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Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2012. március 8-ai nyílt ülésérıl

Jelen vannak:

Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh
Zoltán, Csombók Pál, Farkas Erzsébet, Gebula Béla Ákos,
Krausz Attila, 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 az ülésen megjelent képviselıket és kedves vendégeinket.
Megkérem Képviselıtársaimat, hogy jelentkezzenek be és ne felejtkezzenek meg
róla, mint Én is elfelejtettem.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 15 fı jelen van.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem Tisztelt Képviselıtársaim szavazatát a meghívóban szereplı napirendi
javaslatról. Jelzem, hogy a napirend elfogadása egyszerő szótöbbséget igényel.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
40/2012. (III.08.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése a meghívóban szereplı napirendi javaslatot elfogadta.
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Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
létrehozására, ezzel összefüggésben a megyei önkormányzat
képviseletét ellátó személyek delegálására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom a Képviselıtársaimat, hogy a megyei konzultációs fórum munkájában
való részvételre a két megyei jogú város önkormányzata 1-1 fıt – a törvény szerint -,
így a megyei közgyőlés ugyanannyit, tehát kettı fıt delegál hat.
Indítványozom, hogy a fórum munkájában egyrészrıl megyei közgyőlés mindenkori
elnöke vegyen részt, a másik tagnak pedig javaslom Somogyi Balázs megyei
képviselı urat, aki nyilatkozott arról, hogy jelölést elfogadja.
Tájékoztatom Önöket, hogy ezt az elıterjesztést a két megyei jogú város közgyőlése
a mai ülésnapjukon ugyancsak tárgyalják.
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e Képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Igen van, megadom a szót Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Egy nagyon halvány fölvetésem lenne. Azt a felvetést terjeszteném elı itt a
közgyőlésnek, hogy nem gondolt-e a közgyőlés többség arra, hogy a delegáltakat
valamilyen mértékben úgy küldje, hogy az reprezentálja a közgyőlésnek az
összetételét is. Tehát arra tennék tisztelettel javaslatot, hogy a delegáltak kettı
delegáltból egy a közgyőlés többség delegáltja, egy pedig a közgyőlési ellenzék
delegáltja legyen, hiszen Önök tudják jól, a választópolgárok a megyében sokrétően
szavaztak, nemcsak többségre szavaztak, hanem azokra az erıkre is, akik most itt
az ellenzéki színekben ülnek. Természetesen a közgyőlési elnöknek Én is úgy
gondolom, hogy mindenképpen helye van ebben a konzultációs fórumban és nem a
személlyel van kifogásom, hiszen polgármester úr, képviselıtársam tevékenységét
jól ismerem, de ennek ellenére azt javaslom tisztelettel, hogy a másik személy ne
Somogyi Balázs képviselı úr legyen, hanem egyeztessenek az ellenzéki frakciók és
közösen állítsanak ide jelöltet. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
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Köszönöm a szót Elnök úr.
Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
Csatlakoznék az elıttem szólóhoz Én is azt gondolom, hogy a demokrácia írott és
íratlan szabályai szerint a másik fı, az ellenzék padsorai közül kerüljön ki, valamint
három kérdésem lenne, erre szeretnék választ kapni. Az egyik az, hogy a fórumnak
mik a konkrétan meghatározott céljai és feladatai. A második kérdésem az lenne,
hogy milyen döntési jogkörrel rendelkezik és a harmadik kérdésem pedig az lenne,
hogy ez a döntési mechanizmus milyen módon fog mőködni, tehát mondjuk egy
elızetes véleményezési joga van, vétó joga lesz a döntésekben, vagy hogyan fog ez
a fórum szerepet vállalni a megye döntéseiben. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr, megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Én azt hiszem, hogy ez a fórum, amibe most választunk delegáltakat, a konzultációs
fórum, ez igazából nem politikai munkát fog végezni és azt hiszem, hogy ezek a
személyek, akik delegálva vannak a részünkrıl, ezek a személyek a közgyőlésben
azt a többséget képviselik, amit a választók, a szavazók eldöntöttek, hogy ebben a
közgyőlésben kinek legyen nagyobb szava. Ez a két delegált közül az egyik az elnök,
aki a közgyőlésben a mindenkori elnök, tehát tulajdonképpen vehetjük úgy is, hogy
ez egy bizonyos tiszteletbeli pozíció az elnök úr részérıl, tehát nem a párt színeket
kell nézni. (Elnézést, kicsit a torkom, hangom rossz.) Azt gondolom, hogy amirıl
korábban beszéltünk mi, hogy a képviselıknek egymással nagyobb kapcsolatban,
kommunikációban kell lenni, ez most ebben az esetben akkor megvalósítható lesz,
hiszen a társfrakciók, a frakciók vezetıi azokkal az emberekkel, akik ebben a
fórumban, ebben a grémiumban részt vesznek ezekkel kapcsolatot felvehetik, tehát
nem kizárólagos az a helyzet, hogy a döntések úgy születnek, hogy nincs egyeztetés
errıl. Tehát ez meg kell elıtte beszélni azokat az óhajokat, sóhajokat,
észrevételeket, ami akár a Jobbik, akár az MSZP frakcióban felmerül és egyeztetni
kell ezzel a két emberrel. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását és újból megadom a szót
Frakcióvezetı úrnak, Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm szépen a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Frakcióvezetı Asszony!
Nemzetközi nınap alkalmából hadd kívánjak Önnek és a teremben tartózkodó
nıknek minden jót, legyenek olyan szépek, kedvesek és aranyosak mint eddig.
Másodszor, mivel érzékelem, hogy a felvetésem kellı talajra nem hullott, ezért
konkrét javaslatot kell hogy elıterjesszek úgy érzem és vegyük úgy, hogy lefolytattuk
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az egyeztetést, képviselıtársam errıl nem tud, de tisztelettel a második helyre elnök
úr mellé Árgyelán János képviselı urat javaslom a konzultációs testületbe.
Frakcióvezetı társam elmondta, hogy ez nem politikai kérdés, a területfejlesztés nem
politikai kérdés ez így igaz, ennek ellenére nem szeretném, nem tőnik túlságosan
célravezetınek, hogy kettı Fideszes polgármester, egy Fideszes megyei közgyőlési
elnök és egy Fideszes színekben megyei közgyőlési tag képviseli a területfejlesztés
konzultációs fórumát Fejér megyében. Azt hiszem, hogy a négy személybıl bıséggel
elviseli a testület, hogy egy ellenzéki legyen és nincsen kifogásunk az ellen,
mondhatom frakciótársaim nevében is, akiket itt most Én képviselek, hogy a Jobbik
színeibıl kerüljön ez ki. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását. Frakcióvezetı úr feltett egy kérdést. A
konzultációs fórum, mint a neve is mutatja konzultációt folytat. A döntés a
közgyőlések kezében van, tehát a megyei közgyőlés és a két megyei jogú város
közgyőlése fogja a döntéseket meghozni, ahol minden párt és minden irányzat,
független képviselık is jelen vannak és a vitában érveiket elmondhatják, úgyhogy
úgy gondolom, hogy nem sérül a demokrácia azzal, hogy ebben a konzultációs
fórumban a mi delegáltjainkként a mindenkori elnök és a legnagyobb frakció
képviselıje ül. Tehát mégegyszer mondom, a döntés a mindenkori közgyőlések
kezében lesz.
Meg kell kérdeznem, mivel konkrét javaslat hangzott el Frakcióvezetı úr részérıl
elıször, hogy Árgyelán János frakcióvezetı úr a jelölést elfogadja-e.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Igen, a jelölést elfogadom és köszönöm a gesztust Frakcióvezetı úrnak.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr. Megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl akkor …
megadom a szót Frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Elnézést nem vagyok ma formában, de szeretném megköszönni Szabadkai
képviselıtársamnak a jókívánságokat, amiket nı nap alkalmából a közgyőlési hölgy
tagok számára tolmácsolt és még egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy azt
hiszem, hogy pontosan ez a fórum volt az, a regionális területfejlesztési tanács,
amibe annak idején mi átvettük mi a feladatkörét és annak idején az a bizonyos
elhíresült Mónika elv volt a felállítási szempontja a tagoknak a delegálási szempontja,
ami azt jelentette, hogy az akkor többségbe került Fideszes megyei önkormányzatok
ne jussanak megfelelı támogatáshoz, megfelelı képviselethez a képviseleten
keresztül a támogatáshoz ebben a szervezetben és azt hiszem, hogy ennél ez a
helyzet most sokkal jobb. Köszönöm.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását, megadom a szót Frakcióvezetı
úrnak harmadszor is.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Nagyon rövid leszek Képviselıtársaim megígérem. Szeretném Frakcióvezetı
társamat emlékeztetni arra, hogy a regionális fejlesztési tanácsoknak az ilyetén való
összeállítása az pontosan a Fidesz elsı ciklusához köthetı. Mindenkori
kormánytöbbség abban az idıszakban és azután is volt többsége, ez nem azt
jelentette, hogy egyetlen egy ellenzéki nem lehetett benne. Én most többet nem
kérek, csak annyit, hogy egyetlen egy ellenzéki ebben a konzultációs fórumban
lehessen. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem elsıként szavazzunk az együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról. A
döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással a megállapodást, a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
41/2012. (III.08.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum létrehozásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum létrehozására, ezzel összefüggésben a megyei önkormányzat
képviseletét ellátó személyek delegálására” címő elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
közötti – a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum mőködtetésére
vonatkozó „Együttmőködési Megállapodást” változatlan tartalommal
jóváhagyja és felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét annak aláírására.
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2. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a döntésrıl Székesfehérvár Megyei Jogú
Város és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát értesítse.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Ezt követıen kérem elsıként szavazzunk Árgyelán János frakcióvezetı úr, mint
delegált személyérıl.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
11 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.
Most kérem szavazzunk Somogyi Balázs képviselı úr, mint delegált személyérıl.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 4 tartózkodással a javaslatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
42/2012. (III.08.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum munkájában való
részvételrıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum létrehozására, ezzel összefüggésben a megyei önkormányzat
képviseletét ellátó személyek delegálására” címő elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1.) A Közgyőlés a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
munkájában való részvételre Somogyi Balázs megyei képviselıt delegálja.
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2.) A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a döntésrıl Székesfehérvár Megyei Jogú
Város és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát értesítse.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a megyei közgyőlés elnökének személyérıl.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 3 tartózkodással a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
43/2012. (III.08.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum munkájában való
részvételrıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum létrehozására, ezzel összefüggésben a megyei önkormányzat
képviseletét ellátó személyek delegálására” címő elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1.) A Közgyőlés a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
munkájában való részvételre a Fejér Megyei Közgyőlés mindenkori elnökét –
jelenleg Vargha Tamás urat - delegálja.
2.) A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a döntésrıl Székesfehérvár Megyei Jogú
Város és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát értesítse.

Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal

8

2.

2.

Egyebek

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megkérdezem Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy a napirend kapcsán van-e kérdésük,
bejelentésük.
Ha nincs, akkor Én szeretném bejelenteni a Tisztelt Közgyőlésnek, hogy a tegnapi
napon megalakult a regionális konzultációs fórum, amely Komárom-Esztergom,
Veszprém és Fejér megye, mint régió vonatkozásában egy hasonló konzultációs
fórum, a törvény erejénél fogva a konzultációs fórum három tagja, a három megye
mindenkori közgyőlési elnöke. A három közgyőlési elnök az elsı ülésen
megállapodott abban, hogy a konzultációs fórum elnökségét rotációs elv szerint töltik
be. Az elsı rotációs ciklusra a konzultációs fórum úgy döntött, hogy a Fejér Megyei
Közgyőlés Elnökét javasolja elnöknek 2013. június 30-ig és ezzel egy idıben a
mindenkori elnök székhelyén lévı önkormányzati hivatal látja el ezzel párhuzamosan
a munkaszervezeti feladatokat, bocsánat Titkársági feladatokat. Tehát 2013. június
30-ig a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal látja el a regionális konzultációs fórum
titkársági feladatait.
Tisztelt Közgyőlés!
Megköszönöm Képviselıtársaim munkáját és az ülést bezárom. Frakcióvezetı úr bár
megelızött és Nınap alkalmából köszöntötte a hölgyeket. Engedjék meg a hivatal
hölgy dolgozói és a közgyőlés hölgy tagjai, hogy mi is köszönthessük ıket ma a
hölgyeket a Nınap alkalmából. Természetesen nemcsak ezen a napon köszönjük
meg nekik itt a hivatalban és otthon is és a közgyőlésben is áldozatos munkájukat,
hanem minden nap, de ez az a nap, amikor egy pillanatra a közgyőlés után
megállunk és egy kis jelképes ajándékkal is köszönetet mondunk a hölgyeknek, hogy
értünk vannak. Köszönöm.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

