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Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh
Zoltán, Csombók Pál, Farkas Erzsébet, Gebula Béla Ákos, Iván
János, Kis György, Mahlerné Köfner Anikó, Orosz Éva, Somogyi
Balázs, dr. Sükösd Tamás, dr. Szabadkai Tamás, Tóth Erika,
Vargha Tamás, Wurczinger Lóránt megyei képviselık

továbbá:
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszöntöm az ülésen megjelent képviselıket és kedves vendégeinket.
Megkérem Képviselıtársaimat, hogy jelentkezzenek be.
Tisztelt Közgyőlés!
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 17 fı jelen van.
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy Árgyelán János frakcióvezetı úr a
közgyőlés jelen ülésére Földvédelmi Bizottság létrehozásának kezdeményezésére
irányuló elıterjesztést nyújtott be a közgyőlés részére, kérve annak napirendre
vételét.
Mielıtt errıl szavazunk szeretném megkérni Sükösd Tamás bizottsági elnök urat,
hogy ismertesse a bizottság véleményét, hiszen ez az elıterjesztés bizottság elıtt is
járt.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság nem tőzte napirendjére ezt a javaslatot. Magánemberként azt kell hogy
mondjam, hogy egyetértek, hogy nyilván a magyar földet meg kell védeni. A
legnagyobb harcosa talán ennek éppen a Miniszterelnök úr, aki ugye a korábbi
tevékenységével az uniós – frakcióvezetı úr megjegyzése is hasznos volt és
mindenképpen humoros is, de Én azt gondolom, hogy azért a tények önmagukért
beszélnek. Az uniós szabályozón is sikerült azért annyit lazítani és enyhíteni, hogy
igazából a magyar szabályozás az mindenképpen megfelel a földvédelemnek. Ami
miatt a bizottság nem tőzte napirendjére az nem is ez volt, hanem leginkább az, hogy
a megyei közgyőlésnek ehhez, az alakuló jogi szabályozás keretében nem látszik
semmilyen fajta hatásköre, semmilyen fajta ráhatása erre a történetre.
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Én annyit mondtam még frakcióvezetı úrnak, hogy egyébként dogmatikailag sem
értek egyet a hivatkozással, mert a közepében van egy olyan, hogy ezek a
zsebszerzıdések éppen arra valók, hogy azt a látszatot keltsék, mintha és ezzel
kiváltsák azt a joghatást, amihez a semmisség miatt teljesen más következményeket
főz a Ptk., meg a földtörvény. Én megítélésem szerint éppen arról szól ez a történet,
hogy ezek a zsebszerzıdések önmagában nem képesek semmilyen fajta joghatást
kiváltani, hanem más szerzıdések váltják ki ezt a joghatást, de ez csak, ennyit, had
szóljon belılem a parkoló pályás ügyvéd, ha szabad. Összefoglalva a bizottság
álláspontját, tehát azért nem tőztük napirendre, mert álláspontunk szerint – bár lehet,
hogy máshol másképpen értelmezik ezt, ez a magyar Országgyőlés dolga és ebben
semmiképp ebben a folyamatba ebbe, nem igazán tagozódnak bele a megyei
közgyőlések. Köszönöm.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök úr hozzászólását, megadom a szót, mint elıterjesztınek Árgyelán
János frakcióvezetı úrnak.

Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Én megcáfolnám Sükösd elnök úr szavait annyiban, hogy már jó néhány olyan
megyei közgyőlés volt, ahol elfogadták a Földvédelmi Bizottság létrehozásának
tervét, illetve számos bizottságban már elıkészítés, számos közgyőlésben már
elıkészítés alatt van, tehát Én azt gondolom, hogy van ilyen, lehet ilyen jogkört
találni. Hacsak belegondolunk abba, hogy a területrendezés, területfejlesztés megyei
közgyőlés hatáskörébe tartozik, azt gondolom, hogy a föld az a földkérdés az ide
tartozhat egyrészt. Másrészt minden eszközzel el kell érnünk azt, hogy az illegális
földfelvásárlások és az illegális földügyletekre fény derüljön és minden eszközzel
meg kell akadályozni, hogy a magyar föld, illegálisan idegen kézbe kerüljön. Ezért
kérem a Tisztelt Közgyőlést és Elnök urat, hogy tőzzük napirendre és szavazzunk a
Földvédelmi Bizottság megalapításáról. Köszönöm.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm, megadom a szót Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.

Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Had szóljon belılem a gyakorló ügyvéd, bár a zsebszerzıdések ügyében bevallom
töredelmesen nagy rutinom még nincsen, még soha életemben nem kellett ilyen
szerzıdést még csak meg sem kerestek ilyennel.
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Mindemellett Én azt gondolom, hogy az elıterjesztésnek van helye és szerepe
megyei győlés elıtt és nemcsak abban a vonatkozásban, hogy a külföldiek hogyan
és miképpen szereznek Magyarországon földet, hanem maradjunk a megyénknél,
hogy a megyében hogyan szereznek földet más, akár nem megyei polgárok és hát
ugye bizottsági elnök úr említette, hogy a Miniszterelnök egyik legfontosabb célja,
hogy a magyar föld magyar kézben maradjon, Én nem csak ezt látom, hanem azt is
látom, hogy bizonyos érdekcsoportok, oligarchák mondják szereznek földeket,
tetıfedık szereznek földeket és mindez a mi megyénkben zajlik, úgyhogy az
országos média ettıl hangos. Nemcsak az az érdek, hogy a magyar föld az magyar
kézben maradjon, hanem az is, hogy lehetıség szerint a megyei föld, az a megyei
gazdálkodóknak a kezében maradjon. Éppen ezért Én egyetértek ezzel az
elıterjesztéssel azzal a kiegészítéssel, hogy nemcsak a külföldiek vonatkozásában,
hanem akár szolnoki ügyvéd kollégák befektetései vonatkozásában is lehetne itt arról
beszélni, hogy miért van az, hogy nem a megye gazdálkodói kapnak állami tulajdonú
földeket és miért akár az Én kollégáim, akiknek a földhöz ilyen értelemben nem sok
köze van. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı
frakcióvezetı asszonynak.

úr

hozzászólását,

megadom

a

szót

Tóth

Erika

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Én azt hiszem, hogy Képviselıtársam nyitott kapukat dönget, amikor fölvetette ezt a
témát, hogy alakuljon egy ilyen bizottság. A válasszal Én egyetértek, amit
képviselıtársam, Sükösd képviselıtársam elmondott, hogy ez tulajdonképpen a
megyei önkormányzatnak a kötelezı feladatai között ilyen jellegő tevékenység nem
szerepel, ezért nem javaslom, hogy a bizottságot mi megalakítsuk. Mindezek
ellenére Én úgy gondolom, hogy azért nyitott kapu ez, hiszen a magyar
Országgyőlésben hamarosan napirendre kerülnek azok a törvényjavaslatok, amelyek
megnyugtató módon fogják rendezni ezt a kérdést, hogy a magyar föld a magyar
emberek kezében maradjon. Én úgy tudom, hogy ebben az évben tárgyalásra
kerülnek ezek a konkrét törvények. Ezen kívül a kisgazda polgári egyesület egy
földvédelmi mozgalmat indított el az elmúlt idıszakban és azt hiszem, hogy kinek is
lenne a legnagyobb kompetenciája ebben, mintegy kisgazda polgári egyesületnek,
hogy a földvédelmi kérdésben mozgósítson, illetve megtegye azokat a szükséges
lépéseket, amelyek az irányba fognak vezetni, hogy a magyar föld ne kerüljön idegen
kézbe.
Szabadkai képviselıtársam említette a földszerzıket, vagy nem is tudom, hogy
milyen kifejezést használt. Igen ez nagyon sértı, mert Én ismerek olyan embereket,
akik tartós földhasználathoz jutottak, de olyan emberekrıl van szó, akik valóban
segítik ezzel a környéknek a megélhetését, a környezı embereknek a megélhetését,
hiszen ezeken a területeken termelés folyik és voltak olyan területek, amelyek
elhanyagoltak voltak és most végre olyan állapotba kerülnek, hogy azt a célt fogják
szolgálni, amiért valóban van a föld és az emberek, akik azon a környéken élnek
ebbıl hasznot fognak húzni, hiszen a megélhetésükhöz hozzá fog járulni ez a
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lehetıség, hogy környékbeliek, helyiek – Én nem ismerek itt a megyében a
megjegyzés az elég sértı volt, ne haragudj Tamás amit megtettél, mert ez a helyi
embereknek az érdekét szolgálja. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm megadom a szót Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr!
Kicsit zavarban vagyok megmondom ıszintén, de Én nem értem, hogy mi lett volna a
sértı Frakcióvezetı kollégámnak valószínőleg a saját pártjában helyet foglaló
országgyőlési képviselıkkel van vitája és problémája. Nem Én hoztam fel ezeket a
témákat, hanem a minisztériumnak egy volt államtitkára, egy állami vezetı, aki
elmondta a mezıgazdasági bizottság ülésén, hogy ideje lenne az emberek szemébe
nézni és a megmagyarázhatatlan állami tulajdonú földeknek a kebelbeli osztogatását
meg kellene szőntetni. Ebbe, ha Én megsértettem azt, aki ilyen módon földhöz jutott,
a helybeli gazdálkodók elıl, hát akkor ezért nem fogok elnézést kérni az biztos.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr hozzászólását, mivel több hozzászólót nem látok, kérem
a közgyőlést, hogy szavazzon Árgyelán János frakcióvezetı úr kezdeményezésének
napirendre vételérıl.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 5 igen, 8 nem és 4 tartózkodó
szavazattal az elıterjesztés napirendre vételét nem támogatta.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy a 2. számú elıterjesztés kapcsán Tóth
Erika frakcióvezetı asszony és L. Simon László úr a napirend nyílt ülés keretében
történı tárgyalásához hozzájárultak, Tóth Erika asszony jelölését elfogadta.
Kérem Tisztelt Képviselıtársaim szavazatát az ülés elején kiosztott napirendi
javaslatról. Jelzem, hogy a napirend elfogadása egyszerő szótöbbséget igényel.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen, 2 nem és 0 tartózkodó
szavazással a napirendi javaslatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
44/2012. (III.29.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.
NAPIREND:
Javaslat a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának,
korszerősítésének támogatásáról (2009. évi TEÚT) szóló pályázatokhoz
kapcsolódó szerzıdések módosítására ezzel összefüggésben a
támogatási szerzıdések technikai jellegő módosításával kapcsolatos
hatáskör átruházására
Javaslat a Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
tevékenységének
megújításával
összefüggésben
a
Tanács
elnevezésének megváltoztatására és új feladataival kapcsolatos döntések
meghozatalára

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs
Fórum megalakulásáról

4.

4.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje módosításának
jóváhagyására
Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı
tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában
megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására és az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat az Alba Regia Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény állami
támogatással történı mőködtetéséhez szükséges támogató nyilatkozat
megadására

5.

7.

6.

8.

7.

5.

Javaslat Felcsút településrendezési terve és helyi építési szabályzata
módosításának véleményezésére

8.

6.

Egyebek

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
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Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Én azt gondolom, hogy ha megnézzük a napirendi pontokat, hát nem túl fajsúlyos
dolgok szerepelnek benne. Egy nagyon fontos napirend lett volna, amit Én kértem
napirendre tőzni, azt gondolom, hogy ez egy komoly döntés lett volna és egy igazi
közgyőléshez méltó feladat. Én azokhoz szólnék, akik nem igen gombot nyomtak. Én
azt gondolom, hogy gyávák vagytok és ezzel együtt nemcsak hogy a föld eladására
szavaztatok és nemcsak a föld eladását, hanem a haza elárulását is nyomtátok ezzel
a gombbal. Úgyhogy Én nem kívánok részt venni ebben a kutya komédiában, ebben
a Fideszes kutya komédiában ma. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Felhívom Frakcióvezetı úr figyelmét, hogy kötelességem nem lett volna szót adni
Frakcióvezetı úrnak, s felhívom figyelmét a Frakcióvezetı úrnak, hogy nem
sértegetheti a közgyőlés tagjait a közgyőlésen.

(Ágyelán János és Balogh Zoltán megyei képviselık elhagyták a termet.)

1.

1.

Javaslat a települési önkormányzati belterületi közutak
felújításának, korszerősítésének támogatásáról (2009. évi TEÚT)
szóló pályázatokhoz kapcsolódó szerzıdések módosítására ezzel
összefüggésben a támogatási szerzıdések technikai jellegő
módosításával kapcsolatos hatáskör átruházására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Köszöntöm az ülésen megjelent Molnár Tamás urat, a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség ügyvezetıjét és megadom számára a szót rövid szóbeli
kiegészítés megtételére, illetve mivel Igazgató úr most vette át az ügynökség
vezetését egy rövid bemutatkozásra.
Molnár Tamás – a KDRFÜ ügyvezetıje:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntöm Önöket. Molnár Tamás vagyok. Németh Lászlóné nemzetifejlesztési miniszter március 1-jével engem bízott meg a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség vezetésével.
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Az elmúlt két évtizedben a bankszektorban dolgoztam, 2004-2007. között a Magyar
Fejlesztési Banknál, illetve a Magyar Gazdaságfejlesztési Központnál
területfejlesztéssel, illetve gazdaságfejlesztéssel foglalkoztam. A területfejlesztési
törvény tavaly decemberi megújítása jelentıs változásokat tartalmaz.
Munkatársaimmal minden erıvel azon dolgozunk, hogy egy kiváló példaértékő
együttmőködést alakítsunk ki a régióban a megyei önkormányzatokkal és egy
sikeres, eredményes közös munkát folytassunk. Nagyon szépen köszönöm a
bemutatkozási lehetıséget és a rendkívüli közgyőlés munkájához sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen. A napirendi ponttal kapcsolatban külön kiegészítést nem
kívánunk tenni. Köszönöm szépén Elnök úr.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Igazgató úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e 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 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
45/2012. (III.29.) önkormányzati határozata
a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének
támogatásáról (2009. évi TEÚT) szóló pályázatokhoz kapcsolódó szerzıdések
módosításáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a települési önkormányzati
belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatásáról (2009. évi TEÚT)
szóló pályázatokhoz kapcsolódó szerzıdések módosítására ezzel összefüggésben a
támogatási szerzıdések technikai jellegő módosításával kapcsolatos hatáskör
átruházására” c. elıterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést
hozza:
1. Az alábbi támogatási szerzıdések módosítása a kedvezményezett adószámának
megváltozása miatt váltak szükségessé.
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A.)
B.)

Támogatási szerzıdés száma:
Pályázat egyedi azonosítója:
Támogatási szerzıdés száma:
Pályázat egyedi azonosítója:

070001709U
0700013/09U
070001609U
0700014/09U

A módosítani kívánt adatok:
Kedvezményezett korábbi adószáma:
15362955-2-07

Az új módosított adat:
Kedvezményezett megváltozott
adószáma: 15727440-2-07

2. A Közgyőlés tudomásul veszi a kedvezményezett, fentiek szerinti adószáma
változását. A támogatási szerzıdés egyéb részei változatlanul érvényben
maradnak.
3. A Közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a módosított támogatási szerzıdéseket
írja alá.
4. A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatóságát, az érintett Önkormányzatot és a KDRFÜ Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t értesítse.
Felelıs:

Vargha Tamás
Közgyőlés elnöke

Határidı:

2012. április 15.

2.

Javaslat a Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
tevékenységének megújításával összefüggésben a Tanács
elnevezésének megváltoztatására és új feladataival kapcsolatos
döntések meghozatalára

2.

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.
Tekintettel arra, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat személyi
döntéseket is tartalmaz, ezért a javaslat 2., és 3., pontját külön, míg a határozatban
szereplı további pontokat együttesen teszem fel szavazásra.
Elsıként kérem a határozati javaslatról szavazzunk, a 2., és 3., pont kivételével. A
döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
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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
46/2012. (III.29.) önkormányzati határozata
a Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységének
megújításával összefüggésben a tanács elnevezésének megváltoztatására és
új feladataival kapcsolatos döntések meghozataláról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó - Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács tevékenységének megújításával összefüggésben a tanács
elnevezésének megváltoztatására és új feladataival kapcsolatos döntések
meghozatalára” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.) A közgyőlés kinyilvánítja, hogy a Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési
Tanácsot a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal közösen – megújított
formában és szervezettel – Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács néven kívánja továbbmőködtetni.
2.) A közgyőlés a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési
Tanács Alapító Okiratát az elıterjesztésben szereplı tartalommal elfogadja.
3.) A Tanács 2012. évi mőködési költségeinek fedezetét az átalakult Velencei-tó
Vértes Térségi Fejlesztési Tanács bankszámláján rendelkezésre álló 2.676.883.Ft biztosítja.
4.) A közgyőlés a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési
Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatával az elıterjesztésben foglalt
tartalom szerint egyetért és javasolja annak a tanács részérıl történı
elfogadását.
5.) A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Elnökét a határozat megküldésével tájékoztassa, továbbá
gondoskodjon a Tanács mőködésének megkezdéséhez szükséges egyéb
intézkedések megtételérıl.
Felelıs:

Vargha Tamás
közgyőlés elnöke

Határidı:

2012. április15.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a javaslat 2.) pontjáról, nevezetesen Tóth Erika delegálásáról. A
döntés meghozatalához minısített többségő szavazat szükséges.
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
47/2012. (III.29.) önkormányzati határozata
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
tagjaként, Tóth Erika megyei képviselı delegálásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó - Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács tevékenységének megújításával összefüggésben a tanács
elnevezésének megváltoztatására és új feladataival kapcsolatos döntések
meghozatalára” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés Fejér Megyei Önkormányzat részérıl a Velencei-tó és Térsége, Válivölgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsba tagként Tóth Erika megyei képviselıt
delegálja.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem, szavazzunk a javaslat 3.) pontjáról, nevezetesen L. Simon László úr
delegálásáról. A döntés meghozatalához minısített többségő szavazat szükséges.
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
48/2012. (III.29.) önkormányzati határozata
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
munkájában való részvételre történı felkérésrıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó - Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács tevékenységének megújításával összefüggésben a tanács
elnevezésének megváltoztatására és új feladataival kapcsolatos döntések
meghozatalára” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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A közgyőlés a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
munkájában való részvételre L.Simon László felkérését javasolja.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Végezetül kérem szavazzunk az elıterjesztésben szereplı rendelet-tervezetrıl. A
döntés meghozatalához minısített többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
4/2012. (III.30.) 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)

3.

3.

Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális
Konzultációs Fórum megalakulásáról

Területfejlesztési

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Megállapítom, hogy a közgyőlés a tájékoztatót tudomásul vette.
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4.

4.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati
módosításának jóváhagyására

Hivatal

Ügyrendje

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e kérdésük, véleményük 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 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
49/2012. (III.29.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje módosításának
jóváhagyásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati
Hivatal Ügyrendje módosításának jóváhagyására” c. elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjérıl szóló
2/2012. (I.26.) sz. együttes utasítás módosításáról szóló Elnöki-Fıjegyzıi
együttes utasításra vonatkozó javaslattal az elıterjesztés szerinti tartalommal
egyetért és azt 2012. március 30-i hatállyal jóváhagyja.
2. A közgyőlés felkéri a Fıjegyzıt, hogy a gondoskodjon az Ügyrend egységes
szerkezetbe foglalásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
Fıjegyzı

Határidı:

2012. április 15.
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5.

7.

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!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Kérem szavazzunk az I. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
egyszerő szótöbbség szükséges.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
50/2012. (III.29.) önkormányzati határozata
a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és
fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadásátvételi megállapodás módosításáról
Fejér Megye Közgyőlés 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 c. elıterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
A Közgyőlés az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért és a 2011. december 9-én
aláírt Átadás-átvételi Megállapodás mellékleteinek módosítását az alábbiak szerint
elfogadja:
1.) A Megállapodás 15. sz. mellékletének helyébe e határozat mellékletét képezı
módosított 15. sz. melléklet lép.
2.) A Megállapodás 5. sz. mellékletének helyébe e határozat mellékletét képezı
módosított 5. sz. melléklet lép.
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A közgyőlés felkéri és felhatalmazza Elnökét az Átadás-átvételi Megállapodás – fenti
döntéssel azonos tartalmú – módosításának elıkészítésére és aláírására.
Felelıs:

Vargha Tamás

Határidı:

azonnal

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Végül kérem szavazzunk a II. számú határozati
meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.

javaslatról.

A

döntés

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
51/2012. (III.29.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat, a Megyei Intézményfenntartó Központ és a Fejér
Megyei Kormányhivatal között informatikai eszközök átadás-átvétele tárgyában
megkötendı - átadás-átvételi megállapodásról
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” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1.) A közgyőlés az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért és annak 3. sz.
mellékletét képezı - a Fejér Megyei Önkormányzat, a Megyei
Intézményfenntartó Központ és a Fejér Megyei Kormányhivatal között
informatikai eszközök átadás-átvétele tárgyában megkötendı - átadásátvételi megállapodásban foglaltakat elfogadja.
2.) A közgyőlés felhatalmazza elnökét az átadás-átvételi megállapodás
aláírására.
Felelıs:

Vargha Tamás

Határidı:

2012. április 15.
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6.

8.

Javaslat az Alba Regia Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
állami támogatással történı mőködtetéséhez szükséges támogató
nyilatkozat megadására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Szeretném tájékoztatni a közgyőlést, hogy a Táncházban mőködı alapfokú
mővészetoktatási iskoláról van szó, amely 2011. december 31-ig, a mint ingatlan a
Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában volt. Én úgy gondolom, hogy mivel az
iskola hozzám fordult, hogy támogassuk az ı tevékenységüket, illetve az állami
támogatáshoz való jutás(…), úgy gondolom, hogy mivel egész Fejér megyére
kiterjedı, fontos és követendı, példaértékő mővészeti tevékenységet folytatnak,
ezért úgy gondolom, hogy ennek a támogatásnak a mi részünkrıl, a közgyőlés
részérıl akadálya nem lehet. Köszönöm.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
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
52/2012. (III.29.) önkormányzati határozata
az Alba Regia Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény állami támogatással
történı mőködtetéséhez szükséges támogató nyilatkozat megadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat az Alba Regia Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény állami támogatással történı mőködtetéséhez szükséges
támogató nyilatkozat megadására” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
Fejér megye köznevelésében betöltött fajsúlyos szerepére tekintettel Fejér Megye
Közgyőlése az Alba Regia Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény kezdeményezését
elviekben támogatja.
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A közgyőlés felkéri Elnökét, hogy döntésérıl intézmény vezetıjét értesítse.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı. 2012. április 6.

7.

5.

Javaslat Felcsút településrendezési terve
szabályzata módosításának véleményezésére

és

helyi

építési

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Mivel 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 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
53/2012. (III.29.) önkormányzati határozata
Felcsút településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának
véleményezésérıl
1. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Felcsút településrendezési
terve és helyi építési szabályzata módosításának véleményezésére” c.
elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.
2. A Fejér Megyei Közgyőlés a véleményezési eljárás további szakaszában is részt
kíván venni. Egyúttal kezdeményezi, hogy a helyi építési szabályzat, valamint a
szabályozási terv módosítására vonatkozó egyeztetési dokumentáció papír
alapon és elektronikus formában is kerüljön megküldésre a Fejér Megyei
Önkormányzat részére.
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3. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés határozatát továbbítsa Felcsút
Község Polgármesterének.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: a vélemény továbbítására: 2012. április 20.

8.

6.

Egyebek

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Egyebek napirend keretében megkérdezem Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy a
napirend kapcsán van-e kérdésük, bejelentésük.
Ilyet nem látok.
Nem marad számomra más hátra, minthogy megköszönjem Képviselıtársaim
munkáját és további szép napot kívánjak mindenkinek és az ülést ezennel bezárom.
Köszönöm.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

