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Czövek
Erika
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Köszöntöm az ülésen megjelent képviselıket és vendégeinket.
Megkérem Képviselıtársaimat, hogy jelentkezzenek be.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 19 fı jelen van.
Tisztelt Közgyőlés!
Ülésünk elején kérem fogadják szeretettel a Fejér Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi Központ gyermekei által elıadott karácsonyi mősort.
MŐSOR
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönjük szépen a szép Karácsonyi mősort és minden kedves szereplınek és a
felkészítı tanároknak is kívánunk áldott, békés Karácsonyi ünnepeket és kérem
fogadják szeretetettel kis ajándékunkat és szeretném megkérni Képviselıtársaimat
is, hogy fogadják szeretettel azt az ajándékot, amelyet a Fejér Megyei Önkormányzat
Integrált Szociális Intézményének gondozottai készítettek.
Az ajándékok átadása a képviselık részére.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom Tisztelt Képviselı Hölgyeket és Urakat, hogy a következı évi
vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges nyomtatványokat a közgyőlés után
szíveskedjenek átvenni a hivatal munkatársaitól a Címerterem elıterében. Köszönöm
szépen.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Árgyelán János frakcióvezetı úr javasolta, a „Zászlóadományozás délvidéki magyar
települések részére” címő elıterjesztés napirendre vételét. Kérem szavazzunk a
javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és
8 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.
Tisztelt Közgyőlés!
Javaslom, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján – mivel személyiségi
jogokat érint a 9. számú Javaslat – a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010.(X.29.) önkormányzati
rendelet módosításával összefüggésben - bizottsági tagok és tanácsnokok
felmentésére és megválasztására címő napirendet a közgyőlés zárt ülésen tárgyalja
meg.
Javaslom továbbá, hogy a 10. számú „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat egyes
önkormányzati érdekvédelmi és egyéb szervezetekben fennálló tagsági
jogviszonyának megszüntetésére” címő elıterjesztést a közgyőlés jelen ülésen ne
tárgyalja.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem Tisztelt Képviselıtársaim szavazatát a kiosztott napirendi javaslatról. Jelzem,
hogy a napirend elfogadása egyszerő szótöbbséget igényel.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
291/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy a bizottsági véleményeket tartalmazó
„Bizottsági állásfoglalások” címő anyag az ftp szerveren elhelyezésre került. Az
Intézményfenntartó Szakbizottság a közgyőlés ülését megelızıen tartotta ülését.

1.

3.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepciója megállapítására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Az önkormányzat könyvvizsgálója, a C.C.Audit Kft. által kibocsátott könyvvizsgálói
vélemény az „ftp” szerveren elhelyezésre került.
A könyvvizsgálói vélemény szerint az elıterjesztés a jogszabályi elıírásoknak
megfelelıen, határidıben elkészült.
Felkérem Mahlerné Köfner Anikó elnök asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.
Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság megtárgyalta a javaslatot és elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök asszony.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, Tisztelt Képviselıtársaimat van-e
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Elolvasva ezt a költségvetési koncepciót Én azt gondolom, hogy ez minden csak
nem költségvetés, meg nem koncepció. Van a megyei önkormányzatnak, illetve az
önkormányzatnak van egy kötelezettsége, hogy költségvetési koncepciót kell
készíteni. A költségvetési részével nekem az a problémám, hogy nem látok
számokat benne, ugye az ember azt várná, hogy ha költségvetésrıl beszélünk, akkor
legalább irányszámokat lát benne.
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Tudjuk azt, hogy ez azért nem elsısorban a megyei önkormányzat és egyáltalán
nem a hivatal hibája, hanem az elmúlt hetek, az elmúlt hónapok kormányzati
kapkodásának és tehetetlenségének a folyománya az, hogy most itt vagyunk 2011.
december közepén, már majd nem december végén és még semmit nem tudunk
arról, hogy a megye milyen feladatok, konkrétan milyen feladatokat fog ellátni, a
megyei önkormányzat konkrétan milyen feladatokat fog ellátni és ez milyen struktúrát
épít. A koncepció szó alatt Én azt érteném, hogy legalább jó lenne azt látni, hogy ez
milyen struktúrában, ez milyen felépítésben, konkrét, milyen feladatokkal látná el a
megye. Én azt mondanám, hogy ez tervnek, egy összegzésnek kiváló, de
költségvetési koncepcióként nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását, megadom a szót Szabadkai Tamás
frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Ahhoz képest, hogy a megyei önkormányzat, mint önkormányzat megszőnik és
tulajdonképpen a mai ülés ennek az önkormányzatiságnak a temetése, ahhoz képest
elég kevesen vagyunk a teremben. Visszatérve a napirendre, ez a napirend is jól
tükrözi a megyei önkormányzatnak a helyzetét, illetve a jövıjét. Frakcióvezetı
társammal egyetemben és ahhoz hasonlóan a koncepciót Én sem látom
koncepciónak ez természetesen ezt kell hogy mondjam nem az elıterjesztıknek a
hiányossága, vagy problémája, nem ık voltak azok, akik nem voltak képesek, vagy
nem lennének képesek koncepciót tenni elénk. Valóban az Országgyőlés, a
Kormánypárt szándékai szerint történik az „új típusú megyék”-nek a kialakítása és
valóban úgy tőnik, hogy ezt a az „új típusú megyét”, az új feladatkört, a megyei
önkormányzat nem találja. Tudjuk, hogy valamiféle területfejlesztéssel fogunk
foglalkozni 2012-ben. Teljesen más szerepkör alakul ki, és ebben a teljesen más
szerepkörben - Én csak ahogy az elıterjesztést olvasom - a megyei
önkormányzatnak nem sok döntési kompetenciája lesz. Lesz együttmőködési
feladata, lesz tervkidolgozási feladata, lesz összehangolási feladata, lesz
véleményezési feladata és egy csomó olyan puha jogkör, amit mi sem gondoltunk
akkor, amikor megyei önkormányzati képviselıvé választottak bennünket, hogy ez
lesz majd a feladatunk. Egyetlen egy sor szól döntésrıl, dönt a megyei
önkormányzat majd a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról. Itt a
forrás szóra helyeztem a nyomatékot, hiszen nem tudjuk, nem látjuk, vagy ha valaki
nálam többet tud a teremben nagyon kérem, hogy ebben tájékoztasson bennünket,
hogy vajon milyen források felett fogunk mi dönteni. Mert ha és amennyiben mi a
fejlesztéssel, a megye fejlesztésével fogunk foglalkozni, akkor két kérdés van: az
egyik az, hogy lesz-e ebben valóban döntési kompetenciánk, ebben nekem azért
kétségeim vannak a kormányzati központosító szándékokat látva és hallva, illetve
lesz-e ehhez megfelelı forrásunk.
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Valóban ez az elıterjesztés ami elıttünk fekszik ez nem tartalmaz egyetlen egy ilyen
számot sem. meglátjuk, hogy ebben a körben lesz-e az önkormányzatnak egyáltalán
olyan feladata ami miatt érdemes lesz itt havonta, vagy kéthavonta összegyőlnünk,
vagy pedig a megyei önkormányzatnak arra fog szorítkozni a társadalomra, megye
életére való hatása, hogy a megyei önkormányzat udvarán fenyıfát árulhatunk majd.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı
frakcióvezetı asszonynak.

úr

hozzászólását,

megadom

a

szót

Tóth

Erika

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Ebben a teremben az elmúlt idıszakban többnyire az hangzott el, hogy szegény
megyei önkormányzat intézményfenntartó szerepre van kárhoztatva. Olyan
feladatunk volt, amely igazából nem igényelte azt, hogy politikai testület döntsön
intézményeknek a fenntartásáról, hiszen politikai testület vagyunk, településeken élı
emberek választottak meg bennünket, és egy politikai testületnek olyan szerepe is
van, - mint általában a politikának, az Én olvasatomban a politika az érdekek
egyeztetése. És azt hiszem, hogy egy intézményfenntartással, amire valóban
kárhoztatva volt ez a megye, ezt nem tudtuk kibontakoztatni. Úgy gondolom, hogy a
mostani politikai szándékok azok világosak, nem kell aggódni itt a megye sorsáért.
Most valóban olyan feladathoz jutunk, olyan feladatot kapunk, ami stratégiai
jelentıségő, hiszen hogy milyenné alakul ez a Fejér megye, milyenné válik, abban
lesz beleszólásunk. A korábbi regionális feladatokat fogja átvenni a megye, a megyei
önkormányzat. A regionális fejlesztési tanácsoknak meg voltak a maguk feladatai,
ezt utána kell járni, hogy mi volt ha nem tudják képviselıtársaim, illetve figyelmébe
ajánlom mindenkinek, hogy a készülı területfejlesztési törvényt is tanulmányozza,
mert abban nagyon sok konkrétum már most meg van fogalmazva a megyéknek a
jövıjére nézve. És a legkonkrétabb dolgok pedig ezután következnek. Nyilván egy
átalakuló rendszerben van egy kifutási idı, hogy mindenrıl megfelelıképpen
meglegyen az elıképünk, a leírásunk. Valóban a számszaki része ennek a dolognak
még nincs kidolgozva, de a következı hónapokban ez a lesz a feladatunk, hogy már
ezekben mi is bele fogunk tudni szólni. Én kérem a képviselıtársaimat, hogy
fogadják el jó szívvel ezt a koncepciót, mert amint mondtam végre egy olyan
feladathoz jut a megyei önkormányzat, amivel az egész megye jövıjét, alakulását
nézve, beleszólással és döntéssel és végrehajtási jogkörrel fog rendelkezni.
Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását, mivel több hozzászólást nem látok
kérem a Tisztelt Közgyőlés szavazatát a határozati javaslatról. A döntés
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 13 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal
és 1 tartózkodással a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
292/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetése elıkészítéseként beterjesztett költségvetési koncepciót és azt az
elıterjesztés szerint elfogadja.
Fejér Megye Közgyőlése felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a központi finanszírozás
keretszámainak ismeretében, a jogszabályokból adódó feladatváltozás teljes körő
figyelembevételével, a vonatkozó rendeletek alapján kidolgozott és összeállított
2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet – a törvényben meghatározott határidın
belül – terjessze a közgyőlés elé.
Felelıs: a közgyőlés elnöke
Határidı: jogszabályi rendelkezés szerint

2.

4.

Beszámoló
a
Fejér
Megyei
Önkormányzat
költségvetésének háromnegyedéves teljesítésérıl

2011.

évi

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e Tisztelt Képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Hozzászólást nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem a Tisztelt Közgyőlés szavazatát a határozati javaslatról. A döntés
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.

SZAVAZÁS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 6 tartózkodással a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
293/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a 2011. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítésérıl
Fejér Megye Közgyőlése a 2011. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítésérıl az
alábbi határozatot alkotja:
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének
háromnegyedéves
teljesítésérıl
szóló
beszámolót
megtárgyalta, s az abban foglaltakat – az elıterjesztés 1-6. számú mellékleteit is
figyelembe véve – tudomásul veszi.
2. A közgyőlés megállapítja, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat 2/2011. (II. 25.)
Önkormányzati rendeletében rögzített költségvetési fıösszeg:
20.817.998 ezer forint költségvetési bevételi elıirányzata
16.071.681 forint összegben,
24.596.800 ezer forint költségvetési kiadási elıirányzata
17.119.379 ezer forint összegben
teljesült.
A költségvetés háromnegyedéves teljesítése a tervezett 3.778.802 ezer forint
költségvetési hiánnyal szemben 1.047.698 ezer forint költségvetési hiánnyal zárult.
A költségvetés finanszírozási mőveletekkel, valamint aktív és passzív költségvetési
tételekkel növelt bevételi-kiadási fıösszege az elıirányzott 26.125.591 ezer forinttal
szemben
bevételi oldalon
17.267.722 ezer forinttal,
kiadási oldalon
17.101.469 ezer forinttal realizálódott.
3.

A közgyőlés megállapítja, hogy az intézmények módosított 4.147.060 ezer
forintos költségvetési támogatási elıirányzata 3.277.751 ezer forintban teljesült.

4.

A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy tekintettel az önkormányzati feladatellátás
területén, és ezen belül a megyei önkormányzatok feladatellátásában
bekövetkezı várható változásokra, figyelemmel a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról szóló törvény rendelkezéseire, tegyen meg mindent annak
érdekében, hogy a feladat átadás zökkenımentesen, s az önkormányzati
vagyon átadása az adósságállomány teljes körő felszámolásával valósulhasson
meg.

Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: folyamatos
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3.

5.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
szóló 2/2011. (II.25.) rendelet módosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Az önkormányzat könyvvizsgálója, a C.C.Audit Kft. által kibocsátott könyvvizsgálói
vélemény az „ftp” szerveren elhelyezésre került.
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Tisztelt Képviselıtársaimnak van-e
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Igen van, megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Én azt gondolom, hogy a költségvetés módosítása az jó rész nem szól másról, mit
az, hogy a hiány emelkedik. Megnéztem a 2011. február 24-én, ami itt 5,3 milliárdban
van megállapítva hiány, az ott még 3,4 milliárd forint volt. Én azt gondolom, hogy ha
egy olyan tervet készítünk, amit év végére jócskán túllépünk, akkor nincs értelme
tervet készíteni. Vagy nem jó volt a terv, azt év elején szerintem már mindenki
láthatta és mi is szóvá tettük, hogy ez az irány, ez a folyamat nem jó, ami évek óta
tart. Azt kell mondjam, hogy a 2011-es évben sem változott meg ez a trend,
folyamatosan a megyei önkormányzat folyamatosan tolta maga elıtt a hiányt, sıt
növekedett, még ha lassult is a hiány növekedése. Ez a folyamat nem állt meg.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását.
Tisztelt Közgyőlés, mivel több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a rendelettervezetrıl. A döntés meghozatalához minısített többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 13 igen, 3 nem és 4 tartózkodó
szavazattal a rendeletet elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
15/2011. (XII.20.)
önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)

4.

8.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010.(X.29.) önkormányzati
rendelet módosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem a Tisztelt Közgyőlést, van-e Tisztelt
Képviselıtársaimnak kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Igen van, megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Hát ahol most tartunk és ahogy most állunk, ahogy mondtam a kormányzati
fejetlenség és a kapkodásnak a nagyon jó mutatója. Az SZMSZ-t úgy módosítjuk,
hogy igazából nem tudjuk pontosan, hogy milyen feladatokat fogunk ellátni. Egy rövid
vázlatot kaptunk számok nélkül, költségvetés nélkül és hát az elıterjesztésnek, az
elıterjesztést figyelembe véve Én úgy értékelném, hogy egyfajta ügyvezetı bizottság
jönne létre, megszőnne minden bizottság, minden tanácsnoki hely egy kivételével.
Én azt gondolom, hogy a normális útja az lenne a dolgoknak, ha egy változás elıtt
állunk hogy addig mőködtetjük a régi struktúrát, amíg az új változást nem tudjuk
bevezetni.
Most itt december 31-el megszüntetjük a meglévı feladatainkat, intézményeinket és
lesz egy ilyen néhány valószínőleg néhány hónapos, remélem csak egy néhány
hónapos interregnum, amíg a helyünket keressük, nem tudjuk, hogy konkrétan
milyen feladatokat fogunk ellátni, koncepció van, vagy terv van, vázlat van. Én azt
mondom, ha már túl vagyunk ezen, illetve úgy néz ki, hogy ezen nem tudunk
változtatni, nem tudunk visszalépni, vagy nem tudjuk más irányba terelni a dolgokat
és feláll ez az ügyvezetı bizottság, ami a következı javaslatban is szerepel, akkor
Én azt mondom, hogy akkor mőködjön is a testület ügyvezetıként, amíg nem találjuk
meg, amíg nem kapjuk meg a konkrét feladatainkat.
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Ezért lenne két módosító javaslatom: az egyik módosító javaslat az, hogy nem
szerintem nem életszerő, hogy ha minden tanácsnoki helyet megszőntetnünk, akkor
megtartunk egyet. Most Én nem személyeskedni akarok, meg azt gondolom, hogy
nem is a saját pozíciómat féltem, de nem tudom, hogy a külkapcsolatokért felelıs
tanácsnoki hely, vagy feladat az mitıl fontosabb egy ilyen átmeneti idıszakban, mint
akár a hátrányos helyzető vidékekért felelıs tanácsnok, vagy akár a külsı
erıforrások bevonásáért felelıs tanácsnoki feladat. Tehát Én azt gondolom, hogy
akkor tényleg mőködjünk ügyvezetıként és a néhány hónap után döntsük el, hogy
milyen feladatokra, milyen tanácsnokok és milyen bizottságok álljanak fel. Ez az
egyik módosító indítványom.
A következı módosításom pedig arra vonatkozik, hogy ha már ügyvezetıként
mőködik a testület, akkor szüntessük meg az alelnöki helyeket egyenlıre, tényleg
mőködjünk ügyvezetıként, egy elnökkel és testülettel, illetve azzal a bizottsággal
amit a törvény értelmében kötelesek vagyunk létrehozni, amelybe a pénzügyek, az
ügyrendi és a nemzetiségi, vagy kisebbségi ügyek tartoznak. Ez lenne, ez a két
módosító indítványom lenne. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását, megadom a szót Szabadkai Tamás
frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Valóban ez a napirend is beleillik abba a folyamatba, ami a megyei önkormányzatnak
a kiüresítése. Hiszen a bizottsági rendszert illetıen hát ügye korábban négy, vagy
jelenleg még négy bizottsága mőködött a megyei önkormányzatnak, ebbıl lesz egy,
nyilván való azért - azt gondolom, hogy erre a bizottságra se lenne szükség – mert a
jogszabály elıírja, hogy egyetlen egy bizottság legyen, ami foglalkozik SZMSZ beli
kérdésekkel, kisebbségekkel stb. kérdésekkel, ezért önmagában az ellen Én nem
gondolom, hogy szólnunk kellene, hogy ez az egy bizottság létrejön. Valóban
Frakcióvezetı társamnak a felvetése az teljesen életszerő, hogy amennyiben a
bizottsági szinte leszorítkozunk a törvényi kötelezıségnek a minimumára, akkor a
többi vonatkozásában ezt miért nem tesszük meg. Nyilván itt a tanácsnoki tisztségre
is gondolok, hogy ez nem egy olyan feladat, amit a jogszabály elıírna, hogy
kötelezıen mőködtetnie kellene a megyei önkormányzatnak. Hasonlóképpen van ez
az alelnöki funkciókkal és Én is a funkcióra szeretném a hangsúlyt tenni, hiszen nem
személyekrıl van szó, vagy az eddig e funkciót betöltı személyeknek a munkájáról.
Ha azzal lenne problémám, akkor azt mondanám, ennél a napirendnél azt kell
elmondani, hogy bár az Én tudomásom szerint az Elnök helyettesítésére egyetlen
egy alelnököt a törvény szerint jelenleg a megyei önkormányzatnak mőködtetnie kell,
a fıjegyzı úr bólogat, akkor minden bizonnyal ez így is van. Azonban jelenleg kettı
alelnök mőködik a megyében, akiknek a feladata, a tevékenysége – Én azt
gondolom, hogy olyan, amit a testület elnök felhatalmazás szerint bármelyik megyei
képviselı el tudna látni. Éppen ezért Én azzal a javaslattal, hogy a kettı alelnöki
funkcióból egy legyen, azzal egyet tudok érteni.
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Viszont nem tudom, hogy érdemes-e ezekben az SZMSZ-beli módosításokba most
belemenni, éppen ezért Én elsıdlegesen kérdésként szeretném feltenni Elnök úrhoz,
hogy ez a fajta rendszer amit most látunk és az a bizonytalanság, amiben vagyunk,
hogy a következı idıszakban kerül pontosításra és konkrét meghatározásra a
megyei önkormányzatnak a feladata és nyílván a mőködés struktúráját is ehhez
leszünk igazítani, hogy mennyiben tekinthetı véglegesnek 2012-tıl az a fajta
szervezet és mőködés, mint amit mostani módosításban a megyei önkormányzat be
kíván vezetni, vagy a késıbbiekben lesz-e errıl való tárgyalás a megyei
önkormányzat bizottsági rendszere, mőködése, tisztségviselıi és ezzel kapcsolatos
funkcionális kérdések. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı
frakcióvezetı asszonynak.

úr

hozzászólását,

megadom

a

szót

Tóth

Erika

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Bár elhangzott, hogy ugye temetni kell itt a megyei önkormányzatot, Én azt
gondolom, hogy nincs erre szükség, hogy temessük magunkat és az elhangzott
javaslatok egy kicsit ebbe az irányba is hatnak, hogy tulajdonképpen, akkor mondjuk
ki magunkról, hogy ne is csináljunk semmit, ne is legyünk. Holott azt gondolom, hogy
nagyon fontos, hogy ebben az átmenti idıszakban is jelen tudjunk lenni bizonyos
posztokon, bizonyos szinteken. Nem kell nekünk attól félni, hogy ez végleges lesz.
Nyilván hogy most nagyon sok olyan emberben, nagyon sok emberben van olyan
érzés, hogy kiesik ebbıl az egész rendszerbıl, de Én úgy gondolom, hogy ez csak
egy átmeneti. Tehát Én türelmet is kérek mindenkitıl. Úgy gondolom, hogy
valamennyi képviselıre itt szükség lesz a jövıben is, ugyan úgy ahogy az eddigi
bizottsági munkában is igen jelentıs volt az a tevékenység, amit kifejtett egy-egy
képviselı, mert bizonyos hozzászólásaival, bizonyos meglátásaival nagyon sokszor
tudtak módosítani a képviselık, nagyon sokszor más szemszögbıl tudták
megvilágítani az ügyeket, s azt gondolom, hogy erre a jövıben is szükség lesz, sıt
még nagyobb szükség lesz. Tehát Én most csak egy türelmet kérek mindenkitıl,
hogy valóban pár hónap múlva bizonyára vissza fogunk térni erre a kérdésre, ki fog
alakulni a konkrét feladatunk és akkor meg lesznek azok a bizottsági helyek, meg
lesznek azok a bizottsági posztok, amit a képviselık be fognak tudni tölteni. És azt
gondolom, hogy most csak ezt így tudjuk áthidalni, hogy ha meghozzuk ezt az
SZMSZ módosítást, ami hangsúlyozom azt jelzi, hogy továbbra is jelen vagyunk, itt
vagyunk és nem magunkat temetjük. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását és azt gondolom a jelen tudásunk
szerint minden kérdésre meg is adta a választ. Mivel több hozzászólást nem látok,
kérem szavazzunk a rendelet-tervezetrıl, a döntés meghozatalához (…)
Elnézést, Árgyelán frakcióvezetı úr két módosító indítványt terjesztett elı, errıl kell
elıször szavaznunk.
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Az elsı módosító javaslata szerint most ebben a szervezeti és mőködési szabályzat
módosításban ne hagyjunk meg, ne hozzunk létre egyetlen tanácsnoki helyet sem.
Ez Frakcióvezetı úr elsı módosító javaslata. Errıl kérem a Tisztelt Közgyőlés
szavazatát.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a módosító javaslat 7 igen szavazattal, 7 nem
szavazattal és 6 tartózkodással a közgyőlés nem fogadta el.
Árgyelán frakcióvezetı úr második módosító javaslata, ha jól értettem arra
vonatkozott, hogy egy kötelezıen meglévı alelnöki helyet tartsunk meg. Nullát nem
tudunk, ha erre vonatkozott a javaslat
Árgyelán János – megyei képviselı:
(…) a módosítót arra, hogy a törvényi kötelezettségnek megfelelıen, akkor egy
alelnök maradjon.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Nulla alelnöki helyet nem tudunk létrehozni, ezért Árgyelán frakcióvezetı úr módosító
javaslata arra vonatkozik, hogy a közgyőlés egy alelnöki helyet hozzon létre a
szervezeti és mőködési szabályzatban, errıl kérem a Tisztelt Közgyőlés szavazatát.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 6 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és
8 tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadta el.
Tisztelt Közgyőlés!
Most kérem szavazzunk a rendelet-tervezetrıl. A döntés meghozatalához minısített
többségő szavazat szükséges.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal
és 4 tartózkodással a rendeletet elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
16/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés, Tisztelt Vendégeink!
A személyi kérdések meghozatalát érintı napirend tárgyalásának idejére zárt ülést
rendelek el. Megkérem vendégeinket, hogy a zárt ülés ideje alatt a Címer terem 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 Szervezeti és
Mőködési Szabályzat módosításának megfelelıen a korábbi bizottság tagjainak és
tanácsnokainak felmentésérıl. Ezzel összefüggésben a Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési
és Nemzetiségi Bizottság elnökének: Dr. Sükösd Tamást, alelnökének: dr. Szabadkai
Tamást, tagjainak: Balogh Gergelyt, Wurczinger Lórántot és Árgyelán Jánost
választotta meg.
A közgyőlés a Területfejlesztésért és Külkapcsolatokért Felelıs tanácsnoknak Tóth
Erika megyei képviselıt választotta meg.

6.

6.

Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı
tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok
tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására
és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom Tisztelt Képviselıtársaimnak, hogy az elıterjesztéshez kapcsolódóan,
az annak kiegészítésére vonatkozó anyag az ftp szerveren elhelyezésre került.
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Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Tisztelt Képviselıtársaimat van-e
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Igen van, megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Én azt gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk afelé, hogy a megyei önkormányzat
hogyan váljon stratégiailag is jelentéktelen tényezıvé. Ha városi képviselı lennék,
akkor nagyon örülnék ennek a javaslatnak, hiszen azt látjuk, hogy például a
Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata lecsapva a FEJÉRVÍZ-re,
hiszen tudjuk, hogy a víz egy stratégiai fontosságú tényezı. Ugyanez vonatkozik a
gazdasági társaságú tulajdonrészére. Én azt gondolom, hogy továbbhaladunk azon
úton, hogy a megyei önkormányzatnak egyre kevesebb befolyása és jelentısége
legyen. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását. Több hozzászólást nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a kiegészített 1.számú határozati javaslatról. A döntés
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal
és 3 tartózkodással a határozatot elfogadta.

303/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és
fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadásátvételi megállapodás módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a megyei önkormányzatok
konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó
feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására és az
ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára ” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
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1. Fejér Megye Közgyőlése az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért és a 2011.
december 09-én aláírt átadás-átvételi megállapodás 5. sz. 10. sz.
mellékletének módosítását továbbá 15. számú melléklete 3. pontja
kiegészítését elfogadja.
2. A Közgyőlés felkéri és felhatalmazza Elnökét, hogy az átadás-átvételi
megállapodás érintett melléklete vonatkozásában a változásokhoz kapcsolódó
korrekciók átvezetésérıl és annak a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumba történı eljuttatásáról a Fejér Megyei Fıjegyzı útján és az
Önkormányzati Hivatal közremőködésével gondoskodjék.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk az elıterjesztésben szereplı 2.számú határozati javaslatról. A
döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal
és 3 tartózkodással a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
304/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamő Zrt-ben lévı
részvények adásvételérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a megyei önkormányzatok
konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó
feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására és az
ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára ” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Fejér Megye Közgyőlése egyetért Fejér Megyei Önkormányzatnak a
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamő Zrt-ben lévı
részvényei Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére történı
adásvételével.
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2. A Közgyőlés egyben felhatalmazza Elnökét, hogy az elıterjesztés 1. számú
mellékletét képezı Megállapodást aláírásával lássa el.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk az elıterjesztésben szereplı 3.számú határozati javaslatról. A
döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:

Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal
és 4 tartózkodással a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
305/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévı üzletrész adásvételérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a megyei önkormányzatok
konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó
feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására és az
ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára ” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
1. Fejér Megye Közgyőlése egyetért Fejér Megyei Önkormányzatnak a Katonai
Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévı üzletrésze Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzat részére történı adásvételével.
2. A Közgyőlés egyben felhatalmazza Elnökét, hogy az elıterjesztés 2. számú
mellékletét képezı Megállapodást aláírásával lássa el.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal
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7.

7.

Javaslat a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
vonatkozásában a társulási megállapodás felmondására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Felkérem Mahlerné Köfner Anikó elnök asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.
Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A törvényi módosítás okán kerül felmondásra ez a megállapodás. A bizottság
megtárgyalta a javaslatot és elfogadásra javasolja a közgyőlésnek. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök asszony.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Tisztelt Közgyőlést van-e kérdésük,
véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Igen van, megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Valóban a 2011. évi CLIV. törvény szabja meg a megyei önkormányzat számára,
hogy felmondja társulási tagságát. A határidıkkel van itt egy kis probléma, mert
december 31-el szőnik meg a mi tagságunk, ugyanakkor aki tovább tudná vinni
ezeket a feladatokat, a megyei intézményfenntartó központ, csak január 1-jével
alakul meg. De ebben a kérdésben a minisztériummal folyamatos kapcsolatban
vagyunk és bízunk benne, hogy megszületik a megfelelı megoldás, esetlegesen
törvénymódosítás, vagy pedig más pedig miniszteri engedélyezésnek a
lehetıségével. Akkor zavartalanul tud továbbmőködni ez a rendszer, amelynek
egyébként minden momentuma változik, hiszen a szakképzési törvény is változik,
ami szintén elı fogja írni a jövıben a TISZK-ek mőködését, a szakképzés
fejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket.
A másik része az elıterjesztésben a TISZK tartozása a megyei önkormányzat felé,
ami elég súlyos kérdés, de szeretném tájékoztatni Képviselıtársaimat, hogy ez azért
fordulhat elı, azért van így, ugyanis a másik fenntartó a társulásnak a másik tagja
tartozik a mőködtetési hozzájárulással az elmúlt néhány hónapra nézve, és ez
ügyben azt hiszem hogy az utolsó társulási tanács elnöki ténykedésemet megtettem,
hogy megírtam a felkérı levelet, felszólító levelet a Dunaújvárosi Önkormányzat
vezetésének, hogy haladéktalanul gondoskodjanak a tartozásuk kiegyenlítésérıl és
akkor a TISZK is rögvest a megyei önkormányzat felé tudja ezt pótolni az
elmaradását. Köszönöm szépen.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Frakcióvezetı asszony hozzászólását, amelyet, mint a társulási
tanács elnöke mondott el.
Tisztelt Közgyőlés!
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Hát Én csak ismételni tudnám magamat. Én temetem a TISZK-et, temetem a megyei
önkormányzatot, nem tudjuk elfogadni. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés
meghozatalához minısített többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal
és 1 tartózkodással a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
306/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulásból
történı kilépésérıl
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei
Önkormányzat Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulásból történı kilépésére”
címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2011. december 31-ei hatállyal – a
megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérıl 2011. évi CLIV. törvény 2. §. (6) bekezdése
értelmében – felmondja a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulásban
társult tagként történı részvételét.
2.) A társulás tagjai a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 2011. évi
CLIV. törvény 2. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint a bevitt vagyonról
kötelesek az év utolsó napjával elszámolni.
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3.) A Fejér Megyei Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a Fejér Megyei Szakképzésszervezési Társulás december hónapig fennálló pontosított tartozásának
2011. december 23-ig történı átutalása érdekében intézkedjen.
4.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megbízza elnökét, hogy a fenti
döntésrıl Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterét tájékoztassa,
valamint a társulásból történı kilépés adminisztratív feladatainak
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı:

az értesítés megküldésére, azonnal,
tartozás átutalásának intézésére, 2011. december 23.
a végrehajtásra, 2011. december 31.

8.

22.

Javaslat az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és díjról
szóló 15/2008.(IV.24.) Kr.sz. rendelet módosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a rendelet-tervezetrıl. A döntés meghozatalához minısített
többségő szavazat szükséges.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül a rendeletet elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
17/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és díjakról szóló
– többször módosított - 15/2008. (IV.24.) Kr.sz. rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)

9.

1.

Beszámoló
a
tevékenységérıl

Fejér

Megyei

Önkormányzat

2011.

évi

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Felkérem Mahlerné Köfner Anikó elnök asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.
Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök asszony hozzászólását.
Megnyitom a napirend feletti vitát és megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı
úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Maga a beszámoló az nagyon szép és kerek, benne van minden, amit 2011-ben az
önkormányzat elvégzett, felújítások, pályázatok, oktatás, pedagógia, rendezvények,
sport, egészségügy, területfejlesztés, tényleg minden, amivel foglalkoztunk és ez is a
hivatal munkáját dicséri. Viszont egyetlen szám megint kiugró a finanszírozási és
mőködési hiány, itt megint rekordot döntöttünk 3,5 milliárd forinttal. Ennek két okát
látok: az egyik oka az, hogy hiába történt meg kormányváltás 2010-ben, az az
áttörés az önkormányzati finanszírozás terén az nem történt meg. Némileg javul ez a
helyzet, de ezt a folyamatot nem sikerül megállítani. Mindenképpen dicsérendı, hogy
lassult az adósságállomány növekedése, de maga az adósságállomány
összességében nem nıtt tovább, pontosabb az adósság összességében tovább nıtt,
annak ellenére, hogy lassult ez a folyamat, és a megye tovább menetel a
csıdhelyzet felé.
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A másik ok – Én azt gondolom, hogy a 2010-es év végén is megfogalmaztuk már a
kritikánkat olyan számos túlvállalása volt, olyan nem kötelezı feladatokat vállalt a
megye magára, amit nem bírt és az más kérdés, hogy ezek mennyire voltak
szükségesek, de amit nem bírt elviselni, ez a költségvetés, meg hát született néhány
nagyon rossz döntés, nagyon rossz megállapodás még azt megelızıen – itt utalnék
az energia szolgáltatóval kötött szerzıdésre, ami nekünk havonta több tíz milliós
kiadás, amit szerintünk elınytelen módon az önkormányzat sokat vállalt magára.
Összességében azt látjuk, hogy amit elmondtam eddig is, a stratégiai fontosságú
területeket azt az állam átveszi, központosítja, vagy államosítja ha úgy tetszik és a
megyei önkormányzat mozgástere egyre kisebb. Nem akarom ismételni magam, Én
inkább azt javaslom a Tisztelt Képviselıtársaimnak, hogy nyomtassák ki ezt a
beszámolót, a 2011-es beszámolót keretezzék be, vagy tegyék ki a falra, mert hát
ilyen dokumentumot, ilyen alapos és ilyen sok feladattal, sok feladatot leíró
dokumentumot várhatóan nem fogunk a közeljövıben látni, illetve Én azt gondolom,
hogy 2014-ben esetleg egy Jobbik kormányváltással majd újra a megyék erısek
lehetnek, a megyei önkormányzatok erısek lehetnek, de biztos, hogy addig nem
ezeket a feladatokat és nem ilyen módon fogjuk ellátni és Én személy szerint
sajnálom, hogy ennyire leszőkül a megye mozgástere. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı
frakcióvezetı asszonynak.

úr

hozzászólását,

megadom

a

szót

Tóth

Erika

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Tehát értem Én és tudom is jól, hogy az ellenzéknek az a dolga, hogy kifogást
találjon az éppen aktuális vezetésnek a munkájában, tevékenységében, de azért itt a
Jobbik részérıl a konstruktivitást is elvártam volna, nem mindegyik ellenzék
egyforma nyilván, a részérıl kevesebb konstruktivitást tapasztaltam – azt gondolom,
hogy hosszú távon fel kellene készülnie arra, hogy próbáljon ezen az úton egy kicsit
elıre lépni, mert a kormányváltás nem hinném, hogy el fog következni egyhamar a
Jobbiknak a javára. Próbáljon konstruktívabban ténykedni a jövıben az ı pártja.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását. Több jelentkezıt nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.

SZAVAZÁS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal
és 2 tartózkodással a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
307/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi tevékenységérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi
tevékenységérıl szóló beszámolót és azt elfogadta.

10.

2.

Beszámoló a közgyőlés tanácsnokai és bizottságai 2011. évi
tevékenységérıl
Elıterjesztı: a közgyőlés tanácsnokai és
bizottsági elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Felkérem Mahlerné Köfner Anikó elnök asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.

Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság megtárgyalta a beszámolót és a bizottságok és a tanácsnokok
beszámolóit elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek
kérdése, véleménye.
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Hadd kezdjem a tanácsnoki tevékenységek értékelésével. Hát abszolút konstruktív
vagyon és Én azt mondom, hogy – most magamat nem szeretném értékelni Én a
másik két tanácsnok esetében olvasva a beszámolót, illetve figyelemmel kísérve
munkájukat – Én azt gondolom, hogy megyei szinten ennél többet nem lehet kihozni
ebbıl a munkából. Úgy hogy Én köszönöm az İ munkájukat. Áttérve a bizottsági
munkára, sokan túlbuzgónak tartanak, mert hogy Én a bizottsági ülések nagy részén
részt veszek és folyamatosan figyelem, hogy melyik bizottságban hogy folyik a
munka.
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Én azt gondolom, hogy itt is konstruktív és nagyon jó viták, nagyon jó ötletek
bontakoztak ki, hatékonyan és színvonalasan folyt a munka az esetek többségében.
Talán egy alkalom volt, amikor határozatképtelen volt az egyik bizottsági ülés, ez
múlt hét pénteken volt, hát ezt most betudjuk annak a fejetlenségnek és
kapkodásnak, amit a kormányzati politika kényszerít ránk, de ettıl függetlenül Én
nagyon örülök, hogy ha már konstruktivitásról beszéltünk, hogy igen is születtek
nagyon szép összefogások – gondolok itt arra, amikor a Bio-diverzitási pályázatot
elbíráltuk és több képviselı is felajánlott a saját tiszteletdíjából – többek között Én is
személy szerint -, hogy meg tudjuk jutalmazni azokat a gyerekeket, azokat a
csoportokat, akik nagyon szép pályázatokat adtak be. Néhány alkalommal éreztem
Én magam kellemetlenül – meg kell mondjam -, amikor azt hallottam, vagy azt
hallottam vissza, hogy néhány külsıs bizottsági tag, Fidesz által delegált külsıs
bizottsági tag, hát nem a lelkiismerete szerint szavazott, hanem kénytelen volt
valamifajta ráerıltetett frakciófegyelemnek megfelelni. Én személy szerint soha nem
engedtem meg magamnak azt a luxust, hogy ne a lelkiismeretemnek megfelelıen
szavazzak, de bizonyára a retorzióktól félve, néhányan így döntöttek, hogy ezt az
utat kell követniük. Illetve Én annak is örülök, hogy a saját tapasztalatot tudom
elmondani, hogy a képviselık többsége felkészült az ülésekre és elolvasta az
elıterjesztéseket, illetve hát merem remélni és ez alapján alakította ki véleményét.
Én azt gondolom, hogy Én személy szerint mindig úgy készültem az ülésekre, hogy
vállaljam azt a döntést akár évekkel késıbb is, amit akkor meghoztam igennel, vagy
nemmel támogatva, vagy elvetve azt az elıterjesztést.
Összegezve megint csak azt tudom javasolni, hogy keretezzük be és tegyük félre,
vagy tegyük ki a falra ezt a dokumentumot is, hiszen a dolgok jelenlegi állása szerint
mostanában nem lesz alkalmunk ilyen szép tartalmas és mozgalmas beszámolót
olvasni. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását, megadom a szót Szabadkai Tamás
frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Elıször is a frakciónk részérıl az együttmőködési szándékot szeretném
hangsúlyozni. Jelzés érkezett frakciótársaim részérıl is, hogy akár Opole kapcsán
Poznanban is szívesen vettek volna részt a megyei önkormányzat képviseletében,
de erre információ hiányában nem került sor. A másik dolog pedig az, hogy ebben
idézıjelbe téve és kicsit ironizálva szeretném mondani, hogy meg kell hogy „feddjem”
két tanácsnokunkat is, egyrészt a hátrányos helyzető térségek felzárkóztatás
segítését szolgáló tanácsnokot, illetve a nemzetközi kapcsolatokért felelıs
tanácsnokot is, hiszen nem olvasom a beszámolójukban, hogy segítették volna Elnök
úr Azori szigeteki utazását és a páneurópai roma stratégiának az elfogadását, hiszen
mind a kettıjüknek azt gondolom, hogy ennek a kiemelt jellegő kérdésnek, ahol 12
megyei közgyőlési elnök képviselte hazánkat, azt gondolom, hogy illı lett volna, hogy
ezzel is foglalkozzanak. Úgy tőnik, hogy ennek a feladatnak nem tettek eleget
sajnálatos módon.
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Mindezeknek a figyelembe vétele mellett is, a beszámolókat mind a tanácsnokok
munkáját illetıen, mind pedig bizottságok munkáját illetıen kielégítınek és
elfogadhatónak minısítem és azt is javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolókat.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı
frakcióvezetı asszonynak.

úr

hozzászólását,

megadom

a

szót

Tóth

Erika

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Én értékelem frakcióvezetı társam humorát és ezt annak veszem ezt a
hozzászólását, hiszen ha valóban érdemben szeretett volna foglalkozni ezzel a
témával, akkor a múltkori közgyőlésen itt kellett volna lennie, amikor ezt hosszasan ki
lett tárgyalva ez a téma és el lettek mondva az érvek és ellenérvek.
Az anyaggal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a Fidesz frakció
nevében Én szeretném kifejezni köszönetemet a bizottságok tagjainak, akik az elmúlt
idıszakban tevékenykedtek, illetve a bizottságok vezetıinek és a tanácsnokoknak is,
mert úgy gondolom, hogy nagyon értékes volt ez a munka, amit elláttunk és úgy
szeretném kérni, amit az elızı hozzászólásomban is már említettem, hogy ne érezze
magát senki sem mellızve, mert lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy Én azért
letettem az asztalra és ehhez képest most elfelejtkeznek rólam. Nem hinném, hogy
ez így lesz, ez mondom egy átmeneti idıszak és ez nem von le persze semmit
abból, hogy tulajdonképpen az, hogy a megye ezt a beszámolót elkészíthette, ebben
benne volt azoknak az egyes embereknek, az egyes képviselıknek is a
tevékenysége, akikrıl az elıbb ugye most úgy szavaztunk, hogy köszönjük szépen
ezt továbbiakban nem kérjük, de a lehetıség az itt van elıttünk és aki akar, az itt tud
még majd bizonyítani, fog még tudni bizonyítani a megyei önkormányzat
tevékenysége során. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Frakcióvezetı asszony hozzászólását, több jelentkezıt nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a közgyőlés tanácsnokai és bizottságai 2011. évi
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
308/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a közgyőlés tanácsnokai és bizottságai 2011. évi tevékenységérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés tanácsnokai és bizottságai 2011.
évi tevékenységérıl szóló beszámolót és azt elfogadta.

11.

12.

A közgyőlés
elnökének
beszámolója
a
Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról

Fejér

Megyei

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk Közgyőlés az elıterjesztésrıl, a beszámoló elfogadásáról. A
döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
309/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a Közgyőlés Elnökének a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanácsban 2011.
évben végzett munkájáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Közgyőlés Elnökének a Fejér Megyei
Területfejlesztési Tanácsban 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót és
azt elfogadta.
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12.

.

KÖZMEGHALLGATÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést és a jelenlévıket, hogy az Ötv. 13. §-a alapján a
képviselıtestület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart, amelyen a
választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő kérdést és
javaslatot tehetnek. A közgyőlés jelen napirendi pont keretében tesz eleget a
közmeghallgatás megtartására vonatkozó kötelezettségének.
Tájékoztatom a jelenlévıket, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzata értelmében a közmeghallgatás során minden állampolgár 5
perc terjedelemben felszólalhat.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megkérdezem, hogy a jelenlévı érdeklıdık közül
kérdésfeltevés, illetve a javaslattétel lehetıségével.

kíván-e

valaki

élni

a

Igen
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megkérem Varjú Mihály volt megyei fıjegyzıt, hogy fáradjon az emelvényhez és
mondja el kérdését.
Dr. Varjú Mihály:
Tisztelt Elnökség! Tisztelt Közgyőlés!
Egy hónap híján egy éve annak, hogy Fejér Megye Közgyőlése 11 Fideszes
képviselı szavazatával a megyei fıjegyzıi munkakörömbıl felmentett. Nem tudtam
akkor és most sem tudom Elnök úr miért nem akart együtt dolgozni velem a megye
javára, hiszen amikor elnökké történı megválasztása után leültünk megbeszélni a
feladatokat, akkor azt közölte velem, hogy számít a munkámra.
Hittem Elnök úrnak, úgy véltem komolyan készül az elnöki feladatok maradéktalan
ellátásra, segítettem munkáját, bíztam benne. Elnök úr még jutalmat is adott nekem,
munkámat elismerve. A köztisztviselıi eskümet, a jogszabályokat betartottam és
betartattam. Közigazgatási pályafutásomból 23 évet itt a Megyeházán a megye
szolgáltában végeztem. Mindig legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen,
becsületesen végeztem munkámat, melyet többször elismertek. Elismerték még
2010. októberében is, az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából a Magyar
Köztársaság Kormánya, Honvédelmi Miniszterének kitüntetését vettem át
Budapesten.
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Aztán jött az a bizonyos 2011. január 18-i közgyőlés. Az ülés elıtt Elnök úrral nem
tudtam beszélni, nagyon elfoglalt volt.
Aztán ezen a soron kívüli közgyőlésen új napirendi pontként felmentésemet
javasolta. Ami fájt az, hogy a közgyőlés elıtt Elnök úr nem beszélte meg velem, miért
kívánja felmentésemet. Nem adott módot arra sem, hogy megbeszéljük, ezt lehetne
elegánsabban is végezni például közös megegyezéssel. Volt már rá példa ebben a
teremben. E napirend során a Fidesz frakcióból senki nem szólt hozzá, nem
indokolták, miért kívánnak meneszteni, senki nem szólt hozzá, tekintetemet kerülve,
szemüket lesütve hallgattak. A szavazás elıtt szót kértem, elmondtam többek között,
hogy fıjegyzıi munkám során nagyon nehéz volt a törvényességet betartani, mert a
politikai döntések miatt gyakran kellett a fıjegyzınek, aki a gazdálkodásban az
ellenjegyzési jogkört gyakorolja azokat az ellenjegyzési kötelmeit meghozni,
amelyeket a törvény elıír.
Én ezeknek a kötelmeimnek mindig törvényesen, tisztességesen próbáltam
megfelelni. A közgyőlés elé kerülı elıterjesztések törvényességi ellenırzése
kapcsán pedig elmondtam, hogy csak törvényes anyag került a közgyőlés elé. Ha
viszont nem volt az elıterjesztés törvényes, törvényességi észrevételt tettem, ahogy
azt a törvény elıírta. Ezt követıen döntöttek a 11 Fideszes megyei képviselı
megnyomta a gombot, felmentettek beosztásomból. A 11-bıl késıbb több
képviselıvel találkoztam, akik elmondták, hogy sajnálják és elmondták azt, hogy
kötelezı szavazás volt.
A közgyőlést követıen arra kértem Elnök urat, ha már így alakult a sorsom, segítsen,
hagyjanak másutt elhelyezkedni, ne nyúljanak utánam. Azt az ígéretet kaptam tıle és
még több Fideszes megyei országgyőlési képviselıtıl, megyei vezetıtıl, akik
többször is személyesen megígérték nekem az év során, hogy szakmai
tapasztalatomnak megfelelı munkát fogok kapni. Közben számtalan helyre
benyújtottam, számtalan munkakörre pályázatomat, ám hiába. Több vezetı
elmondta, nem mer alkalmazni, mert nem szeretné példámat követni, vagy uniós
támogatástól elesni.
Tisztelt Közgyőlés!
Én a közigazgatáshoz értek sokak szerint jól, még nem kaptam munkát a január
közgyőlés óta eltelt egy év alatt.
A mai napig nem tudom miért és meddig kell még bőnhıdnöm. Nem fordultam
törvénytelen felmentésem miatt bírósághoz, nem adtam sajtótájékoztatót
felmentésem körülményeirıl, nem nyilatkoztam a médiának önkormányzatunk
ügyeirıl, pedig volt sok kérdés bıven.
Tisztelt Közgyőlés!
Én még bízom a megye Fideszes országgyőlési képviselıi, megyei vezetıi adott
szavában. Egyet szeretnék dolgozni, mert Én munkában nıttem fel. Dolgozni
szeretnék, mert családomat el kell tartani, három gyermekemet fel kell nevelni.
Dolgozni szeretnék, mert hiszek abban, hogy sok tapasztalatommal hasznosan
tudnék dolgozni megyénk közigazgatásában.
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Tisztelt Elnökség! Tisztelt Közgyőlés!
Kérem hozzászólásom szövegét dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott úrnak
megküldeni szíveskedjenek. Kérem, segítsenek abban, hogy végre ne
diszkrimináljanak, kapjak szakmai tapasztalatomnak megfelelı munkát, a megye
közigazgatásában.
Végezetül megköszönöm az Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársának
áldozatos munkáját. A január 1-jén a megyei kormányhivatalhoz átkerülı
köztisztviselıknek, intézményi vezetıknek és dolgozóknak külön megköszönöm amit
a megyéért a rájuk bízott emberek sorsáért tettek. Sok sikert, felhıtlenebb
munkakörülményeket kívánok nekik, az Isten áldja meg ıket. Boldog karácsonyt
kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Varjú Mihály volt megyei fıjegyzı hozzászólását. Szeretném
tájékoztatni a Tisztelt Közgyőlést, amit a Tisztelt Közgyőlés amúgy is tud, hogy az
idén január 18-ai döntés a hatályos törvényeknek megfelelı volt és szeretném
biztosítani dr. Varjú Mihály volt megyei fıjegyzıt, hogy – legalább is személyem
részérıl, ıt semmilyen utánanyúlás nem érte a megyében és kívánom neki, hogy
mielıbb a megyében, közigazgatásban, a megye településén munkát találjon.
Tisztelt Közgyőlés!
Megkérdezem van-e még valakinek közérdekő bejelentése, kérdése? Mivel ilyet nem
látok…

13.

11.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 141/2011. (IV. 27.)
önkormányzati határozatának módosítására a Fejér Megyei Szent
György Kórház „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
(kódszám: KDOP-5.2.1/C-11) elnevezéső pályázaton történı
részvételével összefüggésben

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
310/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 141/2011. (IV.27.) önkormányzati határozatának
módosításáról
A Fejér Megyei Közgyőlés a „Javaslat Fejér Megyei Önkormányzat 141/2011.
(IV.27.) önkormányzati határozatának módosítására” címő elıterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyőlés a Fejér Megyei Szent György Kórház –Közép-Dunántúli Operatív
Program keretében meghirdetett -„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
(kódszám: KDOP-5.2.1/C-11) elnevezéső pályázaton (továbbiakban: Pályázat)
történı részvételéhez, a 141/2011. (IV. 27.) önkormányzati határozata
(továbbiakban: Határozat) 3. pontjában megjelölt legfeljebb 65. 000.000 Forint
önerı biztosítását, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. november 29-i
Közleményének értelmében visszavonja.
2. A Közgyőlés egyúttal felhatalmazza elnökét, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség 2011. november 29-i Közleményében foglaltaknak megfelelı,
módosult, a Pályázat kötelezı mellékleteként szükséges fenntartói támogató
és jogosultsági feltételeknek való megfelelısségrıl szóló nyilatkozatokat
megadja.
3. A Közgyőlés tudomásul veszi, hogy határozata 1. pontja a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (továbbiakban:
GYEMSZI) hozzájáruló nyilatkozata esetén lép hatályba, továbbá a határozat
2. pontjában hivatkozott nyilatkozatok a GYEMSZI jóváhagyó nyilatkozata
esetén vehetıek figyelembe a Pályázattal összefüggı eljárás során.
4. A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Fejér Megyei Szent György
Kórházat tájékoztassa.
5. A Közgyőlés felkéri a fıigazgatót, hogy döntése értelmében a GYEMSZI és
más szervek irányában járjon el és a további szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelıs:

a határozat megküldéséért:
Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Dr. Csernavölgyi István
fıigazgató

Határidı: azonnal
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14.

13.

Javaslat
a
Fejér
Megyei
Önkormányzat
Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára

Szociális

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Felkérem Mahlerné Köfner Anikó
állásfoglalását.

elnök

asszonyt,

ismertesse

a

bizottság

Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság megtárgyalta a javaslatot és elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e Tisztelt Képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
311/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának
felülvizsgálatáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést és azt
elfogadta.
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15.

14.

Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2012. I. félévi üléstervére

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Felkérem Mahlerné Köfner Anikó
állásfoglalását.

elnök

asszonyt,

ismertesse

a

bizottság

Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A 2012-es év elsı félévére vonatkozó üléstervet elfogadásra javasolja a bizottság.
Köszönöm.

Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János Frakcióvezetı Úrnak.

Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök Úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Nekem egy kérdésem lenne. Február 23-ára van az elsı ülés tervezve. Kérdezném,
hogy addig mit fogunk csinálni, illetve van-e tervbe rendkívüli közgyőlés elıtte, mert
hogy az elmúlt idıszakban az láttuk, hogy hiába volt üléstervünk, összekuszálódtak a
dolgok és az eddig nem, nem szeretném elismételni amit eddig mondtam, azt
gondolom, hogy fontos lenne, hogy tartsuk azt a menetrendet, hogy nagyjából tudjuk
tartani azt a menetrendet, amit elıre meghatároztunk a kiegyensúlyozott munka
érdekében. Köszönöm.
Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı Úr hozzászólását. Megadom a szót Dr. Molnár Krisztián
Fıjegyzı Úrnak.
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Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Korábban a sajtó révén és egyébként is felmerült. Szeretném leszögezni, hogy
különbség van soron kívüli és rendkívüli közgyőlés között az SZMSZ-ünk
értelmében. Az utolsó ominózus közgyőlés soron kívüli közgyőlés volt. Az SZMSZünk ismer soros, soron kívüli és rendkívüli közgyőlést. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megadom a szót Szabadkai Tamás Frakcióvezetı Úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Köszönöm szépen Fıjegyzı Úr szíves tájékoztatását. A problémánk csak
mindösszesen annyi, hogy szeretnénk, hogy ha nem fordulna elı még egyszer, hogy
egy csütörtöki napra összehívott – mindegy milyen elnevezéső – közgyőlés, amit
mondjuk kedden tudunk meg, lezárultával, végeztével még aznap délután másnapra
összehívásra kerül egy olyan közgyőlés, ami a megye vagyonának átadásáról szól.
Ezért én is egyetértek frakcióvezetı társammal, azt gondolom, hogy érdemesebb
lenne elıre betervezni januárra is közgyőlést, amivel a közgyőlés tagjai tervezni
tudnának, hiszen én is amiatt nem tudtam a közgyőléseken részt venni, mert nyilván
a bírósági tárgyalás az olyan, hogy az ember nem tudja azt mondani, hogy nem
megy el. Úgyhogy én azt javaslom a közgyőlés munkájának és a képviselık
megjelenésének biztosítása érdekében, hogy legyen januári ülés. Napirendje – ha
kérdésként fölmerül – akkor a megyei önkormányzat feladatai 2012-tıl elnevezését
viselhetné. Köszönöm.

Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı Úr
Frakcióvezetı Asszonynak.

hozzászólását.

Megadom

a

szót

Tóth

Erika

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Én nem értem, hogy egy megyei képviselınek miért van ezzel problémája, hogy ha
el kell jönni a megyegyőlésre, ugyanis volt rá példa az elmúlt évek során, hogy én
például személy szerint egy gyerek csoporttal voltam külföldi országban és onnan
hazajöttem, ugyanis a közgyőlés az valahogy szent. Tehát ha tudom én azt, amikor
föltesznek engem arra listára, hogy nekem milyen elfoglaltságaim vannak, akkor
szóljak, hogy akkor inkább mást kellene odatenni helyettem, mert én nem tudok
készenlétbe állni bármilyen helyzetben.
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Tehát azt gondolom, hogy amikor vállaltuk ezt a feladatot ez egy nagyon megtisztelı
feladat, akkor ennek az ódiumát is ezzel vállalnunk kell, hogy sajnos vannak ilyen
helyzetek, amikor rendkívüli módon zajlik ugye az ügyek intézése, és sajnos ez
tılünk is akkor rendkívüli hozzáállást igényel. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı Asszony hozzászólását. Szeretném megkérdezni
Szabadkai Tamás Frakcióvezetı Urat, hogy az általa javasolt ülés napirendjére is
tegyen javaslatot. Pontos napjára.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr!
Tettem javaslatot, tehát a napirend címe „ A megyei önkormányzat feladatai 2012tıl”. Tehát ez lenne. Pontos idejét én nem kívánom egy személyben az összes
munkatársam illetve a megyei közgyőlés vezetıségének a munkaidejét befolyásolni
ebben a tekintetben. A tervezhetıség szempontjából azt gondolom, hogy minden
képviselı számára az elegendı, ha egy hónappal elıtte és nem két héttel elıtte tudja
a pontos idıpontot, úgyhogy ha kell, én teszek pontos idıpontot is.
Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Igen, kell.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm szépen. Azonnal teszek javaslatot. Igen, szokásrend szerint ez
csütörtökön szokott lenni, hogy a 23-ára van kitőzve. Az én javaslatom az január 26a lenne, ez egy szép csütörtöki nap reggel 9 óra, hogy mindenki ide tudjon érni.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Tehát elıször szavazzunk Szabadkai Tamás Frakcióvezetı Úr
javaslatáról. Január 26-ára érkezett egy módosító javaslat egy ülésre.
Kérem,szavazzunk.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
A Frakcióvezetı Úr napirendi módosító javaslatát a közgyőlés 16 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással elfogadta.
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Tisztelt Közgyőlés!
Most kérem szavazzunk az így módosított határozati javaslatról. A döntés
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
312/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a közgyőlés 2012. I. félévi üléstervérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta – dr. Szabadkai Tamás megyei
képviselı által javasolt kiegészítéssel együtt - a közgyőlés 2012. I. félévi üléstervét,
amely a jelen határozat mellékletét képezi.

16.

15.

Javaslat
a
Fejér
Megye
Közoktatásáért
közhasznúsági beszámolója elfogadására

Közalapítvány

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Felkérem Mahlerné Köfner Anikó elnök asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.
Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
A közhasznúsági beszámolót elfogadásra javasoljuk a közgyőlésnek.
Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e Tisztelt Képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
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SZAVAZÁS

Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
313/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági
jelentésérıl
1.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a Fejér
Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentésérıl
szóló elıterjesztést.
2.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy az 1.) pontban
hozott döntésérıl tájékoztassa a közalapítvány képviselıjét.

17.

Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

folyamatos

16.

Tájékoztató a Fejér Megyei Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum 2011.
évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Felkérem Mahlerné Köfner Anikó elnök asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.
Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A Fórum tevékenységérıl szóló tájékoztatót elfogadásra javasoljuk a közgyőlésnek.
Vargha Tamás - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
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Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e Tisztelt Képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl az elıterjesztés kapcsán kérdés,
hozzászólás nem érkezett és megállapítom, hogy a tájékoztatót a közgyőlés
tudomásul vette.

18.

17.

Beszámoló a Dunaújváros Megyei Jogú Város Intercisa Múzeumot
is érintı városrehabilitációs programjának támogatására
megkötött
Együttmőködési
megállapodásban
foglaltak
megvalósulásáról
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Felkérem Mahlerné Köfner Anikó elnök asszonyt, ismertesse a bizottság álláspontját.
Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A beszámolót elfogadásra javasoljuk a megtárgyalás után. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e Tisztelt Képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok. Kérem szavazzunk a határozati
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.

javaslatról.

A

döntés

SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
314/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Intercisa Múzeumot is érintı
városrehabilitációs programjának támogatására megkötött Együttmőködési
megállapodásban foglaltak megvalósulásáról
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Beszámoló a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Intercisa Múzeumot is érintı városrehabilitációs
programjának támogatására megkötött Együttmőködési megállapodásban foglaltak
megvalósulásáról„ címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése, a 2010. szeptember 3-án,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az általa beadni kívánt
városrehabilitációs pályázattal összefüggésben megkötött 8-38/2010. számú
megállapodással kapcsolatos tájékoztatást megismerte és tekintettel arra,
hogy
Dunaújváros
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
2010.
szeptemberében a magántıke hiánya miatt a pályázatot visszavonta a
megállapodást felmondja.
2.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a fenti
döntésrıl Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterét tájékoztassa.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı: 2011. december 31.

19.

18.

Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e Tisztelt képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok. Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
315/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Fejér Megye Közgyőlése a
21/2011.(II.24.)
275/2011.(X.28.)
46/2011.(II.24.)
47/2011.(II.24.)
222/2011.(VI.23.)
254/2011.(IX.29.)
255/2011.(IX.29.)
256/2011.(IX.29.)
257/2011.(IX.29.)
259/2011.(IX.29.)
264/2011.(IX.29.)
265/2011.(IX.29.)
266/2011.(IX.29.)
267/2011.(IX.29.)
268/2011.(IX.29.)
276/2011.(X.28.)
278/2011.(XI.18.)
279/2011.(XI.18.)
280/2011.(XI.18.)
281/2011.(XI.18.)
282/2011.(XI.18.)
283/2011.(XI.18.)
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

20.

19.

Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem van-e Tisztelt Képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok. Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
316/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnöke és bizottságai átruházott hatáskörben
hozott intézkedéseirıl szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta.

21.

20.

Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb
eseményekrıl
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem van-e a Tisztelt
Képviselıtársaimnak kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok. Megállapítom, hogy a közgyőlés a tájékoztatót tudomásul vette.

22.

21.

Képviselık bejelentései, interpellációi

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megkérdezem
elıterjeszteni?

Képviselıtársaimat,

kíván-e

valaki

kérdést,

interpellációt

Megadom a szót Árgyelán János Frakcióvezetı Úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr!Tisztelt Közgyőlés!
A JOBBIK megyei frakciója nevében szeretném megköszönni mind a képviselık,
mind a hivatal mind az intézmények alkalmazottainak munkáját és áldott karácsonyt
és boldog új évet kívánunk mindenkinek.

41
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Frakcióvezetı Úrnak és a magam a közgyőlés minden tagja nevében
mindenkinek áldott békés, boldog karácsonyt kívánok és kérem fogadják szeretettel
a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye gondozottainak ünnepi
mősorát.

ÜNNEPI MŐSOR

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm az ünnepi mősort, még egyszer képviselıtársaim munkáját és a mai
ülést bezárom.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

