Szám: 2-12/2012.

J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2012. október 19-ei – soron kívüli - nyílt
ülésérıl

Jelen vannak:

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

továbbá:

Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı, Dr. Kovács Zoltán aljegyzı,
Hedlicskáné
Dóczi
Judit,
Tóthné
Czövek
Erika
jegyzıkönyvvezetık

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselıket és vendégeinket.
Külön köszöntöm Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök urat, dr. Dorkota
Lajos kormánymegbízott urat, dr. Csurgó Katalin asszonyt, a Fejér Megyei Területi
Választási Bizottság elnökhelyettesét. Köszöntöm kedves vendégeinket, a megjelent
országgyőlési képviselıket, polgármestereket, a közgyőlés tagjait.
Megkérem Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy jelentkezzenek be.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 19 képviselı jelen van, így közgyőlésünk határozatképes.
Tájékoztatom Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy Vargha Tamás úr a Fejér Megyei
Közgyőlés elnöke egyéb hivatali megbízatása miatt 2012. október 16-i hatállyal
közgyőlési elnöki tisztségérıl, valamint képviselıi mandátumáról lemondott.
Magam és a Közgyőlés nevében Vargha Tamás államtitkári kinevezéséhez
gratulálok. Tájékoztatom egyebekben a Tisztelt Közgyőlést, hogy Vargha Tamás az
elnöki tisztsége megszőnésébıl eredı juttatásait jótékony célra ajánlotta fel:
nyugállományú
katonák,
illetve
gyermekvédelmi
intézet
gondozottainak
megsegítésére. Ezt a nemes gesztusát külön is köszönjük.
Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy Törı Gábor a közgyőlés fıállású, nem
közgyőlési képviselı alelnöke 2012. október 16-i hatállyal ugyancsak lemondott
tisztségérıl.
A lemondó nyilatkozatok a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény elıírásai szerint 2012. október 16-án átadásra kerültek.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést a tájékoztatás szíves tudomásulvételére.
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Tájékoztatom Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy Vargha Tamás megüresedett
képviselıi helyére a FIDESZ-KDNP, mint jelölıszervezet Törı Gábor urat jelentette
be a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz, amely a mandátumot kiadta
számára. A Területi Választási Bizottság döntése jogorvoslati kérelem hiányában
2012. október 19-én 16.00 órakor jogerıre emelkedett.
Felkérem a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság elnökhelyettesét, dr. Csurgó
Katalin asszonyt a megbízólevél átadására és felkérem Törı Gábor képviselı urat,
hogy a közgyőlés elıtt tegye le a képviselıi esküt. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az
eskü idejére álljon fel.
MEGBÍZÓLEVÉL ÁTADÁSA
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Megköszönöm dr. Csurgó Katalin elnökhelyettes asszony közremőködését a
megbízólevél átadásában. Eskütétel következik.
ESKÜ
(külön jegyzıkönyv készült)
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm, kérem foglaljunk helyet.
A közgyőlés nevében gratulálok Törı Gábor képviselı úrnak a megválasztásához és
munkájához sok sikert kívánok!
Kérem Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy szavazatát a kiosztott napirendi javaslatról.
Jelzem, hogy a napirend elfogadása egyszerő szótöbbséget igényel.
SZAVAZÁS

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 19 igen szavazattal, 0 nem és 0
tartózkodás mellett a napirendi javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
112/2012. (X.19.) önkormányzati határozata

a közgyőlés napirendjének elfogadásáról

Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.
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Napirend:

1.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés elnökének megválasztására
Javaslat Székesfehérvár térségi szerepének meghatározása
ügyében, a készülı Nemzeti Fejlesztés 2020. , az Országos
Területfejlesztési Koncepció és az Országos Fejlesztési Koncepció
megalapozása címő anyaggal kapcsolatos állásfoglalás
kialakítására
Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2012. II. félévi üléstervének
módosítására

Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés elnökének megválasztására
Elıterjesztı:

Pleizer Lajos
a közgyőlés alelnöke

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
A közgyőlés elnökének megválasztásához szavazatszámláló bizottságot kell
választanunk. A Fejér Megyei Önkormányzat hatályos Szervezeti és Mőködési
Szabályzata alapján a szavazatszámláló bizottság 3 tagú.
Az elızetes egyeztetések alapján indítványozom, hogy a szavazatszámláló bizottság
elnökének Dr. Sükösd Tamás megyei képviselıt, 2 tagjának pedig Kis György és
Balogh Zoltán megyei képviselıket válassza meg a Tisztelt Közgyőlés.
Megkérdezem a szavazatszámláló bizottság tagjának jelölt dr. Sükösd Tamás urat,
hozzájárul-e a személyét érintı döntés nyílt ülés keretében történı
megtárgyalásához, valamint a jelölést elfogadja-e?
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Alelnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Hozzájárulok a nyílt ülésen való tárgyalásához és természetesen elfogadom a
jelölést. Köszönöm szépen.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Megkérdezem a szavazatszámláló bizottság tagjának jelölt Kis György képviselı
urat, hozzájárul-e a személyét érintı döntés nyílt ülés keretében történı
megtárgyalásához, valamint a jelölést elfogadja-e?
Kis György – megyei képviselı:
Alelnök Úr!
Köszönöm a megtiszteltetést elfogadom a jelölést és hozzájárulok a nyílt üléshez.

4
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm Képviselı Úr!
Megkérdezem a szavazatszámláló bizottság tagjának jelölt Balogh Zoltán urat,
hozzájárul-e a személyét érintı döntés nyílt ülés keretében történı
megtárgyalásához, valamint a jelölést elfogadja-e?
Balogh Zoltán – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Alelnök Úr.
Hozzájárulok a nyílt ülésen való megtárgyaláshoz és a jelölést elfogadom.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm Képviselı Úr.
Ennek megfelelıen kérem, hogy elsıként szavazzunk a szavazatszámláló bizottság
elnökévé javasolt dr. Sükösd Tamás személyérıl. Jelzem, hogy a döntéshez
minısített többségő – 11 igen – szavazat szükséges. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodással dr.
Sükösd Tamás urat a szavazatszámláló bizottság elnökévé megválasztotta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
113/2012. (X.19.) önkormányzati határozata
a szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról

Fejér Megye Közgyőlése a szavazatszámláló bizottság elnökének dr. Sükösd Tamás
megyei képviselıt megválasztotta.

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Kérem, hogy szavazzunk a szavazatszámláló bizottság tagjává javasolt Kis György
személyérıl. Jelzem, hogy a döntéshez minısített többségő – 11 igen – szavazat
szükséges. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés Kis György képviselı urat 19 igen
szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a szavazatszámláló bizottság tagjává
megválasztotta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
114/2012. (X.19.) önkormányzati határozata
a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról
Fejér Megye Közgyőlése a szavazatszámláló bizottság tagjának Kis György megyei
képviselıt megválasztotta.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Kérem, hogy szavazzunk a szavazatszámláló bizottság tagjává javasolt Balogh
Zoltán személyérıl. Jelzem, hogy a döntéshez minısített többségő – 11 igen –
szavazat szükséges. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
a szavazatszámláló bizottság tagjává Balogh Zoltán urat megválasztotta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
115/2012. (X.19.) önkormányzati határozata
a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról
Fejér Megye Közgyőlése a szavazatszámláló bizottság tagjának Balogh Zoltán
megyei képviselıt megválasztotta.

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
A közgyőlés elnökét a közgyőlésnek saját tagjai közül választania. Az elnök
jelölésére bármely megyei képviselı javaslatot tehet. A szavazólapra történı
felkerüléshez a szervezeti és mőködési szabályzat szerint a megválasztott
képviselık 15%-a, vagyis 3 megyei képviselı támogató szavazatára van szükség.
Kérem ezért a jelenlévı képviselıket tegyék meg a közgyőlés elnökére vonatkozó
személyi javaslatokat.
Várom javaslataikat.
Megadom a szót Tóth Erika képviselı asszonynak, FIDESZ.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A FIDESZ-KDNP frakció nevében elnök jelöltként Törı Gábor képviselı urat
javasolom. Köszönöm.
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Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm Képviselı asszony.
Megadom a szót Árgyelán János…
Mielıtt megadom a szót János kérdezem Törı Gábor képviselı urat elfogadja-e a
jelölést és kérdezem továbbá, hogy az ügy megtárgyalását nyílt ülés keretében
képzeli el, vagy zárt ülést kér.
Törı Gábor – megyei képviselı:
Elfogadom, nyílt ülést kérek.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Nyílt ülés köszönöm szépen.
Kérdezem a Tisztelt Közgyőlést ki támogatja Törı Gábor elnökjelöltté választását.
Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, 0 nem és 2 tartózkodás mellett
Törı Gábor megyei elnökké történı jelölését támogatja.
Megadom a szót Árgyelán János képviselı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Alelnök úr.
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Vendégeink!
Elıre hadd szögezzem le, hogy nem személyeskedés, hanem a véleményemet,
gondolataimat szeretném elmondani, amelyet szeretném, ha megfontolna a Tisztelt
Közgyőlés amikor döntést hoz. Én azt gondolom, hogy egy fontos pozíció
betöltésénél fontos szempont az, hogy valaki mivel ez egy fontos tisztség, az egész
életét, szinte minden napját rá tudja szánni erre a nagyon fontos betöltendı
tisztségre és mi Jobbikosok úgy gondoljuk, hogy akinek már van egy fontos
tisztsége, országgyőlési képviselı, esetleg önkormányzati képviselı máshol, akkor
ezt a lehetıséget adja át olyannak, aki teljes mértékben tud részt venni a megye
munkájában. Mi úgy gondoljuk, hogy itt a megyei közgyőlésben van több olyan
ember is, aki alkalmas erre, akinek nincs más fontos beosztása, tehát ha kell a nap
24 óráját a megyei ügyekre tudja szánni. Nincsenek illúzióim, ha Én most jelölnék
valaki az ellenzéki sorokból, biztos vagyok benne, hogy a többség azt leszavazná a
Fideszes
többség,
ilyen
kompromisszumos
javaslatot
tennék,
egy
kompromisszummal tennék javaslatot az elnökjelölt személyére, egy olyan
személyre, akinek jelenleg nincs olyan beosztása, amitıl ne tudna 100 %-osan a
megye ügyeknek megfelelni. Olyan személy, aki már vezetıként, vagy
középvezetıként hosszú ideje a megyének dolgozik és a megyei közgyőlés ügyeiben
jártas és ez a személy nem más mint Csombók Pál képviselı úr. Köszönöm szépen.
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Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr. Kérdezem a javasolt személy Csombók Pált, Képviselı
urat, hogy a jelölést elfogadja-e?
Csombók Pál – megyei képviselı:
Köszönöm szépen a bizalmat és a megtiszteltetést, a jelölést nem fogadom el.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Kérdezem a Tisztelt Közgyőlést, hogy más személyi javaslat felmerült-e?
Amennyiben nem a vitát lezárom és felkérem dr. Sükösd Tamás képviselı urat, a
szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás szabályait.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Alelnök Úr!
Tisztelt Közgyőlés!
A közgyőlés elnökét titkos szavazással, szavazólap segítségével választjuk. Az
elkészített szavazólapon a jelöltek neve abc sorrendben található. Érvényesen
szavazni csak egy jelöltre lehet, a jelölt neve mellett lévı körben elhelyezett két
egymást metszı vonallal.
A közgyőlés elnökének megválasztásához a megválasztott képviselık több mint
felének szavazata, vagyis 11 érvényes, támogató szavazat szükséges.
A szavazásra a közgyőlés melletti Címertermen keresztül haladva, annak elıterében
kerül sor. Kérem a képviselıket, hogy a szavazólap elkészítése után szíveskedjenek
a szavazatszámláló bizottság elé fáradni a szavazólapok átvétele érdekében.
A szavazólapot - a jelenléti ív aláírását követıen - a szavazatszámláló bizottság
bélyegzıvel ellátja, majd átadja a szavazó képviselınek. A szavazatszámláló
bizottság az üres urnát a legelsı képviselıknek bemutatja.
A szavazás után a szavazólapot az urnába kell elhelyezni. A szavazást követıen a
már leszavazott képviselı – a Címerterem elıterét elhagyva – a folyosón keresztül
visszatér a Díszterembe.
Valamennyi képviselı szavazása után kerül sor a szavazatok számlálására, az
eredmény megállapítására. Köszönöm.
Pleizer Lajos - a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm a szavazatszámláló bizottság elnökének tájékoztatását. Felkérem a
hivatal munkatársait, szíveskedjenek a szavazólapokat elkészíteni.
Kérem Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy a közgyőlés melletti Címertermen keresztül
haladva, annak elıterében szavazzanak, majd a folyosón keresztül térjenek vissza a
Díszterembe, ahogy Elnök úr már említette. A szavazás idejére szünetet rendelek el.
Köszönöm figyelmüket.
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Szünet
Pleizer Lajos - a közgyőlés alelnöke:
Megkérem képviselıtársaimat jelentkezzünk be, megállapítom, hogy a közgyőlés
határozatképes, mert jelen van 19 képviselı. Felkérem dr. Sükösd Tamás urat, a
szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Alelnök úr. Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Megjelentek!
A szavazatszámláló bizottság a szavazást teljes egészében törvényesnek találta. A
19 leadott szavazatból 15 igen szavazattal Törı Gábor megyei képviselı kapta meg
a bizalmat a képviselıktıl. Köszönöm a szót és egyidejőleg szeretnék gratulálni Törı
Gábor képviselıtársamnak.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
116/2012. (X.19.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Közgyőlés elnöke megválasztásáról
Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnökévé Törı Gábor megyei képviselıt
választotta meg.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm a szavazatszámláló bizottság elnökének tájékoztatóját. Köszöntöm a
közgyőlés új elnökét, munkájához sok sikert kívánok, egyben felkérem Törı Gábor
Urat, a közgyőlés elnökét, szíveskedjék az esküt letenni a közgyőlés elıtt. Eskü
következik, kérem álljunk fel.
ESKÜ (külön jegyzıkönyv készült)
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
A szavazógép technikai átállításáig kérem Tisztelt Közgyőlés, Képviselıtársaim
türelmét.
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés! Megköszönöm a bizalmat, megköszönöm Pleizer Lajos alelnök
úrnak az ülés vezetését.
Exc. Megyéspüspök Úr! Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves
Vendégeink!
A Fejér Megyei Közgyőlés elnökeként örömmel és tisztelettel köszöntöm Önöket
Fejér megye polgármestereit, megyénk és a helyi testületek képviselıit,
vendégeinket. Köszönöm azt a bizalmat, mely megtisztel ezzel a nagy felelısséggel
járó tisztséggel. Helyi önkormányzati képviselıként 1994. óta folyamatosan
foglalkozom közügyekkel. 2006. óta voltam a Fejér Megyei Közgyőlés alelnöke.
2010. óta pedig a megyét, azon belül a móri választókerület érdekeit képviselhetem
az Országgyőlésben. Mindig fontos volt számomra, hogy megismerjem a rám
bízottak gondjait, problémáit és hogy azokra megoldást találjak.
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Kiemelt céljaim között szerepel a megye települései gazdasági fejlıdésének
elısegítése, az itt élı emberek egészségügyi, szociális helyzetének és
közbiztonságérzetének javítása, tisztességes megélhetést biztosító munkahelyek
létrehozása. Az elmúlt napokban elnökjelöltként felmértem a megye legfontosabb és
megoldásra váró problémáit. Természetes, hogy szőkebb pátriám Mór és térsége
egészségügyi ellátásának fejlesztése eddig is fontos volt számomra. A Móri Kórház
megmentése érdekében sikeres erıfeszítéseket tettünk, melynek eredményeként
pályázati forrásból biztosítottuk az intézmény átalakítását, felújítását. A megyei
közgyőlés alelnökeként a Fejér Megyei Szent György Kórház stratégiai
fejlesztésének elıkészítésében is részt vehettem.
Országgyőlési képviselıként a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház helyzetét is
ismerem. Úgy gondolom, hogy egészségügyi intézményeink a folyamatban lévı
átalakulás, megújulás után még inkább kielégítıen lesznek képesek ellátni megyénk
betegeit.
Fontosnak tartom a megyében a közlekedésbiztonság javítását, kiemelten a 81-es
fıközlekedési út fejlesztését. Az útszakaszon a személyautó és kamionforgalom
folyamatos növekedése miatt elengedhetetlen a fejlesztés megvalósítása. Szintén a
közlekedésfejlesztés elodázhatatlan feladata a székesfehérvári körgyőrő további
fejlesztése, mivel jelenleg az elkerülı útról Úrhida és Sárszentmihály közvetlenül
nem közelíthetı meg.
Megyénk gazdasági életében meghatározó a mezıgazdaság. Fontos a gazdák élet
és gazdálkodási körülményeinek javítása, terményeik biztos piacra juttatása, ezért
együttes erıvel, közösen kell tennünk. Jelentıs elırelépések történtek az elmúlt két
évben, a tanulságokat levonva kell cselekednünk a jövıben, hiszen a városok és a
vidék egymásra vannak utalva.
Magyarországon ma az egyik legfontosabb környezetvédelmi, gazdasági kérdéskör a
vízkészleteink minıségének védelme és a természetes vizeink hasznosítása. A
megyében kiemelt céljaink között szerepel a Séd-Nádor-Gaja vízgyőjtıterület
komplex vízgazdálkodásának segítése.
Ez azt jelenti, hogy a vizeink és a környezı élıhelyek tisztaságának megırzésén túl
megoldódna gazdáink számára az aszályos idıben való öntözés. Így Enyingen és
Sárbogárdon az ipari és mezıgazdasági alapanyagok helyben való feldolgozására is
lehetıség nyílna, mellyel további munkahelyeket tudnánk létesíteni. Ezzel a
fejletlenebb, szociálisan és társadalmilag hátrányos helyzetben lévı Dél-Fejér
megyének is esélyt tudnánk adni ahhoz, hogy felzárkózzon a megye fejlettebb
területeihez.
Reális és jogos igény, hogy azoknak, akik Fejér déli részén, vagy bármelyik
hátrányokkal küzdı területén élnek ne kelljen a megélhetés kedvéért elhagyni
otthonaikat. Ne kelljen a munka kedvéért se egy hétre, se napi 12-14 órás ingázással
elszakadni otthonról. Ne kelljen gyermekeiket óvodába, iskolába naphosszat
idegenbe adniuk, ne kelljen orvosért, postáért, ügyintézésért fél napot utazniuk.
Teremjenek a falvakban is olyan életerıs vállalkozások, amelyek a munkahelyeket
adhatnak a helyben élıknek, keresetet biztosíthatnak számukra és szerencsés
esetben termékeikkel, szolgáltatásaikkal, szükségleteikkel is kielégíthetik.
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Hiszem, mi mást tarthatná inkább életben Fejér megye falvait, kisvárosait, mi más
szolgálhatná jobban fejlıdésüket, mint a helyi kis- és középvállalkozások virágzása.
Mi teremthetne jobb életet a kistelepüléseken, mint az új munkahelyek, a
tisztességes bérek, a helyben termelı beruházók, lakóhelyükért felelısséget érzı
vállalkozók.
A hazai tulajdonú kisebb, létbiztonságra törekvı, vagy éppen terjeszkedni kívánó
vállalkozásaink méltányos támogatása nemzetünk elemi érdeke.
A munkahelyteremtés mellett ugyan ilyen fontosnak tartom a munkahelyek
megırzését. A megye egyik legnagyobb és legjelentısebb vállalatánál a
dunaújvárosi Dunaferrnél 800 munkahely megszőnésérıl lehetett hallani. A Dunaferr
esetében olyan cégrıl van szó, amely a megyében élı sok ezer ember számára ad
megélhetést.
A Fejér Megyei Közgyőlés elnökeként a megye országgyőlési képviselıivel közösen
minden megteszünk a meglévı megyei munkahelyek megvédése érdekében.
Tisztelt Közgyőlés!
Nagy eredménynek tartom, hogy egyre többen ismerik fel, hogy óriási lehetıség van
a turizmus fejlesztésében. Például Móron és a térségében a korábban kizárólag
autóipari és egyéb beszállítói tevékenységre alapozott gazdaság-fejlesztés mellett
sikerült megteremteni a térség hosszú távú turisztikai fejlesztését.
Szorgalmazom, hogy a megyében mőködı térségi turisztikai összefogások
lehetıségeik jobb kihasználása érdekében, közösen lépjenek fel, hiszen a móri bor
nem konkurenciája a Sárvíz természeti értékeinek, ahogy a Bodajki keresztény
gyökerő turizmusnak sem és Székesfehérvár gazdag történeti kultúráját is jól
kiegészíti a Velencei-tó melletti pihenési, kikapcsolódási lehetıségek. Ebben
számítok képviselıtársaim együttmőködésére is.
A megyei közgyőlés alelnökeként rendszeresen részt vettem a települések
rendezvényein, jó kapcsolatot alakítottam ki a települések polgármestereivel, egyházi
vezetıivel és a civil szervezetekkel. Ezt ígérhetem Önöknek a jövıben is.
A munkában hiszek és képviselıtársaim véleményének meghallgatásával,
személyes tapasztalatok alapján igyekszem döntéseket hozni.
Tisztelt Fejér megyeiek!
Tudom, hogy a mindennapok nehézségei között nehéz elıre tekinteni, de sehol sem
elég csupán a ma gondjait megoldani. Az embereknek az kell, hogy lássák, tudják ott
ahol élnek, gyermekeiknek, unokáiknak is biztonságos, kulturált élete lesz.
Hiszem azt, hogy a polgári erı, mely két és féléve irányítja az országot, hosszú távon
biztosítani tudja a magyar nemzet jövıjét. Ugyanez a politikai erı tudja biztosítani
Fejér megye jövıjét, az itt élık jövıjét.
Látniuk kell, tudniuk kell azt, hogy megyéjüknek, városuknak, falujuknak van jövıje
és azt felelıs, hozzáértı vezetık tervezik. Látniuk kell, hogy együtt vagyunk, itt a
Szent István által alapított Fejér megyében, immár több mint ezer éve vagyunk
együtt. Köszönöm megtisztelı figyelmüket.
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Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Köszönöm.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati
képviselık tiszteletdíjáról a többször módosított 1994. évi LXIV. (Pttv.) törvény
rendelkezik és ez rögzíti a közgyőlés elnöke illetménye és tiszteletdíja számításának
szabályait.
A Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évre megállapított érvényes illetményalapja
50.000.- Ft.
Az elnöki illetmény számításának módja tehát az önkormányzati illetményalap és a
Pttv. szerinti szorzók alkalmazása (jelenleg 14,0 – 15, 0 szorzók).
Amennyiben a közgyőlés a 14-es szorzót alkalmazza az új elnök esetén, a havi
bruttó illetménye 700.000.,- Ft, ha pedig a 15-ös szorzó kerül alkalmazásra, a havi
bruttó illetménye 750.000.- Ft.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy a közgyőlés elızı elnökének havi
illetménye az 50.000.- Ft-os illetményalap és a Pttv. szerinti 14-es szorzó
alkalmazásával bruttó 700.000.- Ft-ban került megállapításra.
A Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság a megválasztott elnök
számára a 15-ös szorzó alkalmazásával havi bruttó 750.000.- Ft illetmény
megállapítását javasolja. Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a Pttv. alapján a
közgyőlés elnökét költségátalány illeti meg, melynek mértéke az illetmény 20-30 %ának megfelelı összeg. A bizottság javasolja, hogy a költségátalány mértéke az
illetmény 30 %-ának megfelelı összeg, azaz 225.000,-Ft/hó legyen.

Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Jelezni kívánom, hogy a közgyőlés elnökeként az elnöki illetményen túlmenıen
költségtérítésre nem tartok igényt.
Ennek figyelembe vételével kérem szavazzunk az elnöki illetményrıl. Jelzem, hogy a
döntés minısített többségő – 11 igen – szavazatot igényel.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 750.000,-Ft/hó illetmény megállapítására vonatkozó
javaslatot a közgyőlés 15 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
117/2012. (X.19.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Közgyőlés elnöke illetményének megállapításáról

Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnöke, Törı Gábor illetményét bruttó
750.000.- Ft/hó összegben állapította meg.

Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Következı napirendi pontunk:

2.

2.

Javaslat Székesfehérvár térségi szerepének meghatározása
ügyében, a készülı Nemzeti Fejlesztés 2020. , az Országos
Területfejlesztési Koncepció és az Országos Fejlesztési Koncepció
megalapozása
címő
anyaggal
kapcsolatos
állásfoglalás
kialakítására
Elıterjesztı:

Pleizer Lajos
a közgyőlés alelnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom Képviselıtársaimat, hogy a Fejér Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum 2012. október 19-i ülésén megtárgyalta az elıterjesztést és azt a
közgyőlésnek elfogadásra javasolta.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést továbbá, hogy a Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és
Nemzetiségi Bizottság a közgyőlés ülését megelızıen megtárgyalta a napirendet.
Felkérem dr. Sükösd Tamás urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr.Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal fogadta el az elıterjesztést és ajánlja
elfogadásra a közgyőlésnek is. Köszönöm.
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Megkérdezem Képviselıtársaimat van-e kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel
kapcsolatosan?
Ha nincs, megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl az elıterjesztés kapcsán
kérdés, hozzászólás nem érkezett.
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Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 19 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással a határozatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
118/2012. (X.19.) önkormányzati határozata
Székesfehérvár térségi szerepének meghatározása ügyében, a készülı Nemzeti
Fejlesztés 2020., az Országos Területfejlesztési Koncepció és az Országos
Fejlesztési Koncepció megalapozása címő anyaggal kapcsolatos állásfoglalás
kialakításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Székesfehérvár térségi
szerepének meghatározása ügyében, a készülı Nemzeti Fejlesztés 2020., az
Országos Területfejlesztési Koncepció és az Országos Fejlesztési Koncepció
megalapozása címő anyaggal kapcsolatos állásfoglalás kialakítására” c.
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Fejér Megyei Közgyőlés indítványozza azt, hogy Székesfehérvár kerüljön be a
nemzeti (perspektivikusan nemzetközi) jelentıségő funkcionális nagyvárosi térségek
sorába.
2. A Fejér Megyei Közgyőlés nem ért egyet azzal, hogy Székesfehérvár a
„csapágyvárosi” kategóriában szerepeljen, amely elutasítást egyaránt indokol a város
nagysága, gazdasági, közlekedési szerepe, történelmi hagyományai és korábban
elfogadott – jelenleg is hatályos – területfejlesztési dokumentumok.
A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a fenti állásfoglalását juttassa el a
Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalához, miszerint a
Nemzeti Fejlesztés 2020 az Országos Fejlesztési Koncepció és Országos
Területfejlesztési Koncepció megalapozása címő dokumentumban Székesfehérvár a
nemzeti (perspektivikusan nemzetközi) jelentıségő funkcionális nagyvárosi térségek
sorába kerüljön, ne a „csapágyvárosi” kategóriába.
Felelıs:

a közgyőlés elnöke

Határidı:

2012. október 31.
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Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

3.

3.

Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2012. II. félévi üléstervének
módosítására
Elıterjesztı:

Pleizer Lajos
a közgyőlés alelnöke

Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Képviselıtársaimat van-e kérdésük,
véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Ha nincs, megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl az elıterjesztés kapcsán
kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Kérem szavazzunk a napirendrıl.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 19 igen, 0 nem szavazattal, és 0
tartózkodással a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
119/2012. (X.19.) önkormányzati határozata
Fejér Megye Közgyőlése 2012. II. félévi üléstervének módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2012. II.
félévi üléstervének módosítására” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Közgyőlés 2012. II. félévi üléstervének módosítása kapcsán egyetért azzal, hogy a
2012. október 25-i ülés napja az üléstervbıl törlésre, ezzel összefüggésben a 2012.
november 29-i soros ülés tárgysorozata az alábbi napirendekkel kiegészítésre
kerüljön:
-

Tájékoztató a termıföldek védelmérıl Fejér megye vonatkozásában

-

Tájékoztató a területfejlesztés aktuális feladatairól

Felelıs:
Határidı:

a közgyőlés elnöke
azonnal
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Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Mielıtt megköszönöm a Tisztelt Közgyőlés munkáját ezúton meghívom valamennyi
jelenlévıt egy pohárköszöntıre a Címerterembe.
Végezetül megköszönöm megtisztelı figyelmüket, valamint a végzett munkájukat és
az ülést bezárom.

K.m.f.

Pleizer Lajos
a közgyőlés alelnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

