Szám: 2-14 /2011.
J e g y z ı k ö n y v
Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl

Jelen vannak:

Adravecz Tamás, 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, Tóth Erika, Vargha
Tamás, Wurczinger Lóránt megyei képviselık

továbbá:

Törı Gábor, a közgyőlés alelnöke, Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı,
Hedlicskáné
Dóczi
Judit,
Tóthné
Czövek
Erika
jegyzıkönyvvezetık

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Köszöntöm az ülésen megjelent képviselıket, vendégeinket. Megkérem Képviselı
Hölgyeket és Urakat, hogy jelentkezzenek be.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 17 fı jelen van.
Tisztelt Közgyőlés!
2011. november 9-én, életének 91. évében elhunyt dr. Fitz Jenı Széchenyi-díjas
történész, régész, numizmatikus, Fejér megye és Székesfehérvár díszpolgára.
Nagy veszteség érte Fejér megyét, hiszen ismét egy olyan kiemelkedı szakember és
példamutató ember távozott el az élık sorából, akinek tudományos munkássága
évtizedeken át meghatározó volt múltunk kutatása és a múzeumi értékteremtı
munka terén.
Dr. Fitz Jenı neve az elmúlt évtizedekben egybeforrt nemcsak Gorsium, de
Székesfehérvár nevével is. A városunkba 1949-ben megérkezı fiatal szakember
elıbb a székesfehérvári István Király Múzeum, majd a megyei szervezetek
létrehozását követıen, 1962-tıl 1986-ig, nyugdíjba vonulásáig a Fejér Megyei
Múzeumok Igazgatósága igazgatójaként dolgozott. Irányítása alatt országos
elismerést, kiemelkedı szakmai rangot vívott ki az intézmény.
Munkásságának kiemelkedı fejezetét jelenti az 1950-es évektıl kezdıdı, idıközben
világhírnévre szert tett feltárások vezetése Gorsiumban, amely mára nemcsak
hazánkban, hanem Európában is egyedülállónak számító régészeti park.
Kimagasló szakmai tevékenységét számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el, melyek
közül számára az egyik legfontosabb elismerés az 1997-ben kapott Széchenyi-díj
volt, melyet tudományos és múzeumszervezıi tevékenységéért, pedagógiai
munkásságáért, életmővéért kapott.
A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága élén eltöltött, munkában gazdag évtizedek
során tevékenysége kijelölte és magasra emelte a megye és a város rangját a hazai
és az európai kulturális életben.
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A tudós régész, Gorsium feltárója az ókortudomány egyedülálló értékével
gazdagította megyénket és a tudományos életet, mely érdemeiért 1993-ban Fejér
Megye Önkormányzata Díszpolgári kitüntetı címet adományozott Dr. Fitz Jenınek.
Életmőve generációk számára meghatározó, erısítette a szülıföldhöz főzıdı
szálakat és európai távlatot nyitott. Személye a rendszerváltás elıtti lezárt határok
korszakában is az európaiság jelképe volt, munkásságából emberségben és
tudásban nemzedékek gyarapodtak. Dr. Fitz Jenıt a Fejér Megyei Önkormányzat és
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.
Temetésére holnap 2011. november 19-én 11 órakor kerül sor a székesfehérvári
Csutora temetıben. Szellemi hagyatékát és emlékét megırizzük.
Kérem, hogy dr. Fitz Jenı Fejér Megye Díszpolgára emlékének egy perces, néma
felállással adózzunk.
GYÁSZSZÜNET
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megkezdjük a közgyőlés mai munkáját és kérem Képviselıtársaim szavazatát a
kiosztott napirendi javaslatról. A napirend 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
277/2011. (XI.18.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott napirendi javaslatot
elfogadta.
Napirend:
1.

1.

2.

7.

3.

2.

Javaslat a kötelezı kéményseprıipari közszolgáltatás 2012. évi
díjának megállapítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat adósságállományának állami
adósság átvállalás megvalósíthatóságával kapcsolatos intézkedések
megtételére
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú
Mővészetoktatási Intézménye szakmai létszámának emelésére
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4.

6.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes
intézmények alapító okiratának módosítására

5.

3.

Tájékoztató a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága
szervezetérıl, mőködésérıl, idıszerő feladatairól

6.

4.

Tájékoztató a NAV Fejér Megyei Vám- és Pénzügyıri Igazgatóság
feladatairól a Nemzeti Adó és Vámhivatal szervezeti struktúrájában

7.

5.

Képviselık bejelentései, interpellációi

1.

1.

Javaslat a kötelezı kéményseprıipari közszolgáltatás 2012. évi
díjának megállapítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszöntöm az ülésen megjelent Németh Sándor urat, a Kémény Zrt.
vezérigazgatóját és megadom a számára a szót az esetleges rövid szóbeli
kiegészítés megtételére.
Németh Sándor – vezérigazgató:
(…)
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom Képviselıtársaimat, hogy az elıterjesztés a Székesfehérvári
Fogyasztóvédelmi Egyesület részére megküldésre került. Az egyesület véleménye az
ftp szerveren elhelyezésre került.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyőlést, hogy a közgyőlés ülését megelızıen
tárgyalta a napirendet a Fejlesztési Szakbizottság és a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság. Felkérem elsıként Somogyi Balázs elnök urat, hogy ismertesse a
Fejlesztési Szakbizottság állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.
Elnök úré a szó.
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Somogyi Balázs – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés, Tisztelt Elnök Úr!
A Fejlesztési Szakbizottság egyhangú szavazással 11 igen szavazattal támogatta a
4,2 %-os árkorrekcióval történı díjemelést, illetve a napirendet elfogadásra javasolja
a közgyőlés számára.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök úr.
Felkérem Gebula Béla alelnök urat, hogy ismertesse a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság állásfoglalását a napirenddel kapcsolatosan.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság megtárgyalta a javaslatot és szintúgy a 4,2 %os emelést javasolja elfogadásra a közgyőlés részérıl 4 igen és 1 tartózkodás
mellett. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e Tisztelt Képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Az érem egyik oldala az, hogy egy cég legyen az önkormányzati, vagy magán cég,
akkor tud fejlıdni, vagy akkor tud elırébb lépni, ha emeli a bevételeit. De az éremnek
van egy másik oldala is és Én azt látom, hogy évrıl évre az emberek a karácsonyfa
alá mindig áremelést kapnak és igaz, hogy most itt csak egy 4,2 %-os emelésrıl van
szó és ez nem talán elviselhetetlen teher a családoknak, de Én azt látom és azt
tapasztalom és azt hallom, hogy az emberek fizetése nem emelkedik ilyen
mértékben. Akár egy kis mértékő emelés is van olyan család, akinek egy kismértékő
emelés is nagyon nagy megterhelést jelent. Én azt mondom, hogy mivel tavaly
emeltünk árat, megszavaztuk hasonló mértékő áremelést Én részemrıl nem fogom
támogatni ezt az emelést. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı
frakcióvezetı asszonynak.

úr

hozzászólását.

Megadom

a

szót

Tóth

Erika
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Számomra a Fogyasztóvédelmi Egyesületnek a véleménye megnyugtató, hiszen ık
is leírták a véleményezésükben, hogy ismerik a Kémény Zrt. munkáját és tisztában
vannak azokkal a problémákkal is, amiket Árgyelán frakcióvezetı úr felvetett és
mégis ennek ellenére a 4,2 % mellett foglaltak állást és azt hiszem, hogy az
anyagból, hogy ha látjuk a Kémény Zrt-nek a beszámolóját, a tevékenységérıl a
tájékoztatót, akkor azt látjuk, hogy mindig próbálnak elıre menni, mindig próbálnak
fejleszteni és úgy gondolom, hogy jó célokra fordítják ezt az összeget, ami beépül a
kéményseprési díjakba és nagyon fontos szolgálatot látnak el és azt hiszem, hogy az
emberek ezt igénybe is veszik és amint jelezték az anyagukban, hogy egyre
kevesebb a probléma, tehát nyilván hogy a rendszerüknek a zavartalan
mőködéséhez ezek az összegek is hozzájárulnak, amit most mi kérem a társaimat,
hogy szavazzunk meg. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását.
Több jelentkezıt nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Elıterjesztıként egyetértek a bizottságok által javasolt 4,2 %-os díjnövekmény
megállapításával, ennek megfelelıen kérem szavazzunk a 4,2 %-os díjnövekményt
tartalmazó rendelet-tervezetrıl. A döntés meghozatalához minısített többségő
szavazat szükséges. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 14 igen, 2 nem és 1 tartózkodással a
rendeletet elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
14/2011. (XI.21.) önkormányzati rendelete
a kötelezı kéményseprıipari közszolgáltatás 2012. évi díjának megállapításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)

2.

7.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat adósságállományának
állami adósság átvállalás megvalósíthatóságával kapcsolatos
intézkedések megtételére

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Az ülést megelızıen tárgyalta a napirendet Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság.
Felkérem Gebula Béla alelnök urat ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
6 egyhangú igen szavazattal a javaslatban található mindkét határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság a közgyőlés számára. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Alelnök úr.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e Tisztelt Képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatban?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Mi már többször kifejtettük a véleményünket a tervezendı önkormányzati törvénnyel
kapcsolatban. Nagy vonalakban ismerjük is a tervet. Sajnos részleteiben még nem.
Mi azt gondoljuk továbbra is, hogy ez egy állami vagyonelkobzás gyakorlatilag, ami
most születni fog, viszont ez az egyetlen pozitív ebben a vagyonelkobzásban, hogy
az állam magára vállalja a megyék válláról ezt a terhet, tehát ezt a részét tudjuk
támogatni. Az önkormányzati törvénynek az viszont még mindig nem tisztázott
pontja, hogy a megyei önkormányzatokon kívül, tehát a települési
önkormányzatoknál hogyan lesz ez az adósság. Ott is át tudja-e vállalni az állam,
vagy részben át tudja vállalni a településektıl, tehát ez még nem tisztázott, de azt
mindenképpen támogatjuk, hogy a megye válláról ezeket a nagy terheket az állam
levegye. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását. Ha jól értettem Frakcióvezetı úr azt
kifogásolja, hogy az állam elkobozza a saját vagyonát, tehát az állam elveszi az
állami vagyont. A törvénytervezet, amelyrıl valószínőség szerint hétfın szavaz az
Országgyőlés, teljes szövege hozzáférhetı a www.parlament.hu weboldalon és így
ott elolvasható. Ennek a törvénytervezetnek egyébként nem része a települési
önkormányzatok adósságállománya, ez kizárólag a megyei önkormányzatok
adósság konszolidációjával foglalkozik.
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Csak röviden emlékeztetni szeretném arra a jelenlévıket is, hogy az elmúlt
kormányzati ciklusokban a szocialista kormányok a végsıkig ellehetetlenítették a
megyei önkormányzatoknak a munkáját. A sok feladat itt volt a nyakunkban, és a
finanszírozás ehhez képes rendkívüli mértékben lecsökkent. A hitelek ahhoz
kellettek, hogy a mőködést tudjuk biztosítani, illetve bizonyos fejlesztéseket
végrehajtani. Én azt gondolom, hogy nagyon örülhetünk, hogy most ebben a
helyzetben, ebbe a helyzetbe kerültünk, hogy lekerülnek rólunk ezek a terhek. Én
javasolom, hogy Elnök urat bízzuk meg a javaslatban szereplı elıkészítı munkával.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Mivel több jelentkezıt nem látok, a
vitát lezárom. Kérem szavazzunk az I. számú határozati javaslatról. A döntés
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
278/2011. (XI.18.) önkormányzati határozata
a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel megkötött folyószámla- és munkabér hitel
szerzıdés mőködési hitellé történı átalakításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
adósságállományának állami adósság átvállalás megvalósíthatóságával kapcsolatos
intézkedések megtételére” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza Elnökét, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank
Zrt-vel megkötött folyószámla- és munkabér hitel szerzıdés mőködési hitellé történı
átalakítása ügyében járjon el, és a szerzıdés módosítást a Fejér Megyei
Önkormányzat képviseletében kézjegyével lássa el.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a II. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához itt is
egyszerő szótöbbség szükséges.
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SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
279/2011. (XI.18.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat kötvényeinek kölcsön jogviszonnyá történı
átalakítása tárgyában - amennyiben az a megyei önkormányzatok
konszolidációjához szükséges - hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
adósságállományának állami adósság átvállalás megvalósíthatóságával kapcsolatos
intézkedések megtételére” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Fejér Megye Közgyőlése egyetért azzal, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat
kötvényeinek kölcsön jogviszonnyá történı átalakítása tárgyában amennyiben az a megyei önkormányzatok konszolidációjához szükséges hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárás
lefolytatására kerüljön sor.
2. Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza Elnökét, hogy amennyiben indokolttá
válik a közbeszerzési eljárás elıkészítéséhez és lefolytatásához szükséges
intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy a beérkezett ajánlatok
alapján a Közgyőlés döntését meghozhassa.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı:

3.

2.

azonnal

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú
Mővészetoktatási Intézménye szakmai létszámának emelésére

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
A közgyőlés ülését megelızıen az Intézményfenntartó Szakbizottság a napirendet
megtárgyalta Felkérem Mahlerné Köfner Anikó elnök asszonyt, ismertesse a
bizottság állásfoglalását.
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Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Elnök úr! Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja, hiszen
köztudott, hogy régóta óhajtott és vágyott dolog, hogy az intézményben a néptánc
oktatást szakmailag képzett ember végezhesse és a személyzeti feltétel
biztosításához szükséges költségvetés illesztése is megtörténjen, tehát elfogadásra
javasoljuk ezt a határozatot a közgyőlés számára. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök asszony szóbeli kiegészítését és megnyitom a napirend feletti vitát.
Megkérdezem, van-e Tisztelt Közgyőlés Tagjainak
kérdése, véleménye az
elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Mivel itt néptáncról van szó, mi azt gondoljuk, hogy a néptánc az elválaszthatatlan
része a magyar kultúrának és mindenképpen támogatandó minden olyan
kezdeményezés, ami a magyar kultúrát támogatja, illetve hozzásegíti a gyerekeket
ahhoz, hogy a saját kultúráját megtanulhassa, a néptáncot elsajátíthassa,
támogatandó javaslat szerintünk. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását.
Több jelentkezıt nem látok, a vitát lezárom.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
280/2011. (XI.18.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási
Intézménye szakmai létszámának emelésérıl
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei
Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye szakmai
létszámának emelésére” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2011. december 1. napjától egy fıvel
megnöveli a Fejér Megyei Önkormányzat Prelúdium Alapfokú Mővészetoktatási
Intézményének szakmai létszámát. A szakmai létszám csak a néptánc tanszak
sikeres beiskolázása és elindítása esetén tölthetı be.
2.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét arra, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg a létszámbıvítésnek a Fejér Megyei Önkormányzat
2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletében
történı átvezetéséhez.
Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

azonnal

4.

6.

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

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Az Intézményfenntartó Szakbizottság a közgyőlés ülését megelızıen tárgyalta a
napirendet. Felkérem Mahlerné Köfner Anikó elnök asszonyt, ismertesse a bizottság
állásfoglalását.
Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra ajánlja az alapító okirat módosítását.
Én szeretnék még egy megjegyzést tenni. Az alapító okirat ugye az egyik
alapdokumentum az intézményeknek a fenntartó felelıssége, hogy az összes többi
vonatkozó alapdokumentumok, a szakmai program, az SZMSZ kiegészítésre
kerüljön, illeszkedve az alapító okirat pontjaihoz. Ajánlom a fenntartó figyelmébe,
hogy ezt figyelemmel kísérje. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök Asszony hozzászólását és megnyitom a napirend feletti vitát.
Megkérdezem Tisztelt Közgyőlés tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása az
elıterjesztéssel kapcsolatosan? Ilyet nem látok.
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Tisztelt Közgyőlés!
Elsıként kérem szavazzunk a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi
Központja alapító okirata módosításáról. 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
281/2011. (XI.18.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja (Székesfehérvár)
alapító okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi Központja (Székesfehérvár) alapító okiratának módosításával
kapcsolatos elıterjesztést, s az abban foglaltakkal egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi

Központja 198/2009. (VI.25.) K.h.sz. számú közgyőlési határozatával módosított
74/2009. (II.26) K.h.sz. határozatával elfogadott a 315/2009.(IX.19.) számú és a
340/2010. (XII.16.) önkormányzati határozatával módosított alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Törlésre kerül az alapító okiratból:
- 3. pont - Telephelyei (szakmai egységenként):
VIII. számú 8000 Székesfehérvár, Kikinda út 1. 37 fı
Kiegészül az alapító okirat:
- 3. pont - Telephelyei (szakmai egységenként):
VIII. számú 8000 Székesfehérvár, Kikinda út 1. 36 fı
2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –

gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító
okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap
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3.

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

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

Határidı: 2011. december 15.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája Diákotthona és Gyermekotthona alapító okirata
módosításáról. 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
282/2011. (XI.18.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája Diákotthona és Gyermekotthona (Velence) alapító okiratának
módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája,
Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája Diákotthona és Gyermekotthona
(Velence) alapító okiratának módosításával kapcsolatos elıterjesztést és az abban
foglaltakkal egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája Diákotthona és Gyermekotthona 62/2009. (II.26) K.h.sz.
határozatával elfogadott a 85/2009. (II. 26.) K.h.sz., a 303/2009. (XI. 19.)
K.h.sz., a 156/2010. (IV.29.) K.h.sz., a 353/2010.(XII.16.) és a 133/2011. (IV.
27.) önkormányzati határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Kiegészül az alapító okirat:
- 15. pont – Intézmény alaptevékenysége
többcélú – közös igazgatású (gyógypedagógiai nevelési-oktatási és
különleges gyermekotthoni és utógondozó otthoni feladatot ellátó) –
közoktatási intézmény
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- 26. pont - Intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok
879015-1 – utógondozó otthoni ellátás

851012-1

852012-1

852022-1

853132-1

Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása
A Ktv. 121. § (1) 29. a) pontja alapján a szakértıi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság
esetén
halmozottan
fogyatékos,
a
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós
és súlyos rendellenességével küzdı tanulók közül:
Enyhe fokú és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan sérült gyermekek óvodai nevelése, tanulók
általános
iskolai,
szakiskola,
szakképesítés
megszerzéséhez szükséges felkészítı iskolai oktatása
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
A Ktv. 121. § (1) 29. a) pontja alapján a szakértıi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság
esetén
halmozottan
fogyatékos,
a
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós
és súlyos rendellenességével küzdı tanulók közül:
és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
sérült gyermekek óvodai nevelése, tanulók általános iskolai,
szakiskola, szakképesítés megszerzéséhez szükséges
felkészítı iskolai oktatása
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
A Ktv. 121.§ (1) 29. a) pontja alapján a szakértıi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság
esetén
halmozottan
fogyatékos,
a
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós
és súlyos rendellenességével küzdı tanulók közül:
és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
sérült gyermekek óvodai nevelése, tanulók általános iskolai,
szakiskola, szakképesítés megszerzéséhez szükséges
felkészítı iskolai oktatása
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)
A Ktv. 121.§ (1) 29. a) pontja alapján a szakértıi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság
esetén
halmozottan
fogyatékos,
a
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós
és súlyos rendellenességével küzdı tanulók közül:
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és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
sérült gyermekek óvodai nevelése, tanulók általános iskolai,
szakiskola, szakképesítés megszerzéséhez szükséges
felkészítı iskolai oktatása (orvosi alkalmassági vizsgálat, és
szakértıi vélemény alapján)

853212-1

853222-1

855912-1

Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a
szakképzési évfolyamokon
A Ktv. 121.§ (1) 29. a) pontja alapján a szakértıi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság
esetén
halmozottan
fogyatékos,
a
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós
és súlyos rendellenességével küzdı tanulók közül:
Enyhe fokú és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan sérült gyermekek óvodai nevelése, tanulók
általános
iskolai,
szakiskola,
szakképesítés
megszerzéséhez szükséges felkészítı iskolai oktatása
(orvosi alkalmassági vizsgálat, és szakértıi vélemény
alapján)
Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a
szakképzési évfolyamokon
A Ktv. 121.§ (1) 29. a) pontja alapján a szakértıi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság
esetén
halmozottan
fogyatékos,
a
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós
és súlyos rendellenességével küzdı tanulók közül:
Enyhe fokú és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan sérült gyermekek óvodai nevelése, tanulók
általános
iskolai,
szakiskola,
szakképesítés
megszerzéséhez szükséges felkészítı iskolai oktatása
(orvosi alkalmassági vizsgálat, és szakértıi vélemény
alapján)
Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése
A Ktv. 121.§ (1) 29. a) pontja alapján a szakértıi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság
esetén
halmozottan
fogyatékos,
a
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós
és súlyos rendellenességével küzdı tanulók közül:
Enyhe fokú és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan sérült gyermekek óvodai nevelése, tanulók
általános
iskolai,
szakiskola,
szakképesítés
megszerzéséhez szükséges felkészítı iskolai oktatása
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855915-1

855922-1

Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
A Ktv. 121.§ (1) 29. a) pontja alapján a szakértıi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság
esetén
halmozottan
fogyatékos,
a
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós
és súlyos rendellenességével küzdı tanulók közül:
Enyhe fokú és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan sérült gyermekek óvodai nevelése, tanulók
általános
iskolai,
szakiskola,
szakképesítés
megszerzéséhez szükséges felkészítı iskolai oktatása
Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos
nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
A Ktv. 121.§ (1) 29. a) pontja alapján a szakértıi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság
esetén
halmozottan
fogyatékos,
a
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós
és súlyos rendellenességével küzdı tanulók közül:
Enyhe fokú és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,
halmozottan sérült gyermekek óvodai nevelése, tanulók
általános
iskolai,
szakiskola,
szakképesítés
megszerzéséhez szükséges felkészítı iskolai oktatása

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. december 15.

16
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Végezetül kérem szavazzunk a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési Tanácsadója és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata alapító okirata módosításáról. 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
283/2011. (XI.18.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és
Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési Tanácsadója és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata (Székesfehérvár) alapító okiratának módosításáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési
Tanácsadója és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata (Székesfehérvár) alapító
okiratának módosításával kapcsolatos elıterjesztést és az abban foglaltakkal
egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési Tanácsadója és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 67/2009. (II.26) K.h.sz. határozatával
elfogadott a 91/2009. (II. 26.) K.h.sz., a 309/2009. (XI. 19.) K.h.sz.,a 161/2010.
(IV.29.) K.h.sz. és a 359/2010.(XII.16.) önkormányzati határozatával módosított
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Törlésre kerül az alapító okiratból:
- 6. pont – Telephelyei Gárdonyi Nevelési Tanácsadó
2483 Gárdony, Kossuth u. 19.
Móri Nevelési Tanácsadó
8060 Mór, Kossuth u. 1.
Bicskei Nevelési Tanácsadó
2060 Bicske, Szent István u. 6.
Sárbogárdi Nevelési Tanácsadó
7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.
Enyingi Nevelési Tanácsadó
8130 Enying, Szabadság tér 14.
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Kiegészül az alapító okirat:
- 6. pont – Tagintézménye: Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási
Képességet
Vizsgáló
Szakértıi
és
Rehabilitációs
Bizottsága,
Nevelési
Tanácsadója
és
Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálata
Székesfehérvári
Tagintézménye
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
-

6/a. pont – Telephelyei: Gárdonyi Nevelési Tanácsadó
2483 Gárdony, Kossuth u. 19.
Móri Nevelési Tanácsadó
8060 Mór, Kossuth u. 1.
Bicskei Nevelési Tanácsadó
2060 Bicske, Szent István u. 6.
Sárbogárdi Nevelési Tanácsadó
7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.
Enyingi Nevelési Tanácsadó
8130 Enying, Szabadság tér 14.
Pályaválasztási Tanácsadó
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

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

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

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

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

Határidı: 2011. december 15.

5.

3.

Tájékoztató a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága
szervezetérıl, mőködésérıl, idıszerő feladatairól

Elıterjesztı: Dr. Gärtner József
igazgató
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszöntöm az ülésen megjelent dr. Gärtner József urat, a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága Igazgatóját és megadom számára a szót az esetleges
rövid szóbeli kiegészítés megtételére. Igazgató úré a szó.
dr. Gärtner József – igazgató:
Elnök úr! Tisztelt Közgyőlés! Kedves Képviselıtársak!
Ja elnézést, hogy így szólítottam meg Önöket, kicsit úgy éreztem, hogy haza jöttem,
tekintettel arra, hogy ebben a minıségemben még nem álltam itt a pulpituson, de 12
évig ott ültem abban a sorban, ahol most Önök és kicsit ilyen nosztalgikus érzéssel
gondolok vissza azokra az idıszakokra is.
Engedjék meg, hogy a kiküldött írásbeli tájékoztató szóbeli kiegészítéseként néhány
érdekességet szeretnék elmondani a Magyar Államkincstárról.
Kevésbé ismert a Magyar Államkincstárnak a tevékenysége, tekintettel arra, hogy
olyan háttérintézménye, amelyik úgy csöndben, szőrként dolgozik a háttérben. Annyit
szeretnék elmondani, hogy a közpénzügyi szektorban két ilyen intézmény mőködik,
az APEH és a Magyar Államkincstár. Mind a kettı a közpénzügyi szektorban,
valamikori Pénzügyminisztérium irányítása alatt. Summázva úgy lehetne
megfogalmazni, az APEH összegyőjti az állami bevételeket és az állami kiadási
oldal, az elméletileg a Magyar Államkincstár lenne. Számomra is érdekes történet
volt, amikor végig vezettem azt a folyamatot, mikor a Parlament jóváhagyja a Magyar
Államnak a költségvetését, vajon egy pedagógusnak hogyan jut el a pénztárcájáig az
a pénz és milyen hosszú és milyen bonyolult folyamatokon keresztül.
A Magyar Államkincstárnak a tevékenységét az határozza meg, hogy a
Pénzügyminisztérium alapította és röviden, dióhéjban azért szeretném hangsúlyozni
a pénzügyi szakigazgatási jellegét, hiszen sokan összekevernek a kincstári
vagyonkezelı igazgatósággal, a valamikorival, amely most már beolvadt a MNV Zrtbe. A Magyar Államkincstár tevékenységét – miután mondtam, hogy pénzügyi
tevékenysége határozza meg, elsısorban az államháztartási törvény, de ezen kívül
mintegy 40 jogszabály tartozik és irányítja a mőködésünket. A belsı
szabályozóeszközeinknek a száma 60 felett van, tehát azt mondom, hogy teljes
egészében jogszabályi alapokra helyezkedett. Ebbıl következik, hogy sokszor
szeretnénk segíteni, de olyan jogszabályi kényszerpályán mozgunk – nyilvánvaló,
hogy mi nem döntési kompetenciával, hanem lebonyolítási tevékenységet végzünk.
Amint a tájékoztatóban, az írásbeli tájékoztatóban is említettem, egységesen épült fel
mind a 19 megyében a Magyar Államkincstár szervezeti rendszere. Az azt jelenti,
hogy öt fıosztály mőködik mindenhol. Ez az öt fıosztályból négy szakmai
tevékenységet lát el és egy funkcionális fıosztály, az úgynevezett törzskari
szervezet. Sorolnám – csak azért, hogy idekapcsolnám majd egyes észrevételeimet
– legfıképpen az államháztartási irodát emelném ki, mintegy 109 megyei
településnek a normatív finanszírozását, illetve az intézményeik normatív
finanszírozását végzi. Ehhez szeretnék kiegészítésként csak néhány adatot említeni.

19
Ezek a statisztikák természetesen a szeptemberi adatokat tartalmaznak. Helyszíni
ellenırzéseket végzünk az államháztartási iroda részérıl. Iszonyú nagy állami
pénzeket mozgatunk meg, hiszen az önkormányzati fenntartású intézményeknek a
normatív finanszírozása, mintegy 31 milliárd forint ment ki idáig szeptember 30-ig.
Több helyen végeztünk helyszíni ellenırzést, de még mielıtt erre rátérnék, a nem
állami fenntartású humán szolgáltatóknak közel 1 milliárd forintot utaltunk ki. Sıt ezt
ketté szeretném bontani, mert ez csak a szociális ágazat, a magán fenntartású
szociális otthonokra gondolok és 2,6 milliárd forint ment ki a nem állami, humán
fenntartó oktatási intézményekre.
A felülvizsgálatok száma eddig 24 volt, amit a megyében elvégeztünk. Sajnálatos
módon, mindegy 15 önkormányzatnál meg kellett állapítani, a jogalap nélküli
kifizetéseket, tehát visszafizetésre kötelezı határozatokat és talán itt szeretném
felhívni a figyelmet, hogy amennyiben mód és lehetıség van rá, nagyon szívesen a
jövı évtıl kezdıdıen szívesen kimegyünk az önkormányzatokhoz, vagy a
fenntartókhoz, hogy tényleg elısegítsük ezeknek a szüksége és tudom, idınként
bonyolult nyomtatványoknak a kitöltését, hogy pontosan elkerüljük ezeket a
visszafizetésre kötelezı határozatokat. Meggyızıdésem, hogy itt nem szándékos
jogszabálysértésekrıl, inkább azt mondom, hogy meg nem értésrıl, vagy némi
pontatlanságokról van szó. De természetesen jogszabály kötelez minket. Ez
összességében elég tetemes összeget jelentett, mert mintegy 20 millió forintot kell
visszafizetni ezeknek az önkormányzatoknak. Ez az államháztartási tevékenységünk,
ezen kívül még a térségi társulásoknak az ellenırzését végzi ugyan ez a szervezet.
Az illetményszámfejtési irodánál annyit szeretnék megemlíteni, hogy az országban
elsıként és erre büszkék lehetünk, 1961-ben Fejér megyében jött létre elıször a
központosított bérszámfejtés. Ugye ’45. elıtt a Horthy korszakban volt, csak ’45. után
akkor munkahelyeken történtek a bérszámfejtések ’61-ben annak idején itt adták át
elıször ezt az irodát, 50 éves volt most pont ez a központosított bérszámfejtés,
aminek a reformja szintén folyamatban van, tehát 2013-ra várható egy új ún. KIR
program, ez a bérszámfejtésre vonatkozó program. A megyében mintegy 60 ezer
embert érint a bérszámfejtési tevékenységünk és pont az a terület az, ahol azt
mondhatom, hogy észre sem veszik a munkánkat, mert csak akkor szokták keresni a
bérszámfejtési irodát, ha valakinél probléma adódik, vagy olyan helyzet, hogy valami
eltérés van. 24 ezer közalkalmazottnak, köztisztviselınek és kormánytisztviselınek a
bérének a számfejtését végezzük. Én azt tudom mondani, hogy háttérben, szürke
eminenciásként az ott dolgozók végzik a munkájukat, hogy valóban határidıre,
pontosan, ebbe beletartozik a kórházi létszámtól kezdve mindenki, hogy megkapja a
bérét és a juttatásait. Ezen kívül rendkívül bonyolult, hiszen az adóhatóságtól kezdve
a TB-hez való lejelentésig, ugye ezért szoros a kapcsolatunk nekünk az
adóhatósággal, a társadalombiztosítással, vagy a megyei egészségbiztosítási
pénztárral, hiszen bárkinek a nyugdíjba vonulásához, a legstabilabb
törzsadatbázissal mi rendelkezünk és a személyi adatokkal. Tehát ha netalántán
valakinek ilyen gondja van, hogy nyugdíj elıtt bizonyos adatokat kell beszerezni,
akkor készséggel állunk rendelkezésére, természetesen a közszféra dolgozói
számára. Itt is milliárdos nagyságrendek kiutalásáról van szó, azt mondom éves
szinten.
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Megemlíteném, hogy a kincstárnak egyik jellegzetessége és ezt kevesen ismerik,
hogy ahogy a cégbíróság nyilvántartja a gazdálkodó szervezeteket és a társadalmi
civilszervezeteket, a kincstárnál lehet megtalálni az önkormányzatoknak a
törzskönyvi nyilvántartását. Ez azt jelenti, hogy pénzügyi, gazdálkodási
tevékenységétıl kezdve, a személyi adatbázisától és azt tudom mondani, hogy mint
önkormányzatnak a törzskönyvi nyilvántartását is mi kezeljük. Mintegy közel 70
számítógépes program segítségével bonyolítjuk le ezeket a pénzügyi
tevékenységeket.
A kincstárhoz fut be az ún. kormányzati gerincvezeték, ahol az önkormányzatoknak,
nyilván a BM felé és a most már részben a KIM felé is adattovábbítások mennek, ez
egy teljes egészében zárt rendszerben történik.
Tehát említettem az államháztartási irodának, az illetményszámfejtést,
megemlíteném a családtámogatást. Ez egy új betagozódott szervezet a
társadalombiztosítástól vált le. Itt azt lehet mondani, hogy a megye szinte minden
lakosával tartunk kapcsolatot. Kiszámoltuk kb. 600 ezer volt idáig az utalási
tételeknek a száma. Mintegy 60 ezer megyei állampolgárt érintett. Ide tartoznak a
GYES, a GYED, a családtámogatások, tehát az egész szociális vertikumnak és a
szociális blokknak az utalása, a fogyatékos támogatásoktól kezdve. Azt hiszem, hogy
ez az egyik legjobban bombázottabb terület, hiszen 27 ezer ügyfelet fogadtunk ez idı
alatt és mintegy 120 ezer volt a kimenı-bejövı ügyiratoknak a száma, tehát azt lehet
mondani, hogy bizonyos mértékig próbál tehermentesíteni most a kormányablak,
mert átvett tevékenységeket, de azért még az oroszlánrésze az itt maradt nálunk.
Tehát a családtámogatás ezenkívül van még az állampénztári iroda. Ez a volt
Nemzeti Bankoknak a megyei igazgatóságai megszőntek és betagozódtak a Magyar
Államkincstárba. Itt klasszikus banki, pénzügyi tevékenységek, bártortalanul mondom
ki a klasszikus banki tevékenységet, mert azért nem teljesen igaz. Ugye a
kincstárnak az volna a vágya, hogy legyen az állam bankja majd és nyilván az
önkormányzatoknak a bankja. Lehet, hogy ez ellen néha tiltakoznak az
önkormányzatok, hogy a számlavezetését és a pénzügyi rendszerét itt kezeljük,
hiszen ha az állami pénzeknek a kiáramlását nézzük, akkor talán logikus is lenne,
hogy az állami pénzeket ezeket a területeken kezeljük. Nagyon sok számlavezetést
végeznek. Pályázatos támogatások ellenırzését, államkötvények, állampapírok,
értékpapírok forgalmazása. Az egy külön élmény volt számomra is, hogy ugye a
Magyar Nemzeti Banknak itt a városközpontjában földalatti trezorja az egy hatalmas
nagy bombabiztos rendszer, hát annak idején ugye teherautóval szállították be a
készpénzt, sajnos most már az a kincstár, az amiben kincs nincs és üres, csak
látványában érdekesség.
Annyit szeretnék még megjegyezni, hogy tényleg a jövı afelé tendál – hát most pont
közel, vagy napjainkban zajlanak az önkormányzati, a megyei önkormányzati
intézményeknek az átadás-átvétele, folyamatban van itt a számlakezelés, a
számlanyitások, illetve hát több olyan tevékenység hárul ebbıl, vagy feladat hárul
ebbıl adódóan a kincstárra. A Magyar Államkincstár nem került be a kormányzati, a
kormányhivatalokhoz, ezt a tavaly augusztusban megjelent kormányhatározat rögzíti,
de ugyanakkor van egy záró klauzula, egy mondta jelzi azt, hogy a kincstárt kötelezi
arra, hogy a kormányhivatallal szorosan együttmőködve végezze el azt a pénzügyi,
ráháruló pénzügyi feladatokat megyei szinten, amit a jogszabály elıír.
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Hát ennek igyekszünk eleget tenni és talán még annyit szeretnék elmondani, hogy
természetesen a kincstár megújulását is maga után fogja vonni, hiszen a Magyary
program a közigazgatási reform minket is érint, ennek megfelelıen közelmúltban volt
egy két napos lovasberényi értekezletünk megyei igazgatók számára, ahol a
kincstárnak az elkövetkezendı stratégia felépítése volt a fı szempont. Ebben
valóban szerepel az hogy legyen az állam bankja a Magyar Államkincstár, a
közpénzeknek az ıre, vagy a közpénzeknek a kezelıje, hiszen a közpénzek
kiáramlását nagy valószínőséggel mi fogjuk ellenırizni és ezeknek a felhasználását,
gondolok itt akár a pályázati pénzekre. Természetesen beszőkültek a lehetıségek,
hiszen a hazai pályázati források azok csökkennek, most utóellenırzéseket végzünk,
talán az EU-s pályázatoknál lesz valami lehetıségünk.
Hát Én nagyon dióhéjban, ja még egyet szeretnék megemlíteni a lakástámogatás, a
szociálpolitikai lakástámogatás. Itt még az elızı idıszakból maradtak feladataink,
tehát ilyenek vannak, hogy a szoc.pol. támogatásokat igénybe vett lakásoknak a
cserjénél minden út hozzánk vezet. Tehát ha ilyen problémával szembesülnek, akkor
a földhivatallal nekünk e téren nagyon szoros a kapcsolatunk, tehát ha valaki elad
egy olyan lakást például, amin szoc.pol. támogatás van, ahhoz a kincstár
hozzájárulása szükséges, tehát az hogy át lehessen vinni egy másik épületre. Én
bízom benne, hogy a kormány által meghirdetett mos lakástámogatási program újra
felszínre hozza ezt a szoc.pol. lehetıséget, illetve hát a kedvezményes
kamattámogatást, ennek megfelelıen, szintén ennek a lebonyolítása a mi feladatunk
lesz.
Petıfi u. 5. szám alatt van a törzsépületünk, a másik épület az pedig a volt Magyar
Nemzeti Bank épülete az İsz utcában, Fehérváriak tudják az OTP mellett, ott
megvásároltuk az OTP-nek a második, harmadik emeleti szintjét, tehát nagy
valószínőséggel szeretnénk egy helyre költözni, annál is inkább, mert a Petıfi utcai
épület egy eléggé lerobbant épület, hát 1904-ben épült különben egy pénzügyi
palotának.
Végezetül a dolgozókról szeretnék megemlíteni, 130 ember dolgozik a Magyar
Államkincstárnál ezen az 5 fıosztályon. Azt tudom mondani, hogy a fele felsıfokú
végzettséggel rendelkezik és talán azt tudom mondani, hogy a stabilitás és hősége a
gárdának az megnyugtató, hiszen nagyon sok olyan 20 év és 30 év között akik már
ott dolgoznak, tehát hosszú idın keresztül begyakorlott, jó szakembergárda van és
azt hiszem, hogy talán meg is érdemelték azt, hogy az elnök úr külön kiemelte és azt
az idei évben ezt elég tisztességesen igyekeztek jutalmazni.
Én köszönöm a figyelmüket és ha önkormányzatok, nyilván a közalkalmazott,
köztisztviselık felé nyitottak vagyunk, bármikor, bármilyen ügyben keresnek minket,
ami hozzánk fut. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Igazgató úr szóbeli kiegészítését és megnyitom a napirend feletti vitát.
dr. Gärtner József – igazgató:
Bocsánat, ha netalántán kérdés van, akkor természetesen …
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Ezt fogom mondani Igazgató úr.
Megnyitom a napirend feletti vitát Megkérdezem, van-e a Tisztelt
Képviselıtársaimnak kérdése az elıterjesztéssel kapcsolatosan? Megadom a szót
Somogyi Balázs elnök úrnak.
Somogyi Balázs – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Tisztelt Igazgató Úr!
Nem is kérdésem lenne, hanem inkább köszönetnyilvánítás. Úgy gondolom, hogy a
megyei önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok nevében nagyon sok
munkát köszönhetünk a Magyar Államkincstárnak, illetve Igazgató úron keresztül
szeretném megkérni, hogy azt a köszönetet, amit akár Én, akár más
képviselıtársam, akár pedig a megyei önkormányzat fejez ki Önök felé, azt kérem
továbbítsa, illetve tudom azt, hogy két nagyon fontos területen is van segítség, ami a
települési önkormányzatok felé származik, a Magyar Államkincstártól. Egyrészt azok
a pályázatok, amik az államkincstáron keresztül futnak, itt vannak minisztériumi
pályázatok, vannak Önhikis pályázatok, amelyre kitért a beszámoló is, illetve azt a
segítséget is szeretném megköszönni, hogy minél kisebb egy település, annál inkább
rászorul a Magyar Államkincstárnak a segítségére, a tanácsaira és ezt az
együttmőködést is szeretném megköszönni Igazgató úron keresztül a kincstár
munkatársainak. Én köszönöm szépen a beszámolót, illetve a munkájukat is.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök úr hozzászólását. Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı
úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés, Igazgató Úr!
Én köszönettel vettem elismerı szavait a Horthy korszak kincstári politikáját követı,
vagy illetıen. Én azt kívánom, hogy ugyan ilyen sikeres legyen és ugyan olyan
hatékony, mint annak idején a Horthy korszakban ez mőködött és jó egészséget és
kitartást kívánok a munkájához.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását. Köszönöm Igazgató úr beszámolóját.
dr. Gärtner József – igazgató:
Megköszönöm és jólesı szavakat hallottam. Tolmácsolni fogom a dicséretet a
kincstár felé. Csak annyit, hogy azért ragadtam meg a szót, hogy az Önhikit
említette: november 5-én járt le az Önhiki, ebben a kérdésben szeretném felhívni
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pont az önkormányzatok és a polgármesterek figyelmét, hogy figyeljék az Önhiki
pályázatoknak, jogvesztı határidıkrıl van szó, ezt igyekszünk azért sulykolni, hiszen
az egy lehetıség és azt hiszem, hogy egy menekülési útvonal az önkormányzatok
számára ennek az igénybe vétele.
Egyéb iránt a Horthy korszakban csak az volt a különbség, hogy talán nem volt
ekkora államadósság, de hát akkor meg volt Trianonnak a nyomasztó helyzete.
Köszönöm szépen az érdeklıdésüket és a kérdésüket.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Még egyszer köszönöm szépen Igazgató úr szóbeli kiegészítését és megállapítom,
hogy a közgyőlés a tájékoztatót tudomásul vett.

6.

4.

Tájékoztató a NAV Fejér Megyei Vám- és Pénzügyıri Igazgatóság
feladatairól a Nemzeti Adó és Vámhivatal szervezeti struktúrájában

Elıterjesztı: Hideg József
alezredes, igazgató

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent Hideg József urat, a NAV Fejér Megyei
Vám- és Pénzügyıri Igazgatóság Igazgatóját és megadom számára a szót egy rövid
szóbeli kiegészítés megtételére. Igazgató úr.
Hideg József – igazgató:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Engedjék meg, hogy kicsit a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a szervezeti
struktúrájáról, az integrációról, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatal Fejér Megyei
Vám és Pénzügyıri Igazgatóságának a feladatkörérıl egy rövid tájékoztatást,
kiegészítést nyújtsak Önöknek.
Azt tudjuk, hogy a vámbeszedés, az adóbeszedés az egy ısi mesterség, hogy Máté
és Zákeus az Új Testamentumból már ismeretes. Ugye az integráció okai, mi váltotta
ki az integrációt. Az adóhatósági, illetve a vámhatósági feladatoknak a minıségileg
új, hatékonyabb és költségtakarékosabb ellátása érdekében az Országgyőlés a
2010. évi CXXII. törvénnyel elfogadta az integrációt, megteremtette az adóhatóság, a
korábbi APEH, illetve a vám- és pénzügyırség összevonásának az alapjait. Ezzel az
összevonással a két szervezet megszőnt, mint önálló költségvetési szerv mőködni és
január 1-jétıl már együtt látjuk el ezeket az adóbeszedési feladatokat.
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Mi volt még ami az integrációt megalapozottá tette, egyrészt az
információáramlásnak a korszerő biztosítása, másrészrıl a költségvetési bevételek
maradéktalan
biztosítása,
illetve
egy
olyan
bőnügyi,
bőnmegelızési
szervezetrendszer kialakítása, ami mai világban elengedhetetlen a költségvetési
bevételek biztosítása mellett.
A Fejér Megyei Adóigazgatóság 103 fıvel látja el a feladatrendszerét kettı
helyszínen, a központunk a Prohászka O. utca 42. szám alatt található, a Gyümölcs
utcában van még egy kirendeltségünk, illetve az Auchan mellett a 8-as elkerülın a
Logisztar szolgálatteljesítési helyen vagyunk még jelen.
Hatáskörünkbe utalt legfontosabb feladatok, ezek a klasszikus vámeljárások (importexport), ehhez kapcsolódóan a regisztrációs adóeljárások, nagyon fontos még
kiemelni még a feladatrendszerbıl a jövedéki eljárásokat. Itt a jövedéki eljárásokon
belül a jövedéki ellenırzések, hatósági felügyeletek, illetve az engedélyezés és az
adóellenırzések elvégzése. Idei évben több mint 400 ellenırzést folytattunk le
különbözı kereskedelmi egységekben és ezeknek az ellenırzéseknek, illetve
közúton is tartunk ellenırzéseket, ezeknek az ellenırzéseknek az eredményeképpen
több mint 13 millió forint értékben, több mint 300 százezer szál adózás alól elvont
cigarettát sikerült felderítenünk.
Ami nagyon fontos és ezek a zöld adókhoz tartozik, a környezetvédelmi termékdíjak,
ezeknek is több jogszabályváltozása volt az elmúlt idıszakban. Itt elsısorban a
csomagolóanyagokra gondolok, ezeknek az adóbevallását is kezeli az igazgatóság.
Nagyon fontos az energia adóval kapcsolatos feladatellátás, illetve a
népegészségügyi termékadóval kapcsolatos feladatkörök, ez a NETA, népszerő
nevén a chips adó, vagy hamburger adó, ami szeptember 1-jétıl kaptuk meg
feladatként, illetve 2012. január 1-jétıl pedig a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátását is a Nemzeti Adó és Vámhivatal fogja ellátni.
Köszönöm szépen a lehetıséget és befejezem kiegészítésemet.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Igazgató úr szóbeli kiegészítését.
Megnyitom a napirend feletti vitát és megkérdezem Tisztelt Képviselıtársaimat, vane kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Igazgató úrhoz lenne egy kérdésem.
Az elmúlt idıszakban sorozatosan hallottunk, láthattunk az újságban olyan híreket,
hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal tisztviselıit korrupció miatt letartóztatták. A
kérdésem az, hogy van-e olyan stratégia, dolgoztak ki olyan stratégiát az ellen, hogy
ezt megakadályozzák és ezeket a cselekményeket ki tudják szőrni és elébe menni?
Köszönöm.
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Hideg József – igazgató:
(…) a korrupciókezelési intézkedési terv a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon belül
folyamatosan szőrjük ezeket a visszaéléseket és természetesen hogy ha ilyenre
kerül sor, akkor a törvény minden erejével fellépünk ez ellen. Bizonyos szintekhez
kapcsolódóan nemzetbiztonsági ellenırzések, illetve vagyonvizsgálatok vannak
elrendelve, tehát ezek is úgy gondolom, hogy mind a korrupció megelızését és
kiküszöbölését szolgálják.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Igazgató úr válaszát. Több kérdést nem látok, megköszönöm
Igazgató úr tájékoztatását és megállapítom, hogy a közgyőlés a tájékoztatót
tudomásul vett.

7.

5.

Képviselık bejelentései, interpellációi

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

interpellációt

Árgyelán János – megyei képviselı:

Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Én egy kérdést, de leginkább egy kérést szeretnék tolmácsolni az Elnök úr felé. Van
nekünk egy ülésrendünk, ami meghatározza, hogy az év melyik napjain vannak
betervezve az ülések. Ez a mai ülés is péntekre esik, jövı hét csütörtök helyett. Én
azt szeretném kérni az Elnök úrtól – bizonyára többen vannak itt olyanok, akiknek
szoros a napirendjük és egy-egy ilyen változás az lehet, hogy nehézségbe ütközik és
akadályokba ütközik. Én azt szeretném kérni, ha egy mód van rá, akkor próbáljuk
meg tartani ezt a napirendet, hogy könnyebben tudjunk igazodni és itt tudjunk lenni
mindig az ülésen. Köszönöm szépen
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Tisztelt Frakcióvezetı úr!
Természetesen mindent megteszünk, hogy az év elején rögzített idıpontokban
tartsuk meg a közgyőlést, de szeretném minden képviselı figyelmét felhívni, hogy
amikor elvállalták ezt a megtiszteltetést, hogy a megyei közgyőlés tagjai lehetnek,
akkor azt is vállalták, hogy nemcsak azokban az idıpontokban lesz közgyőlés
amelyet év elején elıre kitőzünk, amikor még nem látjuk elıre, hogy mi történik majd
például novemberben. Országgyőlési képviselıként is rendelkezünk egy naptárral és
ez a naptár a feladatok változásával rugalmasan változik.
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Én megértem, hogy Képviselı úr, Frakcióvezetı úrnak ez gondot okoz
alkalmazkodni, de akkor amikor ezt a tisztséget vállalta, akkor azt is kellett vállalni,
hogy soron kívül, illetve rendkívüli üléseket hívhat össze az Elnök, illetve a
közgyőlés, rendkívüli és soron kívüli idıpontokban is ülésezik, ezért mindenkinek a
megértését kérem. Köszönöm szépen.
Több kérdést, interpellációt, jelentkezıt nem látok, megköszönöm Képviselıtársaim
mai munkáját és az ülést bezárom.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

