Szám: 2-18 /2011.
J e g y z ı k ö n y v
Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2011. december 27-ei nyílt ülésérıl

Jelen vannak:

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

továbbá:

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

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelettel köszöntöm a képviselıket és a mai ülésen megjelent vendégeinket és a
hivatal munkatársait.
Megkérem Képviselıtársaimat, hogy jelentkezzenek be.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 17 fı jelen van.
Tisztelt Közgyőlés!
Schmidt Ferenc volt országgyőlési képviselı, a megyei közgyőlés egykori tagja és a
Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat volt Elnöke, akit a Fejér
Megyei Közgyőlés Wekerle Sándor Díjban részesített életének 70. évében, 2011.
december 25-én elhunyt.
Emlékét megırizzük, kérem, hogy Schmidt Ferenc emlékének most egy perces,
néma felállással adózzunk.
GYÁSZSZÜNET

Tisztelt Közgyőlés!
Most kérem Képviselıtársaim szavazatát a kiosztott napirendi javaslatról. A napirend
elfogadása egyszerő szótöbbséget igényel.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
317/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.

1.

1.

Javaslat az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaság jogutód nélküli megszüntetésére,
és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére
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 dr. Szabadkai Tamás elnök
urat, ismertesse a bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatosan.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A Bizottságunk 6 igen, egyhangú szavazattal mind a két határozati javaslatot
elfogadásra javasolta a közgyőlésnek.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Javaslom, hogy a II. számú határozati javaslat 3. pontja vonatkozásában, a
végelszámoló díjazását az alábbiak szerint állapítsa meg a közgyőlés:
A megbízási díja:
• felmondás kiküldése, szerzıdés felbontása szerzıdéses úton, egyezségi
tervezek elkészítése:
500.000 Ft + ÁFA
• végelszámolás jogi munkái,
cégbíróság és hatóságok felé bejelentések:
200.000 Ft + ÁFA
• perek vitele:
pertárgyérték 5%-a + ÁFA
A készkiadások, számlával igazolt költségek a megbízási díjon felül kerülnek
meghatározásra, ezek tervezett költségei:
 várható postaköltségek
 illeték (2011. évi állapot alapul vételével)
 közzététel (2011. évi állapot alapul vételével)

10.000 Ft
15.000 Ft
18.000 Ft
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Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e a közgyőlés tagjainak
kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatosan?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Hát most azt kell hogy mondjam, hogy egyik szemem nevet, meg a másik is nevet,
mert az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. esetében ez egy olyan
pont volt, ami azt mutatta, hogy a megye kötelezı feladatainak ellátásra alig-alig volt
pénz és egy ilyen önként vállalt feladatot pedig még is a legutóbbi költségvetésbe
bele is vett a közgyőlés és elfogadta. Igazából azt gondolom, hogy ha
belegondolunk, hogy mi volt a feladata ennek a nonprofit kft-nek, Én azt gondolom,
hogy amióta 2004. óta beléptünk az Európai Unióba, sok szükség nem volt arra,
hogy az Európai Uniót tulajdonképpen reklámozzuk, ez egy kicsit számomra olyan,
mintha 1956-ban a Vörös hadsereg egy propaganda irodát nyitott volna azért, hogy
reklámozza önmagát. Ez az egyik dolog.
Igazából látványos feladatokat nem látott láttunk, legalábbis a nagyközönség elé
számomra nem derült ki, hogy ez a 70 millió forint ez évi 70 millió forint ez hova tőnt,
illetve egy kicsit úgy érzem, hogy a EIPT nonprofit Kft. egy kicsit a hőséges
Fideszesek kifizetı helye volt, most ezt az állapotot szőntetjük meg, tudjuk az okokat,
nem ismétlem önmagam az elmúlt közgyőléseken, hosszú beszélgetéseket, vitákat
folytattunk errıl, azt gondolom, hogy ez a (…)– nem tudunk mást tenni, az EIPT-nek
meg kell szőnnie. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Mielıtt megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak, kérem nézzék el
nekem, hogy csak most a napirend tárgyalása közben, de tisztelettel köszöntöm dr.
Szabó Kálmán ügyvéd urat, aki a végelszámolást vállalja az EIPT Kft. ügyben.
Megadom a szót Frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés!
Én úgy látom, hogy ez a mai döntésünk, úgy érzem, hogy ez nem könnyő döntés.
Hiszen ez a nonprofit Kft., ami tulajdonképpen kétfajta feladatot látott el, ez olyan
feladatellátást biztosított, amely a megyei önkormányzat számára mindig is nagyon
fontos volt, hiszen ezért is hoztuk létre ezt a kft-t.
Egyrészrıl ügye a turisztikai tevékenységet a tourinform irodán keresztül lehetett
koordinálni, ami a megyében a megyei önkormányzatra, az önkormányzati
törvénybıl ránk van írva, másrészt pedig a Europe Direkt Iroda is nagyon fontos
programoknak is a lebonyolításában vett részt és megye politikai feladatokat is ha
úgy tetszik ellátott, akár mindkét szervezetre igaz ez.
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Kitartottunk mi a végsıkig ezeknek a szervezeteknek, illetve ennek a Kft-nek a
fenntartásában, még akkor is, amikor ugye 90 %-ban saját erıbıl kellett biztosítani
költségvetését, illetve ehhez a hozzájárult az, hogy az állami normatívák, bevételeink
sajnos katasztrofális mértékben lecsökkentek, külsı forrásbevonásra volt szükség,
nagyarányú külsı forrásokat vont be a megyei önkormányzat és még emellett is
fenntartottuk, hiszen, amint mondtam egy nagyon fontos feladatot látott el. Sajnos,
hogy most meg kell hoznunk ezt a döntést, a megyei önkormányzatok feladatkörének
az átalakítása következtében. Én részemrıl tudomásul veszem, hogy meg kell
nyomnom az igen gombot, s erre kérem képviselıtársaimat is, de fájó szívvel, mert
olyan volt a Kft-nek a tevékenysége, amely hasznára volt a megye lakosainak.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Frakcióvezetı asszony, mivel több hozzászólást nem látok, a vitát
lezárom, kérem elsıként szavazzunk az I. számú határozati javaslatról. A döntés
meghozatalához minısített többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
318/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata
az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság jogutód nélküli megszüntetésérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat az Európai Információs Pont és
Turisztikai
Nonprofit
Korlátolt
Felelısségő
Társaság
jogutód
nélküli
megszüntetésérıl, és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételérıl”
tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaságot jogutód nélkül megszünteti.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
S kérem szavazzunk a II. számú határozati javaslatról figyelemmel a határozat 3.
pontját érintı ismertetett javaslatra is. A döntés meghozatalához minısített többségő
szavazatra van szükséges.
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SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
319/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata
az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság végelszámolásának elrendelésével kapcsolatos döntések
meghozataláról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat az Európai Információs Pont és
Turisztikai
Nonprofit
Korlátolt
Felelısségő
Társaság
jogutód
nélküli
megszüntetésérıl, és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételérıl”
tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Fejér Megye Közgyőlése elrendeli az Európai Információs Pont és Turisztikai
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság végelszámolását 2011. december
27. napjával.
2. Fejér Megye Közgyőlése az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaság végelszámolójaként a Szabó Ügyvédi Irodát
(képviseli: dr. Szabó Kálmán) választja meg, egyben felkéri a megválasztott
végelszámolót, hogy a Kft. munkavállalói jogviszonyának, és a társaság
szerzıdéses kötelezettségeinek megszüntetésével kapcsolatos intézkedések
haladéktalan foganatosítása iránt a szükséges lépéseket tegye meg.
3. Fejér Megye Közgyőlése az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaság végelszámolójának díjazását az alábbiak
szerint állapítja meg:
• felmondás kiküldése, szerzıdés felbontása szerzıdéses úton, egyezségi
tervezek elkészítése:
500.000 Ft + ÁFA
• végelszámolás jogi munkái,
cégbíróság és hatóságok
felé bejelentések:
200.000 Ft + ÁFA
• perek vitele:
pertárgyérték 5%-a + ÁFA
A készkiadások, számlával igazolt költségek a megbízási díjon felül kerülnek
meghatározásra, ezek tervezett költségei:
• várható postaköltségek
10.000 Ft
• illeték (2011. évi állapot alapul vételével)
15.000 Ft
• közzététel (2011. évi állapot alapul vételével)
18.000 Ft
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Szeretném megköszönöm Mári Ilonának, az Európai Információs Pont és Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetıjének az eddig végzett munkáját és további munkájához sok
erıt és egészséget kívánok. Köszönöm szépen.

2.

3.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja
alapító okiratának módosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
észrevétele a napirenddel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához minısített
többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
320/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának
módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést, s a
Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának
módosításával egyetért.
1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi
Központja 198/2009. (VI. 25.) K. h. számú Közgyőlési határozatával módosított, a
74/2009. (II.26) K. h. sz. határozatával elfogadott a 315/2009. (IX.19.) számú, a
340/2010. (XII.16.) számú és a 281/2011. (XI.18.) önkormányzati határozatával
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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Törlésre kerül az alapító okiratból a „2. Székhelye” pontja:
- 8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 28.
Kiegészül az alapító okirat „2. Székhelye” pontja:
- 8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6.
2.

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

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

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

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

Határidı: 2011. december 30.

3.

2.

Egyebek

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megkérdezem Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy van-e a napirend kapcsán kérdésük,
bejelentésük. Mivel ilyet nem látok, megköszönöm Képviselıtársaim mai munkáját az
ülést bezárom és kívánok mindenkinek boldog, sikeres új esztendıt. Köszönöm
szépen.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

