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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Jó reggelt kívánok.
Köszöntöm az ülésen megjelent Képviselıtársaimat és köszöntöm a Vendégeinket, a
sajtó képviselıit.
Megkérem Képviselıtársaimat, hogy ne felejtkezzenek bejelentkezni.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 17 fı jelen van.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem elsıként szavazzunk a meghívóban szereplı napirendi javaslatról. A
napirendi javaslat elfogadása egyszerő szótöbbséget igényel. Kérem szavazzunk.
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
272/2011. (X.13.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése a meghívóban szereplı napirendi javaslatot elfogadta.

Napirend:
1.
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat konszolidációját megalapozó közgyőlési
állásfoglalás kialakítására
2.
Egyebek
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1.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat konszolidációját megalapozó
közgyőlési állásfoglalás kialakítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Elsıként szeretném megadni a szót Fıjegyzı úrnak.
Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A hivatal nevében jelezni szeretném, hogy az elıterjesztés szöveges részében két
helyen dátum elírás történt. A második oldalon a természetesen a Parlament 2011.
ıszi ülésszakáról van szó – ezt kérném a 2012. mindenki 2011. ként értelmezze,
illetıleg a harmadik oldalon az aláírás dátuma a szándéknyilatkozat aláírásának
helyes dátuma 2011. október 3-a. Kérem, hogy ezt a két technikai javítást vegye
figyelembe a döntés meghozatalakor. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Fıjegyzı úr kiegészítését és megnyitom a napirend feletti vitát.
Megkérdezem van-e a Tisztelt Közgyőlésnek kérdése, véleménye az elıterjesztéssel
kapcsolatban?
Igen van, megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Vendégeink!
Hát ahogy kezdeni szoktam, mindig elmondom, hogy mi az ami pozitívum, mi az ami
tetszik az elıterjesztésbıl. Nagyon régóta várunk már arra, hogy a megyéket
úgymond konszolidálja a kormány, vagy magyar szóval élve Én azt mondanám, hogy
az adósság-állományt kifizesse, vagy átvegye, tehát azt gondolom, hogy ez egy
nagyon fontos pontja az önkormányzati rendszernek, hogy ha elérhetünk idáig és hát
erre várunk, már ha nem is 20 éve, de azt mondom, hogy 10-15 éve indult el
komolyan el ez a folyamat, indultak el az önkormányzatok és ezen belül a megyei
önkormányzatok is ezen a lejtın, kb. ennyi ideje láthatjuk, érezhetjük azt, hogy
alulfinanszírozottak a megyék, nem kapják meg azokat a normatívákat, amik a
kötelezı feladatok ellátásához szükségesek. Viszont arról nem tudunk meg semmit
ebbıl a dolgozatból, hogy attól mitıl lesz hatékonyabb a mőködés, hogy most az
önkormányzattól az állam veszi át az iskolákat, a kórházakat, mibıl lesznek kifizetve
az alkalmazottak, tehát ezt igazából nem látjuk, hiszen a költségek megmaradnak
attól, hogy átveszi az állam ezeket a funkciókat.
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A költségek megmaradnak a szolgáltatásokat mőködtetni kell. Igazából ez csak egy
dolog, több sebbıl is vérzik ez az elıterjesztés, a másik problémám ezzel az
elıterjesztéssel az, hogy a kormány most már egy éve ígéri, ahogy ezt a múltkori
interpellációmban is elmondtam, hogy megerısíti a megyéket, Én továbbra sem
érzem azt, hogy ez annak a jele lenne, hogy megerısödnének a megyék, hiszen ha
feladatokat vonunk el, megbízatásokat vonunk el, akkor az nem a megerısítésnek a
ténye. Én azt gondolom, hogy ezzel csonkul a megye, a megyei önkormányzat
mozgástere és stratégiai területek irányításától veszi a el a lehetısége, illetve fosztja
meg a kormány a megyéket.
A következı problémám: elolvasva ezt a politikai nyilatkozatot, amit Elnök úr is aláírt
és itt nem személyeskedni akarok, hiszen minden megyei elnök ezt aláírta, egy kicsit
furcsállom azt, hogy kitıl és hogyan kapott felhatalmazást a 19 megyei elnök, hiszen
a politikai nyilatkozat aláírása után vagyunk már, tulajdonképpen az irány az meg van
határozva, sıt Én ennél tovább megyek, ez már-már egy diktátum számunkra és
igazából amirıl itt most beszélni fogunk, ez már el van döntve, azt hiszem, hogy
legalább a formális utat be kellett volna tartani, megyei közgyőlés elé vinni és utána
lehet azt gondolom ilyen fontos döntésrıl a megyei közgyőlés, illetve a megyei
önkormányzat nevében nyilatkozni. Természetesen annyira nem lehetünk naivak,
hogy ne lássuk tisztán, hiszen a kormány többség az garantálja, hogy azok a
döntések, amik megszületnek kormányzati szinten, azok megyei szinten, illetve
önkormányzati szinten is átmenjenek. Viszont Én azt gondolom, hogy ilyen nagy
volumenő ügyekben soha nem kérték ki az ellenzék véleményét, illetve nagyon ritkán
látom azt, hogy megfogadták volna azokat a tanácsokat, vagy legalábbis fontolóra
vették volna azokat az észrevételeket, amiket mi tettünk.
Ettıl függetlenül, illetve összefoglalva mindezt Én azt gondolom, hogy ez a javaslat
csonkítja a megyei önkormányzat önrendelkezési jogát, a megyei intézmények
irányítása kikerül a demokratikusan a megyei polgárok által megválasztott képviselık
és a megyei polgárok által megválasztott önkormányzat irányítása alól és ez átkerül
a kormány egy szők, a kormány által kinevezett egy szők kör kezébe. Nem
mondanám ki azt, hogy ez már diktatúra, de mindenképpen egy nagyon erıs
központosítás felé megyünk, ami Én azt gondolom, hogy nem a megfelelı irány. A
döntéseket éppen hogy az emberekhez közelebb esı szintekre kell a
demokratikusan megválasztott képviselık legalacsonyabb szintjére kell helyezni és
ezzel a csonkítással az önrendelkezés megcsonkításával Én azt gondolom, hogy
egyre távolabb jutunk a népképviselet és a demokratikus vezetési elvektıl.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását. Megadom a szót Kis György képviselı
úrnak MSZP.
Kis György – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Elıször is azt szeretném megkérdezni, hogy mi az oka annak, hogy immár
többedszer és most már fıleg ez egy ilyen nagyon fontos anyagot, hogy tegnap
délután egy órakor még nem volt fenn a szerveren, nem tudtuk letölteni.
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Ma reggel tudtuk letölteni az anyagot, még jó hogy korábban bejöttem direkt azért,
hogy hátha találok valamit és le tudom tölteni. Ez volna az egyik kérdés, hogy miért
van ez.
A másik pedig az, amit már a Frakcióvezetı úr is megkérdezett elıttem, hogy Én úgy
tudom, hogy ilyen aláírást, ilyen szándéknyilatkozatot elnöki jogkörben nincsen, erre
közgyőlési felhatalmazásnak kellett volna megtörténnie elıre. A másik dolog amit
szeretnék megkérdezni Elnök úrtól és bárkitıl aki felelni tud erre és válaszolni, hogy
van-e arra valami garancia, hogy ezek az intézmények, amit az állam átvesz és majd
ı – Én kimondom azt, amit csak kerülgetett a Frakcióvezetı úr, hogy államosítják,
hogy ezek mőködni fognak-e továbbra is funkcióik szerint, valamint hogy azok a
dolgozók, akik ott maradnak, vagy illetve akik most ott vannak, hogy ezeknek
továbbra is biztosítva van a munkájuk, vagy pedig ne adj isten, el lesznek bocsájtva
hamarosan. Ezekre szeretnék választ kapni, ugyanis, ebben az elıterjesztésben,
sem pedig itt a kiegészítésben az ég adta világon semmit nem nem lehetett
megtalálni. Úgyhogy köszönöm szépen, ezekre szeretnék választ kapni.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Képviselı úr hozzászólását. Megadom a szót Tóth Erika
frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Képviselıtársaim!
Magyarország megújításának fundamentuma az a felismerés, hogy saját magunkat
kell kihúzni a bajból, s ezt úgy kell megtennünk, hogy azokat a rendszereket, amiben
az életünk folyik egy logika mentén kell összehangolni. Így a közigazgatást, az
önkormányzatokat, az oktatást, a nevelést, az egészségügyet egy logika mentén
össze kell hangolni. A mai napirendünk is ennek a programnak a része, az
önkormányzati rendszer megújításának az elsı lépcsıje, egy nagyon fontos lépcsıje.
A határozati javaslatunk tulajdonképpen egy megállapodás a magyar kormány és a
Fejér Megyei Önkormányzat között, egy konszolidációs folyamat elindításáról.
Rögzítjük azokat az elvi egyetértéseket, aminek alapján a konszolidációs folyamatot
el tudjuk indítani. Ismert okok miatt van erre szükség. Az elmúlt kormányzati
ciklusokban az önkormányzatok súlyos bevételkiesést szenvedtek, drasztikus
bevételelvonások volt, forráselvonások voltak. A megyei önkormányzat közel 6
milliárd feladatellátáshoz szükséges bevételtıl esett el.
Azért, hogy az intézmények mőködjenek, a közszolgáltatási feladatokat el tudjuk
látni, súlyos adósságteherbe keveredtünk és ebbıl az adósságteherbıl, ebbıl az
adósságcsapdából van most lehetıségünk arra, hogy kilépjünk a Magyar Állam és a
Magyar Kormány segítségével van erre lehetıségünk.
A kormány célja, hogy a megyei önkormányzatok feladatait újra definiálja, hatékony
megyei közszolgáltatást biztosítson és hát a megyei adósságállományt konszolidálja.
Természetesen az intézmények adósságállományával, illetve a lejárt tartozásokkal
egyetemben. Ezzel 2012. január 1-jétıl az intézmények állami fenntartásba kerülnek,
állami tulajdonba kerül az intézményi vagyon és a dolgozók, az alkalmazottak, a
munkatársak is, egy állami fenntartónak lesznek az alkalmazottai.
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Ez konkrétan, a Fejér Megyei Önkormányzat, a mi esetünkben, a Fejér Megyei
Kormányhivatal intézményfenntartó fıosztályához, vagy központjához fognak
tartozni. Ez az átadás-átvétel egy olyan rendszerben fog lezajlani, ami egy megyei
bizottság által vezérelt, egységes eljárásrend és egy módszertani útmutató, aminek a
segítségével le fog bonyolódni ez a folyamat.
Így biztosítva lesz az az elvárás, hogy ezek az intézmények, amelyek egy olyan
fenntartó égisze alá kerülnek, amely egy stabilitást, egy sokkal biztosabb mőködést
tud nekik fog jelenteni, mint amit egy megyei önkormányzat bármikor is képes volt
megtenni. Az embereknek, az alkalmazottaknak nem kell izgulniuk azon, hogy
mennyire stabil az ı munkahelyük, mert idáig lebegett folyamatosan felettük ez a
lehetıség, hogy bármikor bezárnak ezek az intézmények, tehát ettıl a kíntól
úgymond megszabadulnak és azt hiszem, hogy azok az emberek, akik ezeket a
szolgáltatásokat igénybe veszik, amelyeket eddig a megyei intézmények
biztosítottak, ık is jobban járnak, hiszen egy olyan stabil hátterő fenntartó lesz, amely
arra törekszik, hogy a közszolgáltatásokat egységesítse és egy magasabb
színvonalra tegye.
Azt hiszem, hogy a megyéknek is meg lesz a feladatuk. A jövıben a területfejlesztés
lesz az, amivel mi bıvebben fogunk foglalkozni és pontosan így fogunk közelebb
kerülni azokhoz a helyi emberekhez, akik a mi választóink, hiszen az ı érdekükben
fogunk majd koordinációs, szervezési és egyéb feladatokat ellátni.
Én azt kérem képviselıtársaimtól, hogy az elıttünk lévı anyag alapján és az egész
országban zajló folyamatok alapján igennel szavazzanak erre az elıterjesztésre és
kérem ellenzéki képviselıtársaimat is, hogy ık is legyenek ebben partnerek.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását, megadom a szót Iván János
képviselı úrnak.
Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Azt gondolom, hogy ha azon az úton járunk tovább, amit Frakcióvezetı asszony az
elıbb említett, hogy támogassa az ellenzék is ezt az elıterjesztést, soha nem volt
akadálya ennek abban az esetben, hogy ha az olyan volt, amellyel tudtunk
azonosulni.
Mai elıterjesztés azonban rendkívül sok kérdést vet fel, még akkor is, hogy a
napirend címe az, hogy állásfoglalás kialakítása, de a hírekbıl azért olyan
információnk vannak, amely alapján eléggé elırehaladott kérdéskört tárgyalunk.
Ennek ellenére Én úgy gondolom, hogy az október 10-én, tehát hétfın kiküldött
meghívó, amely a mai napra szól soron kívüli ülésként, rendkívül rövid idıt adott a
téma átgondolására, a felkészülésre, annak az írásos elıterjesztésnek a
tanulmányozására, amely a tegnapi nap került fel a szerverre és elérhetı a
képviselık számára.
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Az gondolom, hogy ez sokkal fajsúlyosabb kérdés és az itt ülıknek ezt kicsit
másképpen kell mérlegelni. Egy személyes dolgot említenék az elején mielıtt a
kérdéseimet felteszem. 26 évvel ezelıtt a megyei tanácsnak ebben a termében
ültem, akkor amikor a megyei tanácsnak komoly súlya volt a megye minden egyes
területére vonatkozóan, olyan döntéseket hozott, olyan fejlesztéseket határoztak el
ebben a teremben, amelyben az gondolom, hogy a megye, mint fogalom az
egyértelmően megjelent. Majd az önkormányzati rendszer átalakításával ezek a
funkciók megváltoztak. Kicsit szőkültek, majd bıvültek, végül a megye eljutott egy
olyan stádiumba, amely egy igazi intézményfenntartó szerepet jelentett az utóbbi
idıszakban. Ennek ellenére a mai elıterjesztésben és Fıjegyzı urat azért
kérdezném, hogy SZMSZ szerint szabályos-e az, hogy ezt az elıterjesztést egyetlen
egy bizottság nem véleményezte, nincsen hozzáfőzött vélemény akkor, amikor a
szakbizottságoktól azt várjuk el, hogy saját területükre vonatkozóan kialakítsák a
véleményüket és ez intézményeket érint a szociális és oktatási intézményeket és úgy
tudom, hogy egyik bizottság sem foglalkozott ezzel.
Olyan kérdéseket szeretnék tisztázni mielıtt ebben a témában döntünk, hogy
elkerülnek az intézmények az államhoz az adóssággal és a vagyonnal egyetemben.
Készült-e valamilyen felmérés, vagy leltár, hogy ennek mi az egyenlege? A
feladatokkal elkerül, elviszik a finanszírozást, mibıl fog a késıbbiekben mőködni a
megye? Az intézményekre kötött hosszú távú szerzıdések, kötelezettségvállalásokat
elviszik, mi lesz azoknak a sorsa? Mi a garancia arra, hogy az állam jobb gazdája
lesz az intézményeknek, mint azok a képviselık, akik itt a megyében élnek? Mi
várható a kórházzal? Összhangban van-e a Pannon-modell tervvel, amelyet az
önkormányzat egyhangúlag fogadott el. A megye által önállóan vállalt feladatok
sorsával mi lesz? Mi lesz a megye feladata az EU pénzek, fejlesztési pénzek
elosztására vonatkozóan félévig volt lehetıség az uniónak jelezni, hogy azokat nem
a régió fogja felhasználni, hanem a megye. Van-e olyan jogszabály, ami alapján
dönteni lehet és egy kérdésem lenne még ezen túlmenıen. Mi lesz az intézmények
sorsával, azoknak dolgozóival, mi lesz a hivatal dolgozóival és milyen garancia van
arra, hogy a munkahelyüket meg tudják tartani? Ez alapján kérdezném Elnök urat,
hogy milyen kötelezettséget és milyen felhatalmazás alapján vállalt. Köszönöm
szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Képviselı úr hozzászólását, megadom a szót Fıjegyzı úrnak.
Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Képviselı úr kérdésére válaszolva, szabályos volt az anyag elıterjesztése tekintettel
arra, hogy az SZMSZ-ünk kötelezı bizottsági megtárgyalást a saját a saját SZMSZünk módosítása esetén ír elı, ez a Jogi, Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság hatásköre,
illetve a konkrét költségvetési elıterjesztések megtárgyalását teszi kötelezıvé
elızetesen a pénzügyi bizottság által. Ezen esetben tehát nem volt kötelezı
bizottsági megtárgyalás a hatályos SZMSZ-ünk szerint. Köszönöm szépen.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Fıjegyzı úr hozzászólását. Több kérdés is elhangzott az
adóssággal kapcsolatban, Én szeretném hangsúlyozni, hogy azt gondolom, hogy a
megye adóssága ha a pénzintézetek felıl nézzük, akkor valóban egy adósság,
hiszen az önkormányzat hiteleket vett fel, vagy kötvényt bocsátott ki, tehát a
pénzintézet a megyei önkormányzat vonatkozásában valójában egy adósság, de azt
gondolom, hogy nem más történt, mint az elızı két kormányzati ciklusban a
szocialista kormányok módszeresen elvették azokat a forrásokat, amibıl a megyei
önkormányzat az intézményeit fenn tudta volna tartani, tehát most az adósság
konszolidációja, ha ennek nevezzük, vagy az a tény, hogy az adósságot a megyétıl
az állam átvállalja az nem más, mint elismerése annak, hogy az elızı két
kormányzati ciklusban az állam nem teljesítette a kötelezettségét, most ezt felismerte
és teljesíti a kötelezettségét, kifizeti azt a pénzt, amit a megyei önkormányzatok az
intézményeikre, az intézmények fenntartására költöttek. Ezt hitelbıl oldották meg,
tehát ezért vállalja fel és át az állam ezt az adósságot. Hogy mibıl fogja az állam
fenntartani az intézményeket, az állami költségvetésbıl. Természetesen a megyén
keresztül, Én azt nem gondolom, hogy ellentmondásba keverednénk azzal, amikor
azt hallottuk, hogy a megye megerısítése folyik. Nem kerülnek el egy valahol lebegı
valamihez ezek az intézmények, megyei intézményfenntartójuk lesz. A megyei
intézményfenntartó központ az is itt, ez is egy megyei szervezet, itt van a megyében,
nincs is túl messze tılünk, attól a helytıl sincs túl messze, ahol most ülünk, tehát a
megyei önkormányzattól, a megyei kormányhivatalhoz kerül, tehát a megye ebben a
tekintetben – azt gondolom, nem gyengül.
Mivel a kormány nem jogi személy és közjogi, polgárjogi értelemben szerzıdést nem
köthet, ez egy politikai szándéknyilatkozat ez a megállapodás, ami Önök elıtt van.
Rögzíti azokat az alapelveket – ez benne is szerepel a szövegben, rögzíti azokat az
alapelveket, amelynek mentén megvalósul az intézmények átvétele, amelynek során
az intézményfenntartás a megyei önkormányzattól a megyei kormányhivatalhoz kerül
azon felismerés alapján, hogy az államnak kötelezettsége van az intézmények
fenntartásában, hiszen állami feladatot adott át az önkormányzatnak, csak nem adta
át az ehhez szükséges forrásokat. Ezt most felismerte, ezért rendezi a megyei
önkormányzatok hiteleit.
Természetesen azzal együtt, hogy a megyei önkormányzat által eddig fenntartott
intézmények a megyei kormányhivatalokhoz kerülnek, feltehetı az a kérdés – el is
hangzott, mi lesz a megyei önkormányzatok feladata. A megyei önkormányzatok
feladata a jövıben a fejlesztés lesz, a megyei fejlesztéspolitika kialakítása, a megyei
fejlesztési stratégia megalkotása és a stratégia és a fejlesztéspolitika mentén egy
hosszú távú megyei fejlesztési terv megalkotása. Itt nincs ellentmondás amit Iván
képviselı úr jelzett, hogy valamirıl lemaradtunk volna. Nem maradtunk le semmirıl,
az Európai Uniós költségvetés 2013. december 31-ig tart, 2014. január 1-jétıl pedig
2020. december 31-ig pedig egy új ciklus kezdıdik. A megyei önkormányzat feladata
ebben az idıszakban és a közgyőlés feladata is az lesz, hogy erre az új 7 éves
költségvetési ciklusra felkészüljön, megalkossa ezt a stratégiát az Európai Unió
fejlesztési politikai elképzelései, ami ma már ismertek: munkahelyteremtés,
foglalkoztatás, oktatás, kutatás-fejlesztés, ezeket lebontsa és egy megyei fejlesztési
tervek alkosson meg, amelyet 2014-2020 között majd közösen megvalósítunk, vagy
meg valósít más, hogy ha más ül majd ezeken a székeken, de ameddig nekünk
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mandátumunk van, a mi feladatunk lesz ennek a megyei fejlesztési tervnek az
elkészítése, amivel a gyermekeink és unokáink jövıjét fogjuk itt a megyében –
reményeim szerint – jobbá tenni. Ez a mi közös felelısségünk és azt gondolom, hogy
ebben a kontextusban már nincs értelme azt a kérdést feltenni, hogy most gyengült a
megyei önkormányzat szerepe, vagy erısödött a megyei önkormányzat szerepe.
Képviselı úr kérdezett a kórházról is. A kórház az egyetlen olyan megyei fenntartású
intézmény, amely nem a megyei kormányhivatalhoz kerül, hanem a minisztérium
fenntartásában mőködni. A 12 fıvárosi és a megyei kórházak most január 1-jétıl
kerülnek a minisztérium fennhatósága alatt mőködı GYEMSZI szervezet
fenntartásába. Ez összefüggésben van, amire Képviselı úr is utalt a nagytérségi
ellátórendszer kialakításával, megalkotásával és felállításával. Az egészségügyi
ellátás magas színvonalon akkor biztosítható, hogy ha az egészségügyi ellátás
területe mintegy 1,2-1,3 millió ember, ellátottat ölel fel. Ennek a kialakítása során
természetesen figyelembe kell venni nemcsak a megyehatárokat, hanem figyelembe
kell venni – mivel nagyobb térségekrıl van szó, mint egy-egy megye – figyelembe
kell venni azokat a természetese beteg utakat, amelyeket a betegek ma igénybe
vesznek és ennek a vezérlı elvnek a figyelembe vételével kell kialakítani azt
nagytérségi ellátó rendszert, amely hatékonyan és magas színvonalon el fogja látni a
betegeket és fel kell építeni piramis-szerően egy rendszert a háziorvosi, az
alapellátástól, a rendelıintézeti ellátáson keresztül a kórházi ellátás különbözı
szintjeit és ebben – azt gondolom, hogy csak és kizárólag a betegek érdeke az
egyetlen, amit követünk kell.
Azt gondolom, hogy az Európai Uniós fejlesztési források elosztásával nem nézünk
szembe semmilyen problémával 2013. december 31-ig egy auditált rendszerben
mőködik a pályázati rendszer.
Több kérdés is elhangzott az intézmények jövıbeni sorsával is kapcsolatban. Tehát
az állam a megyei kormányhivatalon keresztül a megyei intézményfenntartó
központon keresztül lesz a fenntartója az intézményeknek. Ezek az intézmények
természetesen tovább fogják szolgálni a megyében élıket, az oktatási intézmények,
szociális, gyermekvédelmi és kulturális intézmények is tovább mőködnek. Mindenki
ott folytatja a munkáját, abban az intézményben, ahol eddig dolgozott. Azok a
munkatársaink, akik a hivatalban segítették ezen intézmények sorsát és azon
dolgoztak, az volt a feladatuk, hogy az intézmények fenntartásában segítségünkre
legyenek, ık ezután a megyei intézményfenntartó központban fogják ezt a munkát
folytatni hitünk és reményünk szerint ugyanolyan magas színvonalon, mint ahogy ezt
eddig tették. Köszönöm szépen.
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Csak röviden szeretnék reagálni.
Tisztelt Közgyőlés!
Úgy érzem, hogy a mostani helyzetben ez az aggódás, amit akár országos
politikusoktól, illetve helyben is hallunk azt hiszem, hogy ez álságos, hiszen a
megyék elsorvasztása folyt hosszú évekig és tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy
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politikai okokból tartunk itt, ahol tartunk. A mai politika pedig menti ami még
menthetı. Azt hiszem, hogy a Fidesz az utolsó pillanatban parancsolt megálljt annak,
ami folyt ebben az országban hosszú évekig, az eladósodásnak a nagymértékő
megnövekedése, már elindult ennek a csökkentése, hogy ne jussunk oda, ahol a
görögök vannak és Én azt hiszem, hogy ennek a folyamatnak mi csak segítıi kell
hogy legyünk, a megyei szinteken, a települési szinteken, emberi szinten, egyéni
szinteken, képviselıi szinten, mert ez így nem mehetett így tovább, mindenki belátja
ami Magyarországon az elmúlt években történt. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Szeretném elmondani a
Tisztelt Közgyőlésnek, hogy Képviselı úrnak nem lenne jogosultsága még egyszer
hozzászólni, ez csak frakcióvezetıt illet meg, de Szabadkai frakcióvezetı úr mivel
nincs itt, ezért megadom a szót Iván János képviselı úrnak másodszor, 2 percben.
Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen Elnök úr.
Azt gondolom, hogy egyrészt az a gesztus ezt el kell fogadnom, mert Én most
valóban úgy érzem, hogy komoly, súlyos kérdésekrıl döntünk és ha ezt nem
tárgyaljuk ki, nem hiszem, hogy nyugodt lelkiismerettel bárki is bármilyen gombot
megnyomhat.
Nem tudom, hogy a számmisztika alapján a 13-a szerencsés, vagy szerencsétlen
szám a Fejér Megyei Önkormányzat életében - Én a kérdések közül azért jó
néhányra azt gondolom, hogy nem kaptam választ. Ilyen, hogy van-e olyan
jogszabály, amely alapján ma dönthetünk, mi lesz a hosszú távú
kötelezettségvállalással a főtéskiszervezéssel, ugye amelyben azt vállalta a megye,
hogy bármelyik félnek a hibájából nem teljesül a szerzıdés, akkor is azt az 5
milliárdot ki kell fizetnek, tehát vannak utalások ebben az anyagban. Elıttem van
egyébként egy olyan kitöltött, amely Zala megyére vonatkozik, ugyan ezek vannak,
de Fejér Megye Önkormányzata és képviselıi nem olyan anyagot kaptam, amelyben
legalább be lett volna írva, hogy Fejér megye – gondolom, hogy mi egyébként errıl
döntünk. Tehát azt gondolom, hogy jobb lett volna.
Nem tartom álságosnak ezt az aggódást. Voltam tisztségviselıje a Fejér Megyei
Önkormányzatnak és akkor is mindig arra törekedtünk, hogy a megye mőködtetése
megfelelı szinten történjen. Voltak olyan kormányzati döntések, amelyek ellen mi is
azt gondolom, hogy megtettük a saját szintünkön és lehetıségeink szerint azokat a
lépéseket, amellyel a megyei önkormányzatot és Fejér megyét esetleg meg tudtuk
védeni, vagy védeni szerettük volna. Hoztunk olyan intézkedéseket, amely a
fenntartható intézményrendszert megtartotta, még akkor is, hogy ha az ellenzék ezt
annak idején nem támogatta. Tehát azt gondolom, hogy itt ennél többrıl van szó és
emiatt Én aggályosnak érzem a mai döntést. köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
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Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Nagyon röviden reagálnék Frakcióvezetı asszony felvetésére, hogy a Fidesz megálljt
parancsolt ennek a folyamatnak. Én azt gondolom, hogy nem megálljt parancsolt a
Fidesz, hanem pontot tett rá úgy, hogy elmélyítette – most már nemcsak a pénzt
vesszük el a megyéktıl, hanem a stratégiai döntések lehetıségét is, illetve a megyei
önkormányzattól vesszük el ezt a lehetıséget. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Frakcióvezetı úr hozzászólását. Megadom a szót Fıjegyzı
úrnak.
Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Iván képviselı úr kérdésére válaszolva a közgyőlés az elıterjesztésben szereplı
határozati javaslatot elfogadhatja. Ez szabályszerő, nem ütközik semmilyen
jogszabályba, hogy maga a határozati javaslat is kinyilvánítja, ez egy
szándéknyilatkozat megismerése, támogatása, illetve a közgyőlés elnökének elvi
felhatalmazása arra, hogy a további egyeztetések, intézkedések során ezen
szándéknyilatkozat, illetve ezen alapelvek figyelembe vételével járjon el.
Természetesen az összes olyan részkérdést, amint utal is rá az elıterjesztés
egyrészt jogszabályalkotás fog rendezni, másrészrıl pedig vissza fog kerülni Fejér
Megye Közgyőlése elé az összes olyan részkérdés, ami Ötv. alapján közgyőlési
hatáskör. Tehát ez egy szándéknyilatkozat, ez egy alapelvi elfogadás. Köszönöm
szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Fıjegyzı úr válaszát. Megadom a szót Törı Gábor alelnök úrnak.
Törı Gábor – a közgyőlés alelnöke:
Elnök Úr! Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
Stratégiai döntések. Tehát az látszik, hogy egy olyan irányba fordul az ország, ahol
stratégiai döntések a minisztérium szintjén fog lenni, s elkerül onnan a végrehajtás.
Tehát aki látja a folyamatot annak legyen teljesen világos, hogy a végrehajtás közép
szintre kerül, mégpedig megyei szintre. Ezek lesznek a kormányhivatalok egyrészt és
a másik a megyei önkormányzat, ahol meg lesz, azok a döntések is egyébként amit
Iván úr mondott 26 évvel ezelıtt a területfejlesztés. Volt olyan idıszak, amikor az
intézményeket a helyi önkormányzatok vezényelték a ’90-es években és amikor nem
tudták finanszírozni, nagyrészt Mórról tudok három intézményt átadtunk a megyének:
gimnázium, Perczel szakközépiskola, Gárdonyi Géza csökkentképességő gyerekek
tanítása, stb. Van olyan hely, ahol átadták a kórházat megyei fenntartásba Csákvár,
amely a megyei kórház tagintézménye. Ezekben lesznek most a változások.
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A minisztériumoknak nem lesz dolga közvetlen irányítással 2013. végétıl 2014-tıl,
hogy kidolgozzák a stratégiát, azért csökkentek egyébként a minisztériumok száma
8-ra – emlékeztetıül ez az 1848-as miniszteri létszámokhoz hasonlítható és azért
kerülnek a megyei kormányhivatalhoz a hatósági dekoncentrált feladatok, hogy a
végrehajtást minél közelebb kerüljön a lakossághoz és a hibák közvetlenül érzékeljék
a hibákat és azokat itt helyben tudják korrigálni.
A területfejlesztés ugyan így lesz. A megyei önkormányzat dönt a
területfejlesztésekrıl, most amik még megmaradtak EU-s források azokat is itt fogjuk
eldönteni, nyilván közösen a regionális fejlesztési tanácsokkal véleményezési jog ez
ki fog alakulni, hogy hogy fog történni, de hosszú távon ez az irány megalapozott. El
fogjuk fogadni most ısszel a sarkalatos törvényeket és ebbe az irányba indul az
ország. 2012. január 1-jétıl ezt a fordulatot kívánjuk felvenni és hát ebben kérem
minden képviselı támogatását, hogy ezt az új irányt próbáljuk meg követni és azt
gondolom, hogy egy koncentráltabb, feladat végrehajtással az ország valamilyen
módon ki tud lábalni abból a bajból, amelybe, ahová most jutott. Azt gondolom, hogy
most már el is indultunk kifelé. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Alelnök úr hozzászólását. Iván képviselı úr feltett még egy
kérdést a kötelezettségvállalásokról, természetesen ezek után megtörténik az
intézmények átadás-átvétele, a kötelezettségvállalások átadás-átvétele is
megtörténik, ettıl a pillanattól kezdve még nagyon sok munka áll elıttünk és a hivatal
elıtt, melynek során, természetesen vezérlı szempontunk az, hogy a Fejér Megyei
Önkormányzatnál nem maradhat olyan teher, amelyet a Fejér Megyei Önkormányzat
nem tud kifizetni, hiszen a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése azokat a
feladatokat fogja tartalmazni, arra a feladatra lesz a miénk, amely feladatot 2012.
január 1-jétıl megkapunk és el fogunk látni, amely a területfejlesztés és
területrendezés és ebbıl a költségvetésbıl, amelyet a megyei önkormányzat majd
megalkot ezt a feladatot fogjuk ellátni. A döntéseink stratégiai döntések lesznek,
hiszen hogy a területfejlesztésrıl beszélünk, amire Iván képviselı úr is utalt és amire
Árgyelán frakcióvezetı úr kérdezett stratégia, valóban a döntéshozatal a megyéhez
kerül, nem javaslattételi joga lesz a megyei fejlesztés ügyében, hanem döntési
jogköre. Hosszú évekre kialakíthatja pontosan ez a közgyőlés azokat a stratégiai
célokat, amelyekkel a megye fejlıdését biztosíthatják. Köszönöm szépen.
Több hozzászólást nem látok, a vitát lezárom.
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
273/2011. (X.13.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat konszolidációját megalapozó közgyőlési
állásfoglalás kialakításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
konszolidációját megalapozó közgyőlési állásfoglalás kialakítására” címő
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
A Közgyőlés – egyetértve a helyi közigazgatási rendszer megújítását, egyidejőleg az
önkormányzati feladatok újradefiniálását célzó törekvésekkel – a megyei
önkormányzatok konszolidációjára irányuló intézkedéseket meghatározó alapelveket
rögzítı – jelen elıterjesztés Mellékletét képezı – Szándéknyilatkozatot megismerte
és azt támogatja.
Felhatalmazza elnökét, hogy a konszolidációs eljárás során, a további szükséges
egyeztetések lefolytatása, intézkedések megtétele kapcsán ezen Szándéknyilatkozat
mentén és figyelembevételével járjon el.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı:

Folyamatos

2.

Egyebek

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
A napirend kapcsán megkérdezem van-e Tisztelt Képviselıtársaimnak kérdése,
bejelentése? Ilyet nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Szeretném megköszönni a Képviselı Asszonyok és Képviselı Urak mai munkáját és
a mai ülést bezárom.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

