- Billentyős tanszak
- Vonós tanszak
- Zeneismeret tanszak
- Kamarazene tanszak
Népzene
- Hangszeres tanszak
- Vokális tanszak
Elektroakusztikus zene
- Billentyős tanszak
Táncmővészeti ág:
- Néptánc tanszak
2011/2012. tanévtıl felmenı rendszerben
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
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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.

4.

Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

Határidı:

2011. július 20.

3.

Javaslat pályázat ismételt benyújtására az Önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság a közgyőlést megelızıen tárgyalta a
napirendet. Felkérem Gebula Béla alelnök urat, ismertesse a bizottság
állásfoglalását.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök úr! Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
Hat egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság a
közgyőlés részére a határozati javaslatot. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, a Tisztelt Közgyőlést van-e
valakinek kérdése, hozzászólása a napirendhez?
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.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
246/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására
ismételten benyújtandó pályázatról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévı önkormányzatok támogatására ismételten 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 korábbi döntésének megfelelıen ismételten nyújtson be
vissza nem térítendı támogatási igényt 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. július 20.
8. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

Fejér Megyei
Önkormányzat
Fejér

Jegyzıkönyvi kivonat
Fejér Megye Közgyőlése
2011. évi július 5-i ülésének jegyzıkönyvébıl
246/2011. (VII.05.) 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

□
□
□
x
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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

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét
1.868.663 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

5.

□

4.

Javaslat a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt által a kamatkockázatok
kezelésére benyújtott ajánlat elfogadására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság a közgyőlést megelızıen tárgyalta a
napirendet. Felkérem Gebula Béla alelnök urat, ismertesse a bizottság
állásfoglalását.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
Öt igen és egy tartózkodás mellett a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot a közgyőlés számára. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
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Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak. Frakcióvezetı úré a szó.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
Mi is átgondoltuk, meg átszámoltuk a két javaslatot. Igazából, összességében sok
különbség nincs a kettı között, de mi mégis úgy látjuk, hogy egy fix kamatozás az
kiszámíthatóbb és egyenletesebben lehet vele kalkulálni. Mi igazából ezt
támogatnánk inkább. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. 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 11 igen szavazattal, 5 tartózkodással a
határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
247/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. által a kamatkockázatok kezelésére benyújtott
ajánlat elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
által a kamatkockázatok kezelésére benyújtott ajánlat elfogadására vonatkozó
elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyőlés a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. által a Fejér Megye 2030
elnevezéső kötvény kamatkockázatainak kezelésére benyújtott ajánlatok
alapján, 2012. január 1-tıl kezdıdıen, a 3 havi EURIBOR változó kamatnak a
lépcsızetesen emelkedı fix kamatra történı cseréjérıl dönt.
2. A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét a kamatcsere ügylet megkötésére
vonatkozó intézkedés megtételére, mely ügylet paraméterei az indikatív
ajánlatban szereplı értékektıl legfeljebb 10 %-kal térhetnek el.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı:

soron kívül
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6.

5.

Javaslat Pusztaszabolcs Város 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?
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 16 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
248/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának közoktatási átszervezésérıl készített
megyei szakvélemény elfogadásáról
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Pusztaszabolcs
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 Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által tervezett – a település
közoktatási feladatainak ellátását 2011. szeptember 1-tıl érintı – átszervezés
végrehajtása után a közoktatási 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.
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3.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a jelen
döntésérıl Pusztaszabolcs Város polgármesterét tájékoztassa.
Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

azonnal

7.

6.

Javaslat Lajoskomárom Nagyközség, Mezıkomárom Község és
Szabadhídvég
Község
Önkormányzatai
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,
hozzászólása a napirend kapcsán?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
Mi úgy gondoljuk, hogy egy iskola bezárása, az szükségszerően hozza magával azt,
hogy egy 8-10 éven belül elöregszik a falu, elköltöznek a fiatalok és utána
gyakorlatilag 20-25 éven belül el lehet dózerolni a falut. Mi azt szeretnénk, hogy ha a
legkisebb faluban is legalább az alapfokú, tehát az alsó osztályos oktatás lehetıvé
válna. Látjuk a helyzetet, meg megnéztük az elıterjesztésben, hogy
Mezıkomáromban milyen problémák vannak, ennek ellenére mi azt szeretnénk, ha
megoldható lenne az, hogy az alapfokú oktatás, pontosabban alapfokú oktatásnak az
alsó tagozata mindenhol elérhetı legyen, hiszen itt 6-7-8 éves gyerekekrıl van szó,
30 egynéhány gyerekrıl, akinek utazni kell és át kell járni egy másik településre. Azt
is látjuk, hogy az önkormányzat önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe, hiszen az
állami normatíva arra sem elegendı, hogy fenntartsák ezt az iskolát és nagyon
nehéz helyzetben vannak, tehát valahol megértjük ezt, valahol megértjük ezt a
döntést, de azt gondolom, hogy a jövı koncepció szempontjából nem támogatható
egy ilyen lépés, hogy egy iskolát leépítsünk és megszüntessünk. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Azt hiszem itt nem arról van szó, hogy mi hozzájárulunk ahhoz, hogy
Mezıkomáromban ne legyen oktatás, hanem pontosan arról van szó, hogy ez az
egész rendszer, az oktatási rendszer, az önkormányzati rendszer olyan átalakítások
elıtt áll, aminek ma még nem tudjuk, nem látjuk a végét és azt hiszem, hogy ezzel
tudjuk segíteni a helyieket, a helyi önkormányzatot, hogy ebben az átmeneti
idıszakban is megfelelıen tudjanak mőködni és a gyerekeik, illetve az anyagi
helyzetükre egy megfelelı megoldást találjanak. És ami a mi feladatunk ebben az
esetben az pedig az, hogy valamilyen problémával, valamilyen ütközés ne forduljon
elı a megyei közoktatási koncepcióval, ami a megyénkre nézve kötelezı
feladatellátás, azzal ne ütközzön a településeknek az elképzelése és mi errıl
döntünk ma és ez pedig nem ütközik és ezért kérem, hogy szavazzuk meg.
Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Megadom a szót Gebula Béla
alelnök úrnak.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr!
Hangsúlyoznánk, hogy itt egy szakvélemény elfogadásáról beszélünk, nem pedig az
iskolát nem mi zárjuk be, hanem mi csak elfogadjuk azt a szakvéleményt, amit az
alapján készítettünk, hogy egyezik-e a szakmai koncepcióval az az anyag, amit
beadott részünkre az önkormányzat. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Alelnök úr. 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 11 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 5 tartózkodással a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
249/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
Lajoskomárom Nagyközség, Mezıkomárom Község és Szabadhídvég Község
Önkormányzatai közoktatási átszervezésérıl készített megyei szakvélemény
elfogadásáról
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Lajoskomárom
Nagyközség, Mezıkomárom Község és Szabadhídvég Község Önkormányzatai
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 az alapfokú iskolai oktatás Lajoskomárom Nagyközség, Mezıkomárom
Község és Szabadhídvég Község Önkormányzatai 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, tekintettel arra, hogy a mezıkomáromi illetékességő
tanulók számára is elérhetı az alapfokú oktatás.
3.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a jelen
döntésérıl a három település polgármesterét tájékoztassa.
Felelıs:

Határidı:

8.

9.

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke
azonnal

Javaslat a dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközép- és Szakiskola Fejér Megyei Szakképzés-szervezési
Társuláshoz történı csatlakozásának elfogadásáról
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 Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Röviden csak annyi tájékoztatást szeretnék ehhez mondani, hogy itt a
beiskolázásokról a regionális fejlesztési képzési bizottság dönt, hogy milyen szakok
indulhatnak a mi TISZK-ünkben a Fejér TISZK-ben, a Fejér TISZK intézményeiben
és megkértük a munkaszervezet részérıl az állásfoglalást, az RFKB állásfoglalását,
akik szóbelileg azt a tájékoztatást adták, hogy ennek nincsen akadálya, megkapja a
mi TISZK-ünk ezeket a plusz kvótákat, amit az iskola átvétele jelentene. Az írásos
anyagot még nem kaptuk meg, de szóbelileg erre bíztató választ kaptunk, úgyhogy
Én azt hiszem, hogy minden rendben lesz ezzel az intézmény-bevonással.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Több kérdést, hozzászólást
nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához minısített
többségő szótöbbség szükséges.

SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
250/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
a dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola
Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozásának
elfogadásáról
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a dunaújvárosi

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola Fejér Megyei
Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozásának elfogadásáról” címő
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) Abban az esetben, ha Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlése 2011. július 7-ei
ülésén kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint 2011. augusztus 30. naptól
kezdeményezi a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola
felvételét a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás tagjai sorába, azt Fejér
Megye Önkormányzatának közgyőlése elfogadja.
2.) Az 1.) pontban szereplı döntés teljesülése esetén a Fejér Megye Önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási
megállapodásának függelékében szereplı intézmények felsorolása a dunaújvárosi
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolával bıvüljön.
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3.) A Fejér Megye Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a fenti döntésrıl
Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterét, illetve a Fejér Megyei Szakképzésszervezési Társulás elnökét tájékoztassa.
4.) Amennyiben Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2011. július 7-ei ülésén
nem az 1. pont szerinti döntést hozz meg, úgy jelen határozat 2011. július 8-án
hatályát veszti.

9.

Felelıs:

Vargha Tamás, elnök

Határidı:

2011. július 15.

10.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
193/2011.(V.31.) önkormányzati határozata 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?
Megadom a szót Gebula Béla alelnök úrnak.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A pénzügyi bizottság egyhangú döntéssel támogatta a határozati javaslat
elfogadását. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
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 13 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartózkodással a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
251/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
a közgyőlés 193/2011.(V.31.) önkormányzati határozatának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
közgyőlésének a 193/2011.(V.31.) önkormányzati határozatának módosításáról szóló
elıterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért és az alábbi határozatot hozta:
1. Fejér Megye Közgyőlése a 193/2011.(V.31.) Önkormányzati határozat 5. pontját
az alábbiak szerint módosítja:
„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 8.200.000 Ft összeget meghaladó
része, Bicske Város Önkormányzata költségvetésének terhére kerül
megállapításra, a közvetlenül részére kiállított számlák szerint.”
2. Fejér Megye Közgyőlése a 193/2011.(V.31.) Önkormányzati határozatának e
határozat 1. pontjával nem érintett részeit változatlan tartalommal hatályban
tartja.

10.

Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı:

folyamatos

11.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Perczel Mór Szakképzı
Iskolája és Kollégiuma tanmőhelyének felújítása támogatására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság a közgyőlést megelızıen tárgyalta a
napirendet. Felkérem Gebula Béla alelnök urat, ismertesse a bizottság
állásfoglalását.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr. Köszönöm szépen a szót.
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Tisztelt Közgyőlés!
Az utolsó pillanatban érkezett ez az anyag a pénzügyi bizottság elé, vita nélkül, 6
igen egyhangú szavazattal fogadta el a pénzügyi bizottság és javasolja elfogadásra a
közgyőlés részére. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Alelnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye 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 16 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
252/2011. (VII.5.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Perczel Mór Szakképzı Iskolája és Kollégiuma
tanmőhelyének felújítása támogatásáról

A Fejér Megyei Önkormányzat megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
Perczel Mór Szakképzı Iskolája és Kollégiuma tanmőhelyének felújítása támogatására”
címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul a Mór 970/11 hrsz-ú ingatlanon
lévı tanmőhely épületében – jelenleg üresen álló –, korábban szolgálati lakásként
funkcionáló helyiség oktatóteremmé történı átalakításához és a szükséges bruttó
3.426. eFt fedezetet az önkormányzat 2011. évi költségvetésének fejlesztési forrásai
terhére biztosítja.
2.) A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelıen
gondoskodjon az elıirányzat átcsoportosításáról, valamint a költségvetési rendelet
módosításának elıkészítésekor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
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11.

8.

A képviselık bejelentései, interpellációi

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megkérdezem
elıterjeszteni?
Ilyet nem látok.

Képviselıtársaimat,

kíván-e

valaki

kérdést,

interpellációt

Tisztelt Közgyőlés!
Megköszönöm a közgyőlés gyors és hatékony munkáját, az ülést bezárom és
mindenkinek szép nyarat kívánok. Köszönöm.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

