Szám: 2-9

/2012.

J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2012. július 3-i – soron kívüli - nyílt
ülésérıl

Jelen vannak:

Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh
Zoltán, Farkas Erzsébet, Gebula Béla Ákos, Kiss György, Krausz
Attila, Mahlerné Köfner Anikó, 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,
Tóthné Czövek Erika jegyzıkönyvvezetı

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelettel köszöntöm a mai közgyőlésen megjelent képviselıket és vendégeinket.
Sikerült befőtenünk ma jól hála kazánunknak.
A jelenléti ív alapján kell megállapítanom a közgyőlés határozatképességét, mert a
Díszterem foglalt és ezért igyekszem. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a
közgyőlés határozatképes, a megválasztott 21 képviselıbıl 17 képviselı jelen van.
Elsıként akkor kérném szépen a Tisztelt Közgyőlést, hogy szavazzon az ülés elején
kiosztott napirendi javaslatról. A napirend elfogadása egyszerő szótöbbséget igényel.
Mivel gépünk nincs, ezt kézfelemeléssel és akkor Fıjegyzı urat megkérem, hogy
számolja, tehát akkor aki igennel szavaz 17 fı. Kérünk egy ellenpróbát, nem,
tartózkodás nem volt, tehát 17 igen egyhangú. Köszönjük szépen.
Tehát 17 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot a
közgyőlés elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
88/2012. (VII.03.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.
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Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos
Területfejlesztési Koncepció kidolgozásával összefüggésben a
megyei fejlesztési fejezet tartalmának jóváhagyására
Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı
tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok
tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására
Egyebek

Tisztelt Közgyőlés!
Az ülést megelızıen a Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság tárgyalta
a közgyőlés ülésén szereplı napirendeket. Megkérem Sükösd Tamás bizottsági
elnök urat, hogy az egyes napirendeknél majd ismertesse a bizottság álláspontját.

1.

1.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. költségvetésérıl
szóló 3/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Az önkormányzat könyvvizsgálója által készített szakvélemény az ftp. szerveren
elhelyezésre került.
S akkor most kérem. Sükösd Tamás elnök urat, hogy ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság többségi szavazattal fogadta el a napirendet és ajánlja a közgyőlésnek
elfogadásra.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem van-e Képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Árgyelán János képviselı úrnak. Frakcióvezetı úr Öné a szó.

3
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Elıször is had javasoljam, hogy legközelebb akár a hős fák árnyékában, mert ha már
kiszorulunk így a nagyterembıl, akkor a hős fák árnyékában is megtarthatjuk a
közgyőlést. De ezt csak viccnek szántam.
A napirendhez szólva Én azt gondolom,hogy egy ilyen szorított költségvetésben,
amikor még nem látjuk még, hogy milyen a vége és mit sikerül tartani a
költségvetésbıl és mit nem, egy ilyen több mint 4 millió forintos talált pénznél Én azt
gondolom, hogy nem ez a legjobb idıpont, hogy ezt most gyorsan elköltsük. Én
mindenképpen várnék vele. Igaz, hogy egyet lehet érteni azzal, ami a javaslatban
volt, hogy az autók amortizálódnak és azokat javítani kell, karban kell tartani, azt
gondolom, hogy egy ilyen bizonytalan helyzetben, amikor nem látjuk hogy hogyan ér
vétet, milyen költségvetési számokkal érvéget az év, hiszen az elsı év, hogy ilyen
keretek között gazdálkodunk, Én azt javaslom, hogy legalább néhány hónapot
várjunk ezzel, nehogy úgy járjunk, hogy a végén hitel kelljen felvenni a mőködéshez
nem is tudunk felvenni, de Én azt mondom, hogy még nem idıszerő még ez a
döntés, minimum néhány hónapot várjunk még ezzel. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Több jelentkezıt nem látok. Egyetlen dolgot szeretnék mondani
Én a politikát képviselem, Fıjegyzı úr a hivatalt. A gazdasági kényszerőségrıl
megkérem mondjon néhány gondolatot. Én egyetértek azzal amit Frakcióvezetı úr
mondott, hogy egy ilyen döntést jól meg kell fontolni. Én magam eddig a pillanatig
nem is támogattam ennek az autónak a cserjét, hiszen azt gondolom, hogy nemcsak
szerénynek kell lenni, szerénynek is kell látszani, de be kellett látnom, hogy a
gazdasági kényszerőség az felülírja a szerénység látszatát és az önkormányzatnak
okoznánk jóval nagyobb költségvetési hiányt – amit Frakcióvezetı úr mondott -, hogy
ha nem ezt a döntést hoznánk meg, tehát az kerülne többe, hogy ha ezt a lépést
most nem lépnénk meg az lenne az önkormányzat költségvetésére egy sürgıs
csapás, hogy ha ezt az autót kellene továbbfinanszírozni, s ezt kérem szépen
Fıjegyzı urat, néhány mondatban foglalja össze.
Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Nagyon röviden, ahogy bizottsági ülésen is elhangzott, a szóban forgó volvo S60
típusú gépjármőre az elmúlt idıszakban több mint 2 millió forintot kellett rákölteni. Ez
a 2 millió forint ez nem tartalmazza természetesen az üzemanyag árakat, itt a
gépkocsi meghibásodása, szervizelése, javítása ez a 2 millió forint. Ebben az
idıszakban motor problémák, váltó problémák és egyéb mőködési problémái voltak
az autónak. Jelenleg is vannak olyan jelek, hogy bizonytalan a gépjármő, illetıleg
több szalonban megnézettük és a szakértık azt mondják, hogy mivel 190 ezer
kilométert futott a gépjármő (…) éves most van olyan állapotban és életkorban és
futott kilométer teljesítményben, hogy amennyiben most nem értékesíti a tulajdonos,
akkor még több értékveszteséggel lehet számolni.
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Természetesen több autókereskedıvel is – úgy mond tárgyalt az önkormányzat, kért
be ajánlatot. A kiválasztott gépjármő amirıl szó van, a kategóriáját tekintve a
legolcsóbb árajánlat egy skoda octavia vonatkozásában van egyébként tárgyalásban
az önkormányzat, amennyiben a közgyőlés azt a forrást biztosítja, akkor ár-érték
arányban valószínőleg ez mellett a gépjármő mellett tud dönteni az önkormányzat
vezetése.
Csak azok az elemek, amikkel számoltunk a következı idıszakban az üzemanyagon
és a mőködtetésen túl a kopó alkatrészek, egyéb alkatrészek cseréje
prognosztizálható minimum 1 millió forintot venne igénybe ennél a gépjármőnél és
ebben még nincsen benne a rendkívüli eseményeknek a prognosztizációja.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvezetı úr.

Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Nagyon vacilláltam, hogy hozzászóljak ehhez a napirendhez. Azért vacilláltam
ennyire, mert 2002. és 2006. között alpolgármester voltam Sárbogárdon, ahol a
város hasonló problémától szenvedett, mint amirıl most itt szó van. Akkor mi a több
mint 260 ezer kilométert futott ford escort gépjármő helyett egy opel astra típusú
gépjármővet szereztünk be, már mint az önkormányzat. Akkor a Fidesz frakció ebbıl
akkora országos palávert csinált, hogy a Magyar Nemzet címlapjára azért talán nem,
de a harmadik oldalára befértünk, hogy luxus autót vásárolt a Sárbogárdi
Önkormányzat ez egy opel astra volt. Nem szeretnék ebben ízetlenkedni, egy
ironikus megjegyzést azért had engedjek meg magamnak, amit tılem már
megszokhattak a közgyőlésen. Bizottsági ülésen áttekintettük a gépjármő állományát
a megyei közgyőlésnek, áttekintettük és megállapítottuk, hogy van annyi gépjármőve
a megyei önkormányzatnak, hogy mind a közgyőlés valamennyi tagja, de a hivatali
apparátus nagy része be tud férni, hogy ha a megyében bármelyik települést meg
kell látogatni. Úgy hogy ezt javaslom, hogy ha ilyenre sor kerül, ez indokként
elhangzott, hogy élünk a területfejlesztés, területrendezés körében élénk
megyepolitikát kíván a megyei közgyőlés folytatni, akkor hát egy konvojban a megyei
közgyőlés meg tudja látogatni az összes települést, mind a 108-at.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvezetı úr nyitott kapukat dönget, éppen a frakcióülésen
mondtam el az imént, hogy erre lehetséges, hogy az ısz folyamán talán sor fog
kerülni, hiszen ısszel kezdıdik az a munka, aminek az elsı lépcsıje a következı
napirend elfogadása, úgy hogy azt akkor részletesen megbeszélhetjük a következı
napirendnél, de az országos területfejlesztési koncepciónak egy elemét fogjuk a
következı napirendnél megtárgyalni és reményeim szerint elfogadni, aminek alapján
ısszel mindenkinek a hivatal munkatársainak.
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Én azt gondolom, hogy a megyei képviselıknek is igen aktív megyejárással kell
kezdeni, fel kell keresnünk a megye minden kis szegletét, hiszen azt a megyei
koncepciót, amelyet decemberre szeretnénk elkészíteni és jövı áprilisra 30-áig
szeretnénk a közgyőlés elé tárni, azt csak úgy tudjuk felelısséggel elkészíteni, hogy
ha a megye legtávolabbi kis szögletébe is eljutunk.
Több hozzászólást nem látok, akkor kérem szavazzunk a rendelet-tervezetrıl. A
döntés meghozatalához minısített többségő szavazat szükséges.
Kérem, hogy aki igennel szavaz, az tegye föl a kezét. Ki szavazott nemmel,
köszönöm és tartózkodás nincsen.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a
közgyőlés a rendeletet elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
10/2012. (VII.04)
önkormányzati rendelete
A Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi)

2.

2.

Javaslat az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos
Területfejlesztési Koncepció kidolgozásával összefüggésben a
megyei fejlesztési fejezet tartalmának jóváhagyására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom a Közgyőlést, hogy az elıterjesztést a Fejér Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum megtárgyalta és annak elfogadását javasolja a közgyőlésnek.
Ismét felkérem dr. Sükösd Tamás elnök urat, hogy ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm. A bizottság egyhangú szavazattal fogadta el a napirendet és ajánlja
elfogadásra a közgyőlésnek is.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm és mielıtt megnyitom a napirend feletti vitát, tehát ez az az egy oldalas
Fejér megyérıl szóló anyag, amely annak az anyagnak az alapján, több mint 30
oldalas munkának az alapján készült, amit Balsay István alelnök úrral közösen
készítettünk, ennek a rövidített változata. A megyei konzultációs fórum beépítette
Székesfehérvár és Dunaújváros két megyei jogú város hosszú távú fejlesztési
elképzeléseit. Természetesen mivel ez egy oldal, ez egy rövid anyag, erre fogunk
építkezni, ez az elsı pici építıkocka. Én arra kérem a közgyőlést, hogy ezt az egy
oldalas anyagot fogadja el és ez lesz a megyei fejlesztési fejezet része az országos
koncepcióban és akkor megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem kinek van
kérdése, észrevétele?
Frakcióvezetı úr.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
Csak gratulálni tudok egyébként az egyoldalas szöveg megfogalmazóinak. Azt
hiszem, hogy a magyar nyelvtan rendszere szerint minden benne van, amit bele
lehet sőríteni ebbe az egy oldalba. Amúgy pedig örülök, hogy a megyének a déli
része, déli térség nem csak egy, hanem kettı helyen is szerepel az anyagban külön
kiemelve a fejlesztési irányoknál a déli térség helyzetét és fejlesztési irányait. A
jegyzıkönyv számára is rögzítem, hogy Én úgy értem, hogy a térség tágabb
környezetébe beágyazó fejlesztése kifejezésben benne értendı az M8-as
gyorsforgalmi út, majdani autópályának a fejlesztése is, gondolom a szöveg
megfogalmazói is csak a helytakarékosság miatt nem részletezték ezt a szöveget,
mindenképpen így értendı. Mégegyszer mondom gratulálok a megfogalmazáshoz
ebben a követelményrendszerben szerintem ez a maximum amit ki lehetett hozni
belıle. Magam is támogatni fogom a határozati javaslatot. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Árgyelán János frakcióvezetı úr.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Bizottság ülésen is megfogalmaztam, hogy ez rövidkének tőnik ez az egy oldal,
aztán megkaptam a választ rá, hogy itt ezek a keretek voltak megadva. Az egy
oldalba, azt mondom ami beleférhetett, az belefért és hát várjuk meg reméljük, hogy
a részletes terv alapján sikerül a megyei koncepciónak a megvalósítása. Köszönöm
szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvezetı asszonyé a szó.
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés!
Úgy érzem, hogy érdemes volt múltkor lefolytatnunk az a parázs vitát, ami ennek az
anyagnak az elızménye volt az a bı anyag, amikor mindkét frakcióvezetı társam
különbözı javaslatokkal élt és valóban nem volt nevesítve, de Én is amikor átnéztem
az anyagot pontosan erre gondoltam, hogy na tessék itt van, amit Szabadkai
frakcióvezetı úr kért ebben az anyagban. Úgyhogy Én örülök, hogy sikerült egy ilyen
közmegelégedést kiváltó anyagot készíteni és akkor kérem, hogy szavazzuk meg.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen és akkor kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A javaslat
elfogadása egyszerő szótöbbséget igényel.
Aki igennel szavaz, ki az aki nemmel szavaz, szavazna? Tartózkodást nem látok.
Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
89/2012. (VII.03.) önkormányzati határozata
az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési
Koncepció kidolgozásával összefüggésben a megyei fejlesztési fejezet
tartalmának jóváhagyásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat az Országos Fejlesztési
Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozásával
összefüggésben a megyei fejlesztési fejezet tartalmának jóváhagyására” c.
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Fejér Megyei Közgyőlés a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által
készített, illetve részben átdolgozott, az Országos Területfejlesztési Koncepció
elızetes kidolgozásához szükséges – jelen határozati javaslat mellékletét
képezı – egy oldalas anyagot (pozicionálás és fejlesztési irányok) elfogadja.
2. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés határozatát továbbítsa a
Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációs Államtitkárságára,
illetve a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalba.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: a vélemény továbbítására: 2012. július 15.
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3.

4.

Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı
tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok
tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Sokszor tárgyaltuk már ezt az anyagot minden alkalommal, amikor elıkerül benne
egy hiányosság, akkor újra közgyőlés elé kell hoznunk.
Kérem Sükösd Tamás elnök urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
A bizottság egyhangú szavazattal fogadta el és ajánlja a közgyőlésnek elfogadásra.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megkérdezem van-e Képviselıtársaimnak kérdése, véleménye az
elıterjesztéssel kapcsolatban?
Árgyelán János frakcióvezetı úrnak adom meg a szót.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Én kérdezném, hogy esetleg várható-e még kérdezem Fıjegyzı úrtól, várható-e még
valami apróság, ami még elveszett a decemberi szavazás után, vagy (…)
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Szeretném Fıjegyzı urat megvédeni, nem ı találja ki ezeket a (…) nem fog tudni
igazából más választ adni, úgyhogy reményeim szerint nem lesz …
Árgyelán János – megyei képviselı:
…azt Én tudom…
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
…nem fog tudni igazából más választ adni, úgyhogy reményeim szerint nem – nem
szeretném helyette elmondani – lesz, ez egy nagyon-nagyon nagy anyag és a
részletek feldolgozása során derült ki, hogy itt-ott hiányzik még valami. Megadom a
szót Fıjegyzı úrnak.
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Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Tisztelt Frakcióvezetı úr!
Ahogy Elnök úr is mondta, reményeink szerint nem kerül már erre sor, de már a
múltkori közgyőlésen is úgy futottunk neki. Azt azért tudni kell, hogy egy több ezer
oldalas átadás-átvételi dokumentum elkészítésére pár napja volt ennek a 40-50 fıs
stábnak aki ezt végezte, itt több mint 20 milliárdos ingatlan átadások, 24 milliárdos
költségvetés tételes átadásáról volt szó. Tehát tényleg éjszakába nyúló munka volt.
Én azt gondolom, hogy ilyen esetben természetes a kisebb, nagyobb hiba. Én
remélem, hogy már ez nem kerül vissza közgyőlés elé, de ezek a módosítások
amelyek az elmúlt idıszakban és most is a közgyőlés elé vissza kerülnek Én úgy
gondolom, hogy nem az átadás-átvétel érdemi részét érintették. Egy táblázatból egy
elem kimaradt, adott esetben egy olyan partfal egy 6 méteres parti sáv az elmúlt
közgyőlésen, amelyrıl tudtuk hogy van, de az ingatlankataszterbe nem került
feltőntetésre, tehát ezek elıfordulnak. A konszolidációs törvény értelmében itt
jogvitáról nincsen szó, tehát ezek automatikusan törvény erejénél fogva rendezett
kérdések. Technikailag voltak módosítási igények fıként az MNV Zrt. részérıl. Jó
magam remélem, hogy most utoljára foglalkozunk a december 9-i közgyőléssel, de
nem merem biztosra ígérni. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk
a határozati javaslatról. A javaslat elfogadása egyszerő szótöbbséget igényel.
Aki igennel szavaz…
Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
90/2012. (VII.03.) 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” c.
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.)
A közgyőlés az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért és a 2011. december 9én aláírt Átadás-átvételi Megállapodás 7. sz. mellékletének (A megyei önkormányzati
átalakulással érintett uniós projektek listája) a jelen határozat mellékletét képezı
kimutatás szerinti adattartalommal történı kiegészítését jóváhagyja.
2.)
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az Átadás-átvételi
módosításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Megállapodás
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Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı:

2012. július 10.

5.

Egyebek

3.

Megkérdezem a Közgyőlés tagjait, hogy a napirend kapcsán van-e kérdésük,
bejelentésük.
Amennyiben nincs megköszönöm a közgyőlés mai munkáját és mindenkinek jó
pihenést és jó nyarat kívánok. Köszönöm szépen.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

