Szám: 2-10 /2012.

J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2012. július 30-ai – soron kívüli - nyílt
ülésérıl

Jelen vannak:

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

továbbá:

Dr. Kovács Zoltán
jegyzıkönyvvezetı

aljegyzı,

Tóthné

Czövek

Erika

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelettel köszöntöm a Fejér Megyei Közgyőlés tagjait és köszönöm szépen, hogy
ezekben a meleg, majdnem déli órában eljöttetek. Köszönöm szépen, tehát a
számolás alapján megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a 21
megválasztott képviselıbıl 17 képviselı jelen van.
Két napirendi pontot szeretnék a mai ülésen megtárgyalni.
Kérem tehát elıször szavazzunk a napirendrıl. A napirend elfogadása egyszerő
szótöbbséget igényel. Tehát aki a kiosztott napirendi javaslatot elfogadja és igennel
szavaz, kérem most tegye fel a kezét. Azért megkérdezem, hogy ellene volt-e valaki,
tartózkodott-e valaki? Nem, akkor megállapítom, hogy 17 igen szavazattal egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyőlés napirendet elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
91/2012. (VII.30.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.
Napirend:

1.

1.

2.
3.

2.
3.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat feladatainak
meghatározására az Országos és Megyei Területfejlesztési
Koncepció és Program elıkészítésében és véleményezésében
Javaslat a területfejlesztési szerzıdések lezárására
Egyebek
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
A mai ülésünket megelızıen a Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság
tárgyalta a közgyőlés ülésén szereplı napirendeket. És meg fogom kérni Sükösd
Tamás bizottsági elnök urat, hogy az egyes napirendeknél majd ismertesse a
bizottság álláspontját.

1.

1.

Javaslat
a
Fejér
Megyei
Önkormányzat
feladatainak
meghatározására az Országos- és Megyei Területfejlesztési
Koncepció és Program elıkészítésében és véleményezésében
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Elsıként szeretném a Tisztelt Közgyőlést tájékoztatni, hogy a Fejér Megyei
Területfejlesztési Konzultációs Fórum megtárgyalta az elıterjesztést és azt a
közgyőlésnek elfogadásra javasolta.
És most felkérem dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök urat, hogy tájékoztassa a
közgyőlést a bizottság álláspontjáról.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés!
Ezen napirendi ponthoz kapcsolódóan mindhárom határozati javaslatot egyhangú
határozattal támogatta a bizottság és ajánlja elfogadásra a közgyőlésnek.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen és akkor megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem a
tisztelt Közgyőlés tagjait van-e kérdésük, észrevételük?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Elnök Úr!
Anélkül, hogy itt dicsérném a kormányzó pártot, nem tisztem, de Én nagyon pozitívan
látom, hogy most már vannak határidık, vannak feladatok, meg vannak keretek
határozva, amiket el kell készíteni határidıre és Én úgy látom az elıterjesztésbıl,
hogy itt Balsay István és Igari Antal vállára nehezül ez a teher, akiket Én ezen a
területen jó szakembernek tartok. Úgyhogy Én azt várom, vagy azt gondolom, hogy
most már tényleg látni fogjuk, hogy milyen feladatokkal, konkrétan milyen
feladatokkal fogunk megbirkózni, mit fogunk tenni, mint megyei önkormányzat, illetve
Elnök urat arra szeretném kérni - és ez nem hivatalos határozati javaslat, vagy
módosító javaslat -, hogy ahogy az elsı javaslati pontban meg lett határozva az,
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hogy a munkacsoportokra az Elnök úr tehet javaslatot, illetve annak mőködési
kereteire. Én arra kérem Elnök urat, hogy vonja be – ez közös érdekünk, azt
gondolom, hogy mindenki azért ül itt bármilyen frakcióban, bármilyen színekben,
hogy a megyének az életét elısegítse, arra kérem az Elnök urat, hogy vonja be aktív
az ellenzéket is, hogy egy konszenzusos építı jellegő koncepció jöhessen létre.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Igen természetesen Én is szeretném megköszönni a hivatal minden munkatársának,
akik ezen a meleg, sıt forró napokban részt vett a munkában, de külön köszönöm
Balsay Istvánnak és Igari Antalnak, akiknek valóban a vállára a munka terhének
nagy-nagy része került és nehezedett és nehezedni is fog – hogy rögtön jó hírt is
mondjak a jövıre nézve is. Tehát köszönöm szépen a munkájukat. Frakcióvezetı úr
természetesen nyitott kapukat dönget. Azért vagyunk ebben a fura helyzetben most
így, mert egy kicsit fordítva, nem is fordítva ülünk, hanem a kocsi megelızte picit a
lovat. Azért kell ma közgyőlést tartanunk és ezeket a napirendi pontokat, illetve
határozati javaslatokat a napirendi ponton belül tárgyalnunk és elfogadnunk, mert
valóban zajlik a munka a minisztériumokban is és folyik a munka nálunk is és vannak
olyan lépései, mozzanatai ennek a munkának, amikor el kell fogadnunk bizonyos
elıterjesztéseket, véleményeznünk kell a munkának bizonyos szakaszában az
elvégzett produktumot. Némi pénz is fog állni a házhoz, szakértıi munkára is lesz
szükség. Ezt nem lehet természetesen ezeket a mozzanatokat nem lehet közgyőlés
nélkül, közgyőlési jóváhagyás nélkül megtenni. Ezért kérjük a Tisztelt Közgyőlést,
hogy ezeket a felhatalmazásokat adja meg, hogy rendszeres ülésezés nélkül tudjunk
elıre menni és azért elızte meg a kocsi lovat, mert természetesen a konzultációs
testület létrehozása nem most fog megtörténni – hiszen nyár van, hanem majd
szeptember elején és akkor fogjuk a munkacsoportokat is ehhez hozzáalakítani.
Csak most élvén azzal a lehetıséggel, hogy mindenképpen közgyőlésen kell ezeket
a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadnunk vettük bele, de Én
természetesen a frakcióülésen a frakciótársaimnak elmondtam és szeretném
elmondani a közgyőlés minden frakciójának és minden tagjának, hogy igen is kérjük
és számítunk mindenki munkájára, hiszen ez a mi megyénk és a mi megyénk
sorsáról fogunk dönteni 2020-ig, ameddig a szemünk szinte el sem lát. Tehát
hosszú-hosszú évekre meghatározza majd ez a munka a megye fejlıdését és
természetesen ebben a munkában mindenkire számítunk nemre, korra, pártállásra,
érdeklıdésre való tekintet nélkül. Mindenki munkájára, véleményére kíváncsiak
vagyunk akiket Fejér megye, benne Székesfehérvár és Dunaújváros két megyei jogú
város sorsa és jövıje érdekében van véleménye és ezt szeretné megosztani velünk,
hiszen csak úgy fog elkészülni a megyei koncepció és úgy fog elkészülni a megyei
koncepcióra épülı megyei fejlesztési terv, hogy ha mindenki hozzáadja ehhez a
tudása legjavát. Tehát természetesen ezeken a konzultációkon, megbeszéléseken
természetesen a közgyőlés – hangsúlyozom – frakciótagságra, pártállásra való
tekintet nélkül számítok mindenki munkájára. Köszönöm szépen.
Több hozzászólást nem látok, tehát akkor kérem szavazzunk az elıterjesztésben
szereplı I. számú határozati javaslatról. Ennek meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
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Tehát aki igennel szavaz, kézfelemeléssel jelezze. 17 igen szavazattal – egyhangú –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyőlés a határozati javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
92/2012. (VII.30.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat feladatainak meghatározásáról az Országos és
Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program elıkészítésében és
véleményezésében
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
feladatainak meghatározására az Országos és Megyei Területfejlesztési Koncepció
és Program elıkészítésében és véleményezésében” tárgyú elıterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
1. Fejér Megye Közgyőlése megkezdte és folytatja a Területfejlesztési Koncepció
és Program megalkotásának elıkészítését.
2. Fejér Megye Közgyőlése a tervezési folyamat szakmai megalapozására és
társadalmasításának elısegítése érdekében terület- és vidékfejlesztési
konzultációs
testület
létrehozását
határozza
el,
amely
önálló
munkacsoport(oka)t is létrehozhat. A testület összetételének meghatározására
szervezeti és mőködési rendjének kialakítására felhatalmazza a Közgyőlés
Elnökét.
3. Fejér Megye Közgyőlése egyetért a tervezési munka elıkészítésének
elıterjesztésben bemutatott lépéseivel. Felhatalmazza a 2012. július 30. –
2012. szeptember 30. közötti idıtartamban a Közgyőlés Elnökét az
elıkészítési feladatok végrehajtására és a felmerülı, tervezési feladatokkal
összefüggı intézkedések meghozatalára, esetleges kötelezettségvállalások
(például együttmőködési keretmegállapodás, támogatási szerzıdés)
szerzıdések megkötésére a Közgyőlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége
mellett.
4. Fejér Megye Közgyőlése 2012. július 30. – 2012. szeptember 30. közötti
idıtartamban felhatalmazza elnökét, hogy a Közép-dunántúli Régióban Fejér
Megyével együttmőködı megyékkel (Komárom-Esztergom megye, Veszprém
megye) való Területfejlesztési Koncepció és Program egyeztetésére, valamint
a megyehatáron túlnyúló koncepció és programok elızetes egyeztetésére,
közös álláspont kialakítása érdekében a Fejér Megyei Önkormányzat
álláspontjának képviseletére Pest megyével, Somogy megyével, Tolna
megyével valamint Bács-Kiskun megyével, a Közgyőlés utólagos tájékoztatási
kötelezettsége mellett.
5. Fejér Megye Közgyőlése 2012. július 30. – 2012. szeptember 30. közötti
idıtartamban felhatalmazza elnökét az országos- és ágazati kiemelt és térségi
programok megyei célokkal való összehangolására, a Közgyőlés utólagos
tájékoztatási kötelezettsége mellett.
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6. Fejér Megye Közgyőlése 2012. július 30. – 2012. szeptember 30. közötti
idıtartamban felhatalmazza elnökét a Duna Stratégia elıkészítésében való
közremőködésre, a Fejér megyei érdekek képviseletére, a Közgyőlés utólagos
tájékoztatási kötelezettsége mellett.
7. Fejér Megye Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a megyei és országos
Területfejlesztési Koncepció és Program megvalósítására fordítható forrásokat
tárja fel, és biztosítsa az elıkészítési és programozási munkák fedezetét
(például támogatási szerzıdésben biztosított pénzösszeg, megyei
önkormányzatok központi költségvetési támogatása, ÁROP pályázaton történı
indulás) a Közgyőlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a II. számú határozati javaslatról. Itt is egyszerő szótöbbség
szükséges.
Aki igennel szavaz, kézfelemeléssel jelezze. Nem szavazat? Tartózkodott?
Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
93/2012. (VII.30.) önkormányzati határozata
a 74/2012. (VI.27.) önkormányzati határozattal elfogadott Közbeszerzési Terv
módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
feladatainak meghatározására az Országos és Megyei Területfejlesztési Koncepció
és Program elıkészítésében és véleményezésében” tárgyú elıterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése a 74/2012. (VI.27.) számú határozattal elfogadott
Közbeszerzési Tervét az elıterjesztés 5. sz. mellékletét képezı módosítás szerint
elfogadja.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: azonnal
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a III. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
egyszerő szótöbbség szükséges.
Aki igennel szavaz? Nem szavazat? Tartózkodott?
Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
94/2012. (VII.30.) önkormányzati határozata

a közgyőlés elnökének felhatalmazásáról az Országos Fejlesztési Koncepció és
Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete véleményezése tárgyában

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
feladatainak meghatározására az Országos- és Megyei Területfejlesztési Koncepció
és Program elıkészítésében és véleményezésében” tárgyú elıterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza elnökét, hogy az Országos Fejlesztési
Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció tervezetét véleményezze, és az
önkormányzat véleményét a központi kormányzati szervekhez felterjessze, a
Közgyőlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos

2.

2.

Javaslat a területfejlesztési szerzıdések lezárására
Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy a Fejér Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum ezt az elıterjesztést is megtárgyalta és azt a közgyőlésnek
elfogadásra javasolta.
Kérem dr. Sükösd Tamás elnök urat, hogy tájékoztassa a közgyőlést a bizottság
álláspontjáról.
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Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
A bizottság szintén egyhangú szavazattal ajánlja elfogadásra a közgyőlésnek ezen
napirendi pontot.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök úr.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Képviselıtársaimat van-e kérdésük,
észrevételük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ilyet nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
Aki igennel szavaz? Nem szavazat? Tartózkodott?
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
95/2012. (VII.30.) önkormányzati határozata

a területfejlesztési szerzıdések lezárásáról

A Közgyőlés megtárgyalta „Javaslat a területfejlesztési szerzıdések lezárása” címő
elıterjesztést és a szükséges nyilatkozatot megadja az alábbi pályázatok
vonatkozásában:
070000920C
070001320C
070001620C
070001101C
070001102C
070000202C
070000101C

Polgárdi Város Önkormányzata
Sárszentmihály Község Önkormányzat
Vértesaljai Területfejlesztési Társulás
Varga Péter
Nagyvenyim Község Önkormányzat
Szabadbattyán Nagyközség Önk.
Matech KFT

Felszíni vízelvezetés
Szennyvízcsatornázás
Szelektív hulladékgyőjtés
Halastó felújítása
Kerékpár út és járda építése
Felszíni vízelvezetés
Villamosenergia beruházás

- Támogatási szerzıdésben foglalt kötelezettségek megváltoztathatók szerzıdésmódosítás keretében,
- a Támogatási szerzıdések lezárhatók,
- ellenırzési jegyzıkönyvek Záró jegyzıkönyvként elfogadhatók.
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A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatóság és a pályázók felé a határozati javaslat 1. pontja szerinti nyilatkozatot
küldje meg.
Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: 2012. augusztus 15.

3.

3.

Egyebek

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megkérdezem a Közgyőlés tagjait, hogy a napirend kapcsán van-e kérdésük,
bejelentésük egyebekben.
Csak annyit szeretnék még elmondani, hogy reményeink szerint szeptemberig nem
kell újabb közgyőlést tartanunk, minden felhatalmazás birtokában vagyunk,
természetesen a szeptemberi ülésen az elnök be fog számolni az elvégzett munkáról
és augusztus végén, szeptember elején, amikor a konzultációt megkezdjük
természetesen mindenki munkájára számítok. Köszönöm szépen.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

