Szám: 2-10/2012.
J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2012. szeptember 22-én – a Megyenap
keretében Csákberény Orondpusztán – megtartott ünnepi, nyílt
ülésérıl

Jelen vannak:

Adravecz Tamás, Balogh Gergely, Csombók Pál, Farkas
Erzsébet, Gebula Béla Ákos, Krausz Attila, Orosz Éva, Somogyi
Balázs, Dr. Sükösd Tamás, Tóth Erika, Vargha Tamás megyei
képviselık

továbbá:

Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Ünnepi Közgyőlés!
Még egyszer tisztelettel köszöntöm a Fejér Megyei Közgyőlés tagjait és kedves
vendégeinket.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a
megválasztott 21 képviselıbıl 11 képviselı jelen van.
Tisztelt Közgyőlés!
Javaslom, hogy a közgyőlés a meghívóban szereplı napirenden kívül a következı
napirendi pontot is tárgyalja meg:
„Javaslat a „HONVÉDFESZTIVÁL 2012.”
vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására”

programsorozat

megrendezésére

Kérem, hogy az ismertetettek szerint most szavazzunk a napirendrıl. A napirend
elfogadása egyszerő szótöbbséget igényel.
Kérem, aki igennel szavaz, az kézfelemeléssel jelezze.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
11 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a
közgyőlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
96/2012. (IX.22.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése az ünnepi ülés napirendi javaslatát elfogadta.
Napirend:

1.

1.

1.

2.

2.

Javaslat a „Fejér Termék mintaprogram” megvalósításával
összefüggésben
a
TÁMOP-1.4.3-12/1
Innovatív,
kísérleti
foglalkoztatási programok támogatására kiírt pályázaton való
részvételrıl szóló döntés meghozatalára
Javaslat
a
„HONVÉDFESZTIVÁL
2012.”
programsorozat
megrendezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására

Javaslat
a
„Fejér
Termék
mintaprogram”
megvalósításával
összefüggésben a TÁMOP-1.4.3-12/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási
programok támogatására kiírt pályázaton való részvételrıl szóló döntés
meghozatalára

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tavaly, május 14-én Fehérvárcsurgón az ünnepi közgyőlésen fogadta el
közgyőlésünk a Fejér Termék Programot és azóta számos Megyekorzón,
Székesfehérváron a Szent István téren, a Megyeházán és Székesfehérvár több
városrészében is már bizonyította a Fejér Termék Program, hogy életképes, mőködik
és szeretik. Szeretnénk, ha a sikeres pályázaton elnyert összeggel, pályázati
támogatással a Fejér Termék már nem csak egy már meglévı logó és egy Fejér
Termék szóösszetétel lenne, hanem lenne ez egy valódi védjegy a jövıben, amely
garantálja a hagyományt, az értéket és a minıséget, ahogy azt tavaly célul tőztük ki.
Szeretnénk a pályázat keretében megvalósítani Székesfehérváron azt a piacot,
amely lehetıséget nyújt a helyi termelıknek, hogy eljussanak Székesfehérvárra, a
városba és ott kínálják kiváló portékáikat az érdeklıdıknek. És azt gondolom, ha
körülnézünk itt a pajtában és körülnézünk ebben a gazdaságban láthatjuk, hogy
milyen az a gazdaság és milyen az a jövı amit mi célul tőztünk ki. Szeretnénk, ha
sok-sok ilyen gazdaság, sok-sok ilyen termelı gazdaság jönne létre itt Fejér
megyében a jövıben és ehhez fog támogatást és lehetıséget nyújtani ez a pályázat.
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirendi pont feletti vitát és megkérdezem van-e képviselıtársaimnak
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan. Igen van. Megadom szót
Tóth Erika Képviselı Asszonynak.
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Ünnepi Közgyőlés!
A FIDESZ megyei frakciója nevében szeretném megerısíteni az Elnök Úr által
elmondottakat. Tavaly ünnepélyes keretek között ünnepi közgyőlésen indítottuk el a
Fejér Termék programot, ami az eltelt idık alatt kiállta az idık próbáját és most arról
dönthetünk, hogy továbbfejlesztjük ezt a programot. Egy mintaprogram, a Fejér
Termék mintaprogramról szól ez a pályázat, amit azért adunk be, hogy forrást
tudjunk szerezni.
Forrást azért, hogy Fejér megye gazdaságát, Fejér megyét gazdaságilag és
társadalmilag is egy fejlettebb szintre tudjuk emelni, mert hiszen ha munkahelyeket
teremtünk, ha új értékesítési lehetıségeket hozunk létre, akkor Fejér megyét
gazdaságilag fejlesztjük és társadalmi haszna is lesz ennek a projektnek, ha
elnyerjük a programot és elnyerjük a forrást, hiszen Fejér megye identitását tudjuk
növelni, ha a helyben készült értékek, a helyi értékek felhasználásával készítünk
termékeket. Ez a helyi embereknek a megyei kötıdését erısíteni fogja azáltal is,
hogy ezeket fogyasztják. Én azt gondolom, hogy ez a társadalmi vonatkozása talán
még jelentısebb ennek a programnak, mint a gazdasági, hiszen a mai világban,
válságos világban forráshiányosak vagyunk, szőkösen tudunk csak gazdálkodni,
anyagi erıforrások hiányában vagyunk, és ilyenkor nekünk az emberi erıforrásokat
kell megduplázni.
Akár a munkánk során, az életünk során olyan emberi pluszokat kell hozzáadni a
tevékenységünkhöz, munkánkhoz, életünkhöz, amely magunkból tudjuk csak
hozzáadni ezeket. Energiában, észben, odaszánásban, szívben, lélekben és ezeket
magunkban valahonnan meg is kell szerezni.
Úgy gondolom, hogy ez a program és ez a Fejér Termék program ezt fogja bennünk
erısíteni, hogy több lesz az ember, jobbak leszünk ezáltal, többek leszünk, és meg
tudjuk valósítani Magyarország megújítását, amit a FIDESZ kitőzött célul.
Én köszönöm a szépen a Képviselıtársaimnak, ha meg fogják szavazni ezt az
elıterjesztést.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı Asszony hozzászólását. Több jelentkezıt nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, a döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges. Kérem, aki igennel szavaz, kézfelemeléssel jelezze.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
11 igen. Ellenszavazat, tartózkodást nem látok.
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Köszönöm megállapítom, hogy a Közgyőlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
97/2012. (IX.22.) önkormányzati határozata
„Fejér Termék mintaprogram” megvalósításával összefüggésben a TÁMOP1.4.3-12/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatására kiírt
pályázaton való részvételrıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a „Fejér Termék mintaprogram”
megvalósításával összefüggésben a TÁMOP-1.4.3-12/1 Innovatív, kísérleti
foglalkoztatási programok támogatására kiírt pályázaton való részvételrıl szóló
döntés meghozatalára” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés a „Fejér Termék mintaprogram” céljaival, valamint ezzel
összefüggésben az annak megvalósítását szolgáló TÁMOP-1.4.3-12/1. Innovatív,
kísérleti foglalkoztatási programok támogatására kiírt pályázaton való részvétellel –
az elıterjesztés szerinti tartalommal - egyetért.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a „Fejér Termék mintaprogram” megvalósítását
célzó pályázat benyújtására és az ezzel kapcsolatos megállapodások aláírására,
valamint a benyújtáshoz szükséges egyéb intézkedések megtételére.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı:

folyamatos

2.

Javaslat a „HONVÉDFESZTIVÁL 2012.” programsorozat megrendezésére
vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
2011-ben fogadta el az Országgyőlés a Nemzeti Emlékhelyekrıl szóló törvényt.
Ebben a törvényben L. Simon László országgyőlési képviselı úr módosító
javaslatára a Pákozdi Katonai Emlékpark is nemzeti emlékhely rangot kapott és így
Fejér megye két nemzeti emlékhellyel büszkélkedhet, Székesfehérvári Romkert
Szent István Bazilika romkertje mellett a Pákozdi csata emlékét ırzı Pákozdi Katonai
Emlékhely is nemzeti emlékhellyé vált.
Itt ezen a helyszínen hagyományosan több mint 10 esztendeje emlékezünk a magyar
honvédség születésnapján, a magyar honvédség bölcsıjében a magyar honvédség
születésére és a pákozdi csatára.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy támogassa az idei honvédfesztivál megrendezését
az elıterjesztés megszavazásával.
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Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Igen, megadom a szót Tóth Erika Frakcióvezetı Asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Ennek a Honvédfesztiválnak a lényegét én abban látom, hogy ráirányítja a figyelmet
egy nemzeti sikerre, egy magyar sikerre, amire a mai világban is nagy szükségünk
van. Azt hiszem, hogy mai is ugyanolyan harcokat kell megvívnunk, mint eleink
megvívtak. És ehhez, hogy mi fölemelkedjünk, hogy fölfelé tudjunk menni,
szükségünk van arra, hogy elhiggyük magunkról, hogy nagyszerő dolgok
elvégzésére vagyunk képesek, ahogyan képesek voltak a pákozdi, a 48-as pákozdi
hısök is. Én kérem, hogy szavazzuk meg ezt az elıterjesztést. Örülök, hogy ez egy
partnerségben, egy összefogásban valósul meg ez a Honvédfesztivál, és ehhez a
partnerséghez adjuk mi is a szavazatunkat.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı Asszony hozzászólását. Több jelentkezıt nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges. Kérem, hogy aki igennel szavaz, kézfelemeléssel jelezze.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
11 igen, ellene, tartózkodás, ilyet nem látok.
Megállapítom, hogy a közgyőlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
98/2012. (IX.22.) önkormányzati határozata
a „HONVÉDFESZTIVÁL 2012.” programsorozat megrendezésére vonatkozó
szándéknyilatkozat elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a „HONVÉDFESZTIVÁL 2012.”
programsorozat megrendezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására” címő
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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A közgyőlés a rendezvény célkitőzéseivel egyetért és felhatalmazza Elnökét az
elıterjesztés mellékletét képezı Szándéknyilatkozat aláírására.
Felelıs:

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Határidı:

azonnal

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Napirendi pontjaink elfogytak. Megköszönöm a közgyőlés munkáját és a mai ünnepi
közgyőlést bezárom.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

