Szám: 2-15 /2011.
J e g y z ı k ö n y v
Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2011. december 8-ai – soron kívüli nyílt ülésérıl

Jelen vannak:

Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh
Zoltán, Farkas Erzsébet, Gebula Béla Ákos, Iván János, Kis
György, Krausz Attila, Mahlerné Köfner Anikó, Orosz Éva,
Pleizer Lajos, Schrick István, Somogyi Balázs, Dr. Sükösd
Tamás, Tóth Erika, Vargha Tamás, Wurczinger Lóránt megyei
képviselık

továbbá:

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

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tiszteltettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselıket és kedves vendégeinket,
sajtó képviselıit, munkatársainkat. Kérem Képviselıtársaimat, jelentkezzenek be.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 18 fı jelen van.
A közgyőlés munkájának megkezdése elıtt köszöntöm az ülésen megjelent Deresné
Tanárki Máriát a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központjának
Igazgatóját, valamint Kiss Zsoltné asszonyt a Gyermekvédelmi Központ 6. számú
Szakmai Egységének Vezetıjét abból az alkalomból, hogy Réthelyi Miklós miniszter
úr a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából miniszteri dicséretben részesítette
Kiss Zsoltné asszonyt.
Kiss Zsoltné 1980. óta dolgozik a Martonvásáron mőködı gyógypedagógiai és
nevelıotthoni funkciót betöltı megyei fenntartású intézményben.
Több mint 30 éves szakmai pályafutása során kiemelt figyelmet fordított a sérült
gyermekek fejlesztésére, gondozására, nevelésére. Felismerte és meghonosította a
kézmőves foglalkozásokban rejlı terápiás lehetıségeket, az ellátott gyermekek
számára megteremtette a körülöttük lévı szőkebb és tágabb környezet
megismerésének lehetıségét.
Magas kitüntetéséhez a magam és közgyőlés nevében is szívbıl gratulálok és
köszönjük munkáját.

Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy ülést megelızıen kiosztásra került
Árgyelán János frakcióvezetı úr által készített „Zászlóadományozás délvidéki
magyar települések részére” címő elıterjesztés.
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı részére.
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Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Mivel sajnálatosan csak most jutott el a képviselıkhöz ez az anyag Én azt
gondoltam, hogy ma nem kérném, hogy napirendre vegyük, viszont kérném a hivatal,
hogy akinek nincsen annak ossza ki és kapja meg minden képviselı, hogy ezt
érdemben is át tudja gondolni, mert ez egy több oldalas anyag, illetve a pénzügyi
bizottság az tárgyalta és nagy örömömre pozitív visszajelzések voltak. Azt a
javaslatot kaptam, hogy még részleteket nézzek meg, dolgozzak ki ezzel
kapcsolatban, úgyhogy ezt ezért nem kérem ma napirendre vételét ennek az
anyagnak. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr, tehát a napirendre vételt nem a mai közgyőlésre
kezdeményezi Frakcióvezetı úr.
Javaslom, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján – mivel személyiségi
jogokat érint a „Javaslat a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány alapító okirata módosításának elfogadására” címő elıterjesztés zárt ülés
keretében kerüljön megtárgyalásra
Kérem Tisztelt Képviselıtársaim szavazatát a kiosztott napirendi javaslatról. Jelzem,
hogy a napirend elfogadása egyszerő szótöbbséget igényel.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Bocsánat Iván János képviselı úr kért szót még a napirend elıtt. Megadom a szót
Képviselı úrnak.
Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Annak nagyon örülök, hogy Árgyelán János képviselı úr visszavonta a javaslatát,
hogy ezen a mai ülésen ne tárgyaljuk, mert ugyan az a gondolat, amiatt szót kértem
nagyon kevés idı van a képviselıknek arra, hogy átgondolják a véleményüket és az
elıterjesztéssel kapcsolatban meg tudják fogalmazni azt, hogy mit képviseljenek.
Tulajdonképpen ilyen értelemben egy napirendi pont maradt a mai, egy érdemi
napirendi pont marad a mai ülésre. Ez egy elég szépen megfogalmazott hosszú
címnek tőnik, de Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ennek milyen súlya
van a megyei önkormányzat életében és a megye intézményeinek a jövıjét érinti,
igazán kutyafuttában volt lehetıségük a képviselıknek, hogy betekintsenek erre az
elıterjesztésre és épp ezért, mivel egyébként munkaterv szerint december hónapban
mindenképpen lesz a megyei közgyőlésnek soros ülése.
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Azt javaslom, hogy ezt a témát is akkor tárgyaljuk, mert ha jól értelmeztem a tegnapi
híreket, mert esetenként a médiából könnyebb tájékozódni akár a megyei tervezett
döntéseket illetıen is – ott az volt, hogy két héten belül várhatóan aláírásra kerül a
vagyonátadással kapcsolatos megállapodás a megyei önkormányzatok – ebben
nemcsak Fejér megye van benn – és az Állam között. azt gondolom, hogy ilyen
értelemben erre is van idı és akkor komplexen lehetne áttekinteni a napirendet,
nemcsak úgy, mint a mai napon, hogy Én azt gondolom, hogy az elıterjesztés
tartalmában csak a megyei önkormányzat likvid helyzetérıl szól. Tehát javaslom,
hogy ma ne tárgyaljuk ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Képviselı
frakcióvezetı asszonynak.

úr

hozzászólását.

Megadom

a

szót

Tóth

Erika

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Amit Frakciótársam, illetve Képviselıtársam kifogásol az törvényben elıírt és
meghatározott, pontosan azt hiszem vagy a holnapi nap a határidı 9-e van? Hogy ha
Te is tudod, akkor nem tudom, hogy miért kellett elmondanod ezt a hozzászólást?
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Megadom a szót Gebula Béla
képviselı úrnak.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Hangsúlyozottan itt kizárólag technikai jellegő kérdésekrıl van szó. Pont amiatt, hogy
a törvényben meghatározott módon tudjuk megfelelıen kezelni a pénzügyi helyzetet,
illetve az átadásnak a folyamatát a pénzügyi bizottság minden kérdésben nagy
egyhangúsággal döntött a kérdésekben hangsúlyozva azt, hogy igen sürgıs volt ezt
a kérdést eldöntenünk. Én azt gondolom, hogy már hetek óta, sıt hónapok óta
folyamatosan forognak ezek a kérdések a közgyőlések elıtt és azt gondolom, hogy
mindenki felkészülhetett arra és tudta, hogy ezek a témák, akár az utolsó pillanatban
is napirendre kell hogy kerüljenek a szoros határidık miatt. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Képviselı úr hozzászólását, kérem Képviselıtársaim szavazatát a
kiosztott napirendi javaslatról. Jelzem, hogy a napirend elfogadása egyszerő
szótöbbséget igényel.
SZAVAZÁS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 12 igen, 2 nem és 4 tartózkodással a
napirendi javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
284/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott napirendi javaslatot
elfogadta.

NAPIREND:

1. 1.

Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV.
törvény alapján a Fejér Megyei Önkormányzat adósságának
átvételéhez szükséges döntések meghozatalára

ZÁRT ÜLÉS

2. 3.

Javaslat a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány alapító okirata módosításának elfogadására

NYÍLT ÜLÉS
3. 2.
Egyebek

1.

1.

Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV.
törvény alapján a Fejér Megyei Önkormányzat adósságának
átvételéhez szükséges döntések meghozatalára

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom Képviselıtársaimat, hogy a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság a
közgyőlést megelızıen tárgyalta a napirendet. Felkérem Gebula Béla alelnök urat,
ismertesse a bizottság álláspontját a naprenddel kapcsolatban.
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Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az összes, mind a három
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyőlés részére.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, Képviselıtársaimat van-e
kérdésük, észrevételük a napirenddel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Ez a napirend ez annak az önkormányzati koncepciónak a része, amirıl már
többször kifejtettük a véleményünket, mindenki vérmérsékletéhez mérten hívhatja
vagyonátadásnak, lenyúlásnak, államosításnak, ugye ebben vita van köztünk, de
ennek a koncepciónak az a része, hogy az a tény, hogy a megyei önkormányzatok
alulfinanszírozottak voltak és adósságot halmoztak fel egyáltalán azért, hogy az
alapfeladataikat el tudják látni, Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen megoldás,
amikor az állam magára tudja vállalni és más forrásokból gyakorlatilag lenullázza a
megyei önkormányzat adósságállományát és ebbıl kifolyólag – Én úgy gondolom,
hogy támogatandó az a javaslat, hogy a megyei önkormányzat tiszta lappal tudjon
indulni a következı évben. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását, megadom a szót Iván János képviselı
úrnak.
Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Az egész elıterjesztéssel kapcsolatban, illetve az, hogy az önkormányzatiságnak mi
a jövıje és a gazdálkodásának a helyzete azzal kapcsolatban azt gondolom, hogy ez
csak egy része lenne. Most is úgy kell hogy fogalmazzak, hogy ez a jelenlegi likvid
helyzetet rendezi és lehetıvé tesz egy korábban a bankokkal megkötött, sok
lépcsıben, sok tárgyalással aláírt szerzıdésnek a módosítására, ami január 1-tıl
esetleg majd életbe lép.
Én akkor is azt mondom, hogy a megyei önkormányzat gazdálkodása ennél sokkal
komplexebb dolog és most nemcsak errıl van szó, hanem a vagyonnal kapcsolatos
kérdésekrıl is, amelyet most ebben az elıterjesztésben nem tárgyalunk. Tehát nem
tudjuk azt megmondani, hogy a likvid helyzet rendbetételét követıen – bár ugye a
megyei önkormányzatoknak az eladósodottsága különbözı mértékő, erre vannak
számadatok, elég ha a miénkkel tisztában vagyunk, vannak ennél rosszabb és
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sokkal jobb helyzetben lévı megyei önkormányzatok is – de nem tudjuk ennek a
folyamatnak a kimenetelét. Nem tudjuk azt megítélni, hogy ez az adósságállomány
átvállalásával, amelyet az állam átvállal mennyi vagyonelemet visz el magával,
melyek az önkormányzatnak azok a vagyonelemei, amelyek megmaradnak és
késıbb esetleg a megyei fenntartás lehetıvé teszik egy viszonylagos gazdálkodási
keretek között és nem tudjuk, hogy mi az amelyet az állam el fog vinni.
Ebbıl az az üzenet jön le, hogy a megye nem volt jó gazdája a megye vagyonának,
az állam viszont jó gazdája lesz. Én viszont, mint megyei képviselı, itt élek a
megyében és a késıbbiekben is itt fogok élni, tehát ezért szeretném azt, hogy ha mi
befolyásolhatnánk a döntéseinket. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Képviselı úr hozzászólását, megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı
asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Azt ajánlom valamennyi Képviselıtársamnak, jelenlévıknek, hogy jól jegyezzük meg
ezt a törvényt. A 2011. évi CLIV. törvényrıl van szó, amely a megyei
önkormányzatok konszolidációjáról szól, s ez a törvény teszi lehetıvé azt, hogy a
megyék kikeveredjenek abból az adósságcsapdából, amibe belekerültek az elmúlt
két kormányzati ciklus alatt. Ez köztudottan politikai okokból történt meg és most is
politikai szándékok vezérlik a törvényhozókat, amikor meghozták ezt a törvényt. Most
a politikai szándékok nem arról szólnak, hogy a megyéket el kell tüntetni a föld
felszínérıl, hanem egy új helyzetbe hozni a megyei önkormányzatokat, amikor
teljesen új feladatokkal és a térségek, illetve az ország szempontjából is hasznos és
ésszerő feladatokkal lesznek megbízva a megyei önkormányzatok. Úgyhogy Én
nagyon örülök ennek a törvénynek és nagyon örülök, hogy ezt a mai napon ezt a
napirendet napirendünkre tőztük, vagy ezt a témát napirendre tőzhettük és azt kérem
a képviselıtársaimtól, hogy mindenképpen járuljunk hozzá szavazzuk meg, fogadjuk
el és legyünk annak tudatában, hogy ez egy nagyon jó döntés lesz, amit a mai napon
meghozunk. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Megadom a szót Gebula Béla
alelnök úrnak.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Az elıttem szólók, inkább politikai színezető hozzászólásokat, tettek Én inkább
technikai jellegő hozzászólást tennék, tehát leszögezve azt, hogy ha ezeket a
lépéseket, ami a megalkotott törvény alapján nekünk szükségünk van arra, hogy
ezeket a lépéseket megtegyük, különben olyan kellemetlen helyzetbe hozzuk az
önkormányzatot, hogy nem tudjuk az átadást megtenni, illetve a Kormány nem fogja
tudni átvenni az állam ezeket az adósságokat és akkor nem hogy elgondolkodhatunk
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a megye helyzetén, hanem romba döntöttük a jövınek a lehetıségét minden
tételben. Tehát ez egy technikai jellegő kérdés, hogy a törvény alapján nekünk
muszáj megtennünk ezt a lépést. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Alelnök úr hozzászólását. Több hozzászólást nem látok. A vitát
lezárom.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk az I. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
és 2 tartózkodással a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
285/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata
a folyószámlahitel-keret és munkabérhitel-keret szerzıdéseinek mőködési
hitellé történı átalakításához szükséges szerzıdésmódosítások aláírására való
felhatalmazásról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV.
törvény alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat adósságának átvételéhez szükséges
döntések meghozatalára” tárgyú elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése felkéri a Közgyőlés Elnökét, hogy kérjen állásfoglalást a
Nemzetgazdasági Minisztériumtól és az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-tıl arra
vonatkozóan, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat jelenleg érvényes
folyószámlahitel-keret, és munkabérhitel-keret szerzıdései a K&H Bank Zrt. által
benyújtott szerzıdésmódosítások alapján az azokban rögzített kondíciókkal
átalakíthatóak-e mőködési hitellé.
Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium és az Államadósság Kezelı Központ Zrt.
állásfoglalása alapján eljárva a Fejér Megyei Önkormányzat jelenleg érvényes
folyószámlahitel-keret és munkabérhitel-keret szerzıdéseinek mőködési hitellé
történı átalakításához szükséges szerzıdésmódosításokat aláírja.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: 2011. december 20.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk az II. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
és 1 tartózkodással a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
286/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata
az állami adósság átvállalásához szükséges nyilatkozatok megadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV.
törvény alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat adósságának átvételéhez szükséges
döntések meghozatalára” tárgyú elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét a hitelszerzıdésekbıl
fennálló keretmaradványok, illetve az önkormányzat adóssága kapcsán fennálló
kötelezettségek teljesíthetısége tárgyában az Államadósság Kezelı Központ részére
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét, hogy amennyiben a
kötvénykibocsátás állami adósság átvállalásához az szükséges, a kötvények lejárat
elıtti visszaváltásához kapcsolódó nyilatkozatokat a kötvénykibocsátást finanszírozó
bankok részére megadja.
Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét, hogy a Fejér Megyei
Önkormányzat adósságállományának átvállalása során az Államadósság Kezelı
Központ által elıkészített 3 oldalú, a Fejér Megyei Önkormányzat, a bank és a
Magyar Állam között létrejövı tartozás-átvállalási megállapodásokat aláírja.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: folyamatos, legkésıbb 2011. december 30.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk az III. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
egyszerő szótöbbség szükséges.
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SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal
és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
287/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata
a 2010. évi kötvénykibocsátásból származó, jelenleg lekötött betét lehívásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV.
törvény alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat adósságának átvételéhez szükséges
döntések meghozatalára” tárgyú elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét arra, hogy a 2010. évi
kötvénykibocsátásból származó, jelenleg lekötött betétként kezelt 1.176.360.553
forint terhére, a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 60 napon túl lejárt szállítói
tartozás állományának csökkentése érdekében 250 millió forintot lehívjon, s
amennyiben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. azt engedélyezi, a lehívásnak
megfelelı célra felhasználjon.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: 2011. december 20.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
A személyi kérdések meghozatalát érintı napirend tárgyalásának idejére zárt ülést
rendelek el. Megkérem vendégeinket, hogy a zárt ülés ideje alatt a Díszterem elıtt
várakozzanak.
ZÁRT ÜLÉS
(A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készül)

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Jelenlévık!
Tájékoztatom Önöket, hogy a közgyőlés zárt ülésen döntött a Székesfehérvári
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okirata módosításának
elfogadásáról.
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A döntés nyilvános és a határozat az önkormányzat hivatalos honlapján
megtekinthetı és olvasható lesz.
Tisztelt Közgyőlés utolsó napirendi pontunk: Egyebek

3.

2.

Egyebek

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
A napirend kapcsán megkérdezem a Tisztelt Közgyőlést van-e valakinek kérdése,
bejelentése.
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Elnök Úr!
Én egy kérdést szeretnék feltenni az Elnök úrhoz, anélkül, hogy személyeskednék, itt
az Azori szigetekkel kapcsolatban. Igazából nem a földrajza érdekelne, hanem hát
Én azért vagyok itt, és az a feladatom, hogy rákérdezzek arra és figyeljem azt, hogy
az adófizetık pénzét az jó dolgokra, hasznos dolgokra költik-e az önkormányzatok,
illetve a megyei önkormányzat, hogy figyeljem, vagy szóvá tegyem, ha netán olyan
költségek merülnek fel, amik szerintünk nem jogosak. Szóval Én azt szeretném
megkérdezni, többféle híradás megjelent mindenféle újságban Én azt szeretném
akkor szemtıl szemben nézzünk számokat – volt-e a megyei önkormányzatnak
költsége ezzel, ha volt akkor mennyi volt és esetleg milyen kompenzációt gondol az
Elnök úr, hogy ha azt gondolja, hogy egyetért velünk és azt mondja, hogy túl nagy
összeg lett arra költve, hogy túl sok összeget költöttek arra, hogy két kérdést
megvitassanak és ehhez le kellett utazni az Azori szigetekre, illetve még a
véleményem még a témakörökkel kapcsolatban, megmondom ıszintén azt mondom,
megint roma stratégiáról beszélünk, de végre most már kellene egy igazi magyar
stratégia, egy nemzeti, magyar stratégia, mert roma stratégiát már nagyon sokat
hallottunk, feneketlen kút, milliárdok, száz milliárdok kerülnek ebbe a feneketlen
kútba Én azt javasolnám, hogy egy igazi magyar stratégiát beszéljenek meg
legközelebb. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Frakcióvezetı úr kérdését. Én örömmel válaszolok erre a
kérdésre, mert magam is azt látom, hogy nagyon-nagyon sok hír jelenik meg az
Azori szigeteken tett látogatással kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy a mi
álláspontunk, amit világosan megfogalmaztunk az a Fejér Megyei Hírlapban
megjelent, teljes egészében és pontosan. Tehát egyrészt szeretném Frakcióvezetı
úrnak és mindenkinek a figyelmébe ajánlani azt a Fejér Megyei Hírlapot, amelyben
ez pontosan megjelent, tehát nem a Blikket, nem egyéb hírportálokat, on-line
hírportálokat, ahol nagyon-nagyon érdekes csúztatások jelennek meg. Ilyenkor
szembesül az ember, hogy milyen – nem tudni milyen anyagból dolgozó újságírók,
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milyen érdekes következtetésekre vonatkoznak, illetve jutnak. Tehát a Fejér Megyei
Önkormányzatnak és egyébként egyetlen megyei önkormányzatnak sem került
pénzébe ez az utazás. A közgyőlés az Európai Régiók éves rendes közgyőlése,
amelyre az elızı évben és az azt megelızı években is meghívást kaptak azok a
megyei közgyőlési elnökök, akiknek a megyéje ennek a közgyőlésnek a tagjai.
Fideszes elnökök is jártak ezeken a közgyőléseken, szocialista elnökök is jártak
ezeken a közgyőléseken és ez így teljesen rendben is van, hogy ezen a közgyőlésen
részt vettek a közgyőlési elnökök az ezt megelızı években. Akkor érdekes módon
senki nem kérdezte, hogy ez mennyibe került kinek és miért voltak ott a közgyőlési
elnökök. Én nem is kívánom ezt a kérdést feltenni – Én azt gondolom, hogy
nemzetközi szervezetekben, hogy ha tagok vagyunk – legyen az akár európai uniós,
vagy unión kívüli nemzetközi szervezet ez egy unión kívüli szervezet több mint 27
nemcsak uniós, hanem unión kívüli ország megyéi és régiói is tagjai ennek a
nemzetközi szervezetnek. Én azt gondolom, hogy ezekben ha tagok vagyunk akkor
munkát is kell végezni. Ez a közgyőlés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnök,
Mengyi Roland javaslatára tárgyalta a roma stratégiát, amelyet el is fogadott és
magyar stratégiával is foglalkoztunk. Szeretném megnyugtatni Frakcióvezetı urat is,
hiszen a közgyőlésen részt vevı megyék és régiók közül egyedüliként a magyar
megyei közgyőlési elnökök külön egy órát beszélgethettek ennek a szervezetnek az
elnökével és még külön egy másik órát egy másik napon a szervezet újonnan
megválasztott fıtitkárával, akikkel pontosan arról beszélgettünk, amit Iván képviselı
úr is érintett felszólalásában, mi lesz a megyei önkormányzatok jövıje. Egy nagyobb
változás elıtt állnak a megyei önkormányzatok és akkor egy rövidebb zárójelet hadd
nyissak meg – Én azt gondolom, hogy megnyugtató lesz képviselı úr számára is, ha
megismeri részleteiben azt a területfejlesztési törvény-javaslatot, ami most az
országgyőlés elıtt van, hiszen a megyei önkormányzatok valóban azzal fognak
foglalkozni, ami a nevébıl következik, a megyével. Én azt gondolom, hogy az nem
megyei feladat, hogy néhány településen ad-hoc alapon az 1990-es rendszerváltás
idején valahogy, valamilyen megállapodások alapján a megyei önkormányzathoz
került, vagy késıbbi közgyőlési döntések alapján a megyei önkormányzat
fenntartásába kerül intézményeket tart fenn egy önkormányzat és így kapcsolatban
van a megye 108 településébıl néhánnyal és néhány megyei emberrel. Ez nem
megyei feladat és ez nem a megyérıl szól, de az a feladat, hogy a megye területét,
amely a települések között van, Fejér megye területét és a településeit fejleszti és a
településfejlesztéssel és településrendezéssel foglalkozik, az valóban megyei
feladat, mert 108 településsel foglalkozik, azzal a 108 településsel, ami Fejér
megyében található és a Fejér megyében található 108 település közötti
területfejlesztésével
fog
foglalkozni,
tehát
a
megye
minden
egyes
négyzetcentiméterével és a megye minden településén lakó, megyében élı emberek
sorsával foglalkozik. Hiszen azt gondoljuk, hogy a településeknek a jövıje nem azon
kell, hogy múljon, legyen akár kicsi, 2000-ren aluli lélekszámú kistelepülés, vagy
nagyobb, hogy van egy ügyes polgármester, aki tájékozott és a pályázati
rendszerben eligazodik, vagy van egy ügyes pályázatírója, aki eligazodik a pályázati
rendszerben, tud jó pályázatot írni és így tud nyerni pályázati forrást fejlesztésre,
óvoda-fejlesztésre, iskola-fejlesztésre, közcélokra, mővelıdési központra, közösségi
tér létrehozására, mert eddig ez történt.
Aki ügyes volt, aki talált pályázatot, aki tudott indulni, aki jó pályázatot írt az nyert és
fejlesztett és kicsit valljuk be esetleges módon fejlesztett.
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Most ez a közgyőlés lesz a megyében az a legfıbb döntéshozó testület, amely el
fogja dönteni a jövıben, hogy a 2014-20 közötti Európai Uniós költségvetési ciklusra
– ami reméljük lesz ilyen és lesz pénz is hozzá, aggódva várjuk az eseményeket,
hogy mik történnek a világban, az euró zónában – de ha lesz, akkor ez a közgyőlés
lesz a legfıbb döntéshozó szerv, amely a megyének minden négyzetcentimétere
fejlesztésérıl és a megyében élı minden ember jövıjérıl dönteni fog. Ez az igazi
megyei feladat azt gondolom. Ez igazi megyei feladat. Ehhez ha nem tartunk fenn
intézményeket, akkor nincsen szükség az intézményekhez társult vagyonra és
természetesen az gondolom mindannyian egyetértünk, nincs szükségünk arra az
adóssághegyre, ami felhalmozódott és akkor ezt a rövid zárójelet bezárnám.
Tehát ez az a magyar stratégia, amirıl egy és még egy órában a szervezet elnökével
és fıtitkárával beszélgettünk. Azt gondolom, hogy ha ık meggyızıdtek és úgy
éreztem, hogy meggyıztük ıket, hogy mi nem régiókban, nem három megye
régiójában gondolkodunk, hanem megyét tekintjük a fejlesztési egységnek, hiszen ez
a történelmileg az 1000 éves hagyományok alapján kialakult egység, amelynek a
jövıjérıl nekünk dönteni kell és ebben szeretnénk segítségüket kérni és ha
segítenek akkor azt gondolom, hogy annak a 2,9 millió forintnál talán több, sıt biztos
vagyok több hasznot hajtunk ennek az országnak, amennyiben ez a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetségének került. 2,9 millió forintjába került a
Megyei
Önkormányzatok
Országos
Szövetségének.
A
Fejér
Megyei
Önkormányzatnak egy fillérjébe nem került ez az út, az összes többi költséget az
AER, az Európai Régiók Győlése fedezte. Minden évben valahol rendezik ezt a
közgyőlést, idén a mi pechünkre az Azori szigeteken rendezték. A szigetek rögtön
érdekes pálmafákat és jó életet vizionál, de szeretném elmondani, hogy ott is tél van,
ott is tél van és a mi hımérsékletünkhöz képest kellemes volt a 15 fokos
hımérséklet, mert zakóban lehetett járni, de nem strandidı van és nem – bár nyáron
ez egy nyaraló hely – nincs lehetıség nyaralásra. Tavaly például Isztambulban volt,
az is egy egzotikus hely, az megelızıen Belfordban és Strasbourgba mentek a
megyei közgyőlés elnökök. Aztán ezt végig lehet követni visszamenıleg, tehát
pártállástól és színezettıl függetlenül többször vettek részt ebben a közgyőlési
elnökök és azt gondolom, hogy ezekben a nemzetközi szervezetekben dolgoznunk
kell, tehát Én azt mondom, hogy 2,9 millió forintjába került közvetetett, ha közpénzrıl
beszélünk a megyei önkormányzatok szövetségének, tudniillik tagdíjakból él,
összességében ez az út. Ennél azt gondolom ezek a megbeszélések és tárgyalások
a magyar stratégiára vonatkozó tárgyalások és megbeszélések többet hozhatnak,
szereztünk két barátot és egy szervezetet, mint támogatót a mi jövıbeni fejlesztési
elképzeléseinkhez, akkor azt gondolom, hogy ennek a pénzbeli haszna – bár ezt
nagyon nehéz kiszámolni – sokkal több lesz. Lehet hogy nem most rögtön, lehet,
hogy 5 év múlva, lehet hogy 10 év múlva, de lehet hogy lesz pénzben mérhetı
haszna is ennek a konkrét útnak. De megértve azt, hogy ma Magyarországon
valóban nehéz az emberek élete, nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió is
igen nehéz helyzetben van és nehéz hónapokat élünk át és Karácsonyra készülve,
amikor a családok azon gondolkoznak, hogy honnét tudnának még egy kicsi, kicsi
pénzt félretenni, hogy gyerekeknek jusson ajándékra, hogy egymást meg tudják
ajándékozni azt gondolom, hogy megértve, hogy sokan valóban nagyon nehéz
helyzetben vannak és az elsı hallásra az Azori szigeteken tett utazás ez valóban úgy
érezhetik, hogy ez egy felesleges út volt, megértve ezt, mi úgy gondoltuk, hogy azt a
mint egy 200 ezer forintot, ami fejenként jutott ránk, amennyivel a mi fejenkénti
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utazási költségünket a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége,
hangsúlyoznám, hogy nem a Fejér Megyei Önkormányzat, a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége a mi utunkat támogatta, ezt mi felajánljuk
mindannyian a saját megyénkben Én a mi fenntartásunkban mőködı
gyermekvédelmi központban élı gyermekek karácsonyához hozzájárulásként
felajánljuk. A Fejér Megyei Önkormányzattól erre a három napra Én kaptam
napidíjat, mivel teljes ellátásban részesültünk, ennek a napidíjnak a felhasználására
nem volt szükség, így ezt az út befejezése után ezt a pénztárba Én visszafizettem,
bár külföldi kiküldetéshez jár mindenkinek napidíj, de hangsúlyozom megvendégeltek
minket ez a külföldi szervezet az Európai Régiók Győlése vendégül látott minket,
ezért erre nem volt szükség, tehát a Fejér Megyei Önkormányzatnak megnyugtatom
Frakcióvezetı urat és minden képviselıtársamat egyetlen fillérjébe sem került ez az
út és amit közvetve esetleg a tagdíjon keresztül a megyei önkormányzatok
szövetségéhez juthatott, az pedig az a 200 ezer forint teljes egészében visszakerül a
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ gyermekei számára.
Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak és bízom benne, hogy megnyugtató
választ adtam Frakcióvezetı úrnak.
S megadom a szót Frakcióvezetı úrnak természetesen.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tulajdonképpen amit kérdeztem, erre válaszolt Elnök úr, azt mondom, hogy
korrekten. Mindazonáltal azért úgy gondolom, hogy egy olyan helyzetben amikor
emberek milliói élnek úgy, hogy egyik napról a másikra és nem hogy az Azori
szigetekre, de még a szomszéd városba sem mindig jutnak el, rossz üzenete van így
összességében és tudom, hogy leegyszerősítése a problémának az amikor,
szembeállítjuk ezt, de összességében azt gondolom, hogy rossz üzenete van, akár ki
is szervezte, meg akár hogy is volt szerintem nem pozitív az üzenete, de köszönöm
szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Bocsánat, Iván képviselı úr ugyanehhez a témához kíván hozzászólni, vagy új
kérdést szeretne feltenni?
Tessék Képviselı úr.
Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen Elnök úr.
Nem akartam ezzel a témával foglalkozni. Egyetlen egy dolog miatt még is csak szót
kértem és az az a reakció, amikor Árgyelán képviselı úr feltette a kérdést. Én itt a
mellettem ülık közül senki arcán nem láttam mosolyt, nevetést sem. Viszont többen
ezt úgy fogták fel. Én ezt elgondolkoztatónak tartom, éppen azért, mert bármely
kérdésre – azt gondolom ami a megyét érinti, hogy annak képviselıit, tisztségviselıit
arról lehet érdemben szót váltani és nem hiszem, hogy pikért megjegyzés, vagy
bármi lett volna ezzel az utazással kapcsolatban és Én is azt kell hogy mondjam,
amit Elnök úr mondott azt Én így el tudom fogadni, mert egy megyét képviselni kell
ezt a tevékenységet, csak ezzel a hozzáállással és ezzel… tehát azt gondolom, hogy
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ezt másképp kell kezelni és ıszintén és ezért mondom azt, hogy amit Elnök úr ezzel
kapcsolatban elmondott és hogy ennek a költségeit viseli, amelyet egyébként a
megyei önkormányzat is viselhetne Én azt gondolom, hogy ez a helyes magatartás.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Képviselı úr, megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Árgyelán János úrnak az utolsó mondatára szeretnék egy olyan megjegyzést tenni,
hogy az ı általa tett észrevétel, amelyben a roma stratégiával kapcsolatban
megjegyzést tett, azt gondolom, hogy szintén egy olyan szempont, ami eléggé
sajátságos, hogy éppen az ı szájából hangzik el, hogy a roma stratégiával
kapcsolatban bármilyen problémája is felmerül, ami egy európai, összeurópai téma
volt, tehát nem gondoltam volna, hogy ildomos volt ez a megjegyzése. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. A szervezeti és mőködési
szabályzatunk szerint nem lenne kötelességem Frakcióvezetı úrnak szót adni, de
természetesen megadom a szót még harmadszor is.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Elnézést, csak azt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy világos volt, de a
kérdéseimre megkaptam a választ, tehát a választ azt elfogadom, csak ennyi.
Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Frakcióvezetı úr hozzászólását. Ezt a vitát hosszan lehetne
folytatni, hogy mikor milyen helyzetben, amikor nehéz helyzetben van egy ország,
akkor mit tegyünk képviseljünk-e, képviseljük-e az országot, képviseljük-e a megyét
külföldön, utazzunk-e külföldre. A helyszín megválasztásához egyedül az Európai
Régiók Közgyőlésének elnökségének van köze, ık döntöttek így. Hangsúlyozni
szeretném, hogy ez Portugália része, semmilyen egzotikus, vagy egzotikus szigetek
(…) novemberben semmilyen egzotikum nincs ezen a szigeten, ugyanennyi erıvel
lehetett volna Portugália másik részén, vagy lehetett volna más Európán kívüli
országban, hiszen mondom 35 ország tagja ennek a szervezetnek, tehát ez nem
rajtunk múlik. Az valóban rajtunk múlik, hogy úgy döntünk-e, hogy elmegyünk-e,
képviseljük-e a megyénket, vagy képviseljük az országunkat külföldi szervezetekben,
de hogyha ebbe az utcába bemegyünk, akkor Én azt javaslom, hogy ne tegyük, mert
akkor eljuthatunk oda, hogy az Európai Unióba Brüsszelbe kell-e utazni
Miniszterelnöknek, képviselınek, Európai Parlamenti képviselınek Magyarországot
képviselni csak azért, mert Magyarország nehéz helyzetben van, de ugyanezt
Olaszországban is feltehetnénk, Görögországban is feltehetnénk.
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Ma az Európai Unió minden országában feltehetnénk ez a kérdést, hogy az adott
ország képviselıi, kormánytagjai utazzanak-e egy másik országba, országukat,
régiójukat, megyéjüket, városukat képviselni csak azért mert válságban van az egész
Európai Unió lássuk be. De ebbe az utcába most Én nem szeretnék bemenni.
Köszönöm szépen a hozzászólásokat.
Tisztelt Közgyőlés!
Szeretném Tájékoztatom a Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy a közgyőlés 2011. II.
félévi üléstervében szereplı december 15-i ülés megtartására nem azon a héten és
nem december 15-én, hanem az azt követı héten kerül sor tekintettel a folyamatban
lévı átadás-átvételi eljárás kapcsán jelentkezı feladatok mennyiségére és
végrehajtására. Az ülés pontos idıpontjáról Tisztelt Képviselıtársaimat a szokásos
módon tájékoztatni fogom és egyben szeretném kérni ebben a helyzetben itt
Karácsony elıtt utolsó két hétben a megértésüket, de valóban akkor szeretnénk a
közgyőlést megtartani, amikor minden átadás-átvételi megbeszélés, tárgyalás végére
értünk és a végsı döntésrıl, állapotról és helyzetrıl tudunk vagy dönteni, vagy tudom
Én a Tisztelt Közgyőlést tájékoztatni.
Most megköszönöm a közgyőlés munkáját és az ülést bezárom. Köszönöm szépen.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

