Szám: 2-14/2012.

J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2012. november 29-ei nyílt ülésérıl

Jelen vannak:

Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh
Zoltán, Csombók Pál, Farkas Erzsébet, Gebula Béla Ákos, Iván
János, Kis György, Krausz Attila, Mahlerné Köfner Anikó,
Omischl Mihály, 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

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszöntöm az ülésen megjelent képviselıket és vendégeinket.
Megkérem Képviselıtársaimat, hogy jelentkezzenek be – aki ezt nem tette meg idáig.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 19-en jelen vannak.
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy a közgyőlés üléstervében szereplı
„Tájékoztató a termıföldek védelmérıl Fejér megye vonatkozásában” címő napirend
vonatkozásában az Országgyőlés a közeljövıben tárgyalni fogja a földtörvénnyel
összefüggı javaslatot. Erre tekintettel javaslom, hogy ezen napirend tárgyalására
egy késıbbi idıpontban, a törvény elfogadását követıen kerüljön sor. Kérem
szavazzunk az elhangzott javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül a
közgyőlés a javaslatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
120/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
elıterjesztés napirendrıl történı levételérıl
Fejér Megye Közgyőlése a „Tájékoztató a termıföldek védelmérıl Fejér megye
vonatkozásában” címő elıterjesztést napirendjérıl levette.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Jelzem Tisztelt Képviselıtársaimnak, hogy az ülést megelızıen került kiosztásra a
„Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására és az ehhez kapcsolódó
további döntések meghozatalára” c. elıterjesztés.
Fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselıtársaim szavazatát az ülés
elején kiosztott napirendi javaslatról.
Jelzem, hogy a napirend elfogadása egyszerő szótöbbséget igényel.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 17 igen, 1 tartózkodással, 0 nem szavazattal a
napirend elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
121/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy az ülést megelızıen a Pénzügyi,
Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság tárgyalta a közgyőlés ülésén szereplı
egyes napirendeket, melyek tárgyalása elıtt felkérem majd dr. Sükösd Tamás
bizottsági elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját.
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Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti
és
Mőködési
szabályzatáról
szóló
16/2010.(X.29.)
önkormányzati rendelet módosítására és az ehhez
kapcsolódó további döntések meghozatalára
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének módosítására
Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének három negyedéves teljesítésérıl
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetési koncepciója megállapítására
Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására
Tájékoztató a Magyar Államkincstár által utalt szociális
ellátások rendszerérıl, valamint a Magyar Államkincstár által
végzett értékpapír-forgalmazás tapasztalatairól
Javaslat az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és
díjakról szóló rendelet megalkotására
Javaslat a különbözı szervezetekben a Fejér Megyei
Önkormányzat képviseletét ellátó delegált személyre
Tájékoztató a területfejlesztés aktuális feladatairól, ezzel
összefüggésben javaslat az Országos és Megyei
Területfejlesztési Koncepció és Program elıkészítésében és
véleményezésében eddig megtett intézkedések elfogadására
Beszámoló a Fejér megyei települési szennyvízgyőjtés, tisztítás és -kezelés helyzetérıl
Javaslat Balatonvilágos Község településrendezési eszközök,
településszerkezeti terve készítésének véleményezésére
Javaslat Mór Város településrendezési terve 6. sz.
módosításának elızetes véleményezésére
Javaslat
Söréd
Község
településrendezési
terve
módosításának közbensı véleményezésére
Javaslat
Székesfehérvár
Megyei
Jogú
Város
településrendezési terve jóváhagyás elıtti véleményezésére
(Öreghegy kapcsolódó területeire vonatkozóan)
Javaslat Tabajd Község településszerkezeti terve elızetes
véleményezésére
Javaslat
Velence
Város
településrendezési
terve
módosításának elızetes véleményezésére
Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb
eseményekrıl
Képviselık bejelentései, interpellációi
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1.

18.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Mőködési szabályzatáról szóló 16/2010.(X.29.) önkormányzati
rendelet módosítására és az ehhez kapcsolódó további döntések
meghozatalára

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Nyilván az az irányadó, hogy a sürgısséggel elfogadott napirendet tárgyaljuk, amely
az SZMSZ módosításával kapcsolatos, amely a bizottsági állásfoglalással fog
kezdıdni.
Tájékoztatom Önöket, hogy az elıterjesztésben csak szövegszerően jelzett
költségvetés-módosítás kiegészítés az ezt következı napirendi ponthoz kapcsolódik,
ezért az ezzel kapcsolatos döntéshozatalra a költségvetési rendelet módosításával
összefüggésben kerül sor.
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse az SZMSZ
módosítással kapcsolatban a bizottság álláspontját. Elnök úr Öné a szó.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
Köszönöm a szót.
A bizottság egyhangú szavazattal fogadta el az SZMSZ módosítást és ajánlja
elfogadásra a közgyőlésnek is. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Frakcióvezetı úr, ügyrendiben?
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Lehet, hogy az Én figyelmemet kerülte, de kiosztásra került nemcsak az SZMSZ
módosítására vonatkozóan, hanem egy javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés
társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának emelésére és költségtérítésének
megállapítására címő javaslat. Errıl most szavaztunk a napirendnél, vagy tárgyalni
fogja ezt a közgyőlés, vagy nem fogja tárgyalni.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Fıjegyzı úrnak. A kettı összefügg egyébként, de…
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Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Tisztelt Frakcióvezetı Úr! Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Közgyőlés!
Elnök úr elmondta bevezetıjében, hogy az anyagnak ez része, viszont a következı
költségvetés-módosítást érinti konkrétan. Errıl külön fogunk szavazni, a megmaradó
bizottságunk javaslata alapján itt ismételten a Sükösd polgármester úr ismertetni
fogja a bizottság javaslatát és mind a tiszteletdíjra, mind a költségvetésrıl külön fog
szavazni a közgyőlés. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Képviselıtársaimat van-e kérdésük,
véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatosan?
Szabadkai képviselı úré a szó.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Ez az SZMSZ módosítás többek között módosítja a közgyőlés tisztségviselıinek
költségtérítésére vonatkozó részét, ami gépkocsi, mobiltelefon, mobilinternet
biztosítását jelent. Lehet, hogy Elnök úr beiktatásakor Én voltam figyelmetlen,
minthogyha azt hallottam volna, hogy Elnök úr költségtérítésre nem tart igényt, ennek
némiképp ellent mond ez a költségvetés, hiszen ezekre a térítés-nemekre 6000
km/hó gépkocsi használat, mobiltelefon 40.000,-Ft/hó, mobilinternet 20.000,-Ft/hó. A
társadalmi alelnök vonatkozásában a gépkocsi használat 4000 km/hó, mobiltelefonra
5.000,-Ft/hó, mobilinternet nélkül megtérítését írja elı az SZMSZ-ben. Azt gondolom,
hogy ha azt figyelembe vesszük, hogy a megyei közgyőlésnek a feladatai azok
lényegesen lecsökkentek a korábbi idıszakhoz képest, illetve az Én megítélésem
szerint a tisztségviselık feladatai is már nem olyan széleskörőek, mint korábban. A
megyének nincsenek olyan intézményei, amelyek ezt az igen aktív, mondhatni
árubeszerzıi gépkocsi használatot is alátámasztanák.
Én azt javaslom és erre vonatkozóan volt már korábban javaslat a frakciónk részérıl,
hogy – természetesen nem az, hogy ilyen ne legyen, mert nyilván mindennek van
költsége, nyilván utazni kell, de mindezeken a költségeket a fele összegeiben
állapítsa meg a közgyőlés. Tehát az SZMSZ 7. § (4) bekezdésében minden
összegnek a fele részére, a fele összegére teszek módosító javaslatot. Köszönöm
szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Van-e más vélemény? Kérdés?
Jelzem Frakcióvezetı úrnak, hogy az Én költségtérítésemet gépkocsi, telefon ugyan
ennyi volt eddig is, alelnökként is, nyilván a figyelmét elkerülte.
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Alelnök társamnak a költségtérítését, ez kilométerben és mobiltelefonban jórészt
azért kerül megemelésre, mivel ezen túl ezt a feladatot ketten látjuk el, ebbıl
egyébként képzıdik egy komoly költségmegtakarítás, viszont többletfeladattal is jár,
jórészt az Én részemre, jórészt az İ részére is. De a módosító javaslatról
természetesen szavazni fogunk. Jómagam az eredeti beterjesztést támogatom.
Megkérdezem a Tisztelt Közgyőlést, ha nincs több hozzászólás, hogy a módosító
javaslatot aki támogatja az nyomja meg az igen gombot.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 12 nem, 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással a
javaslat nem került elfogadásra.
Most javaslom a Tisztelt Közgyőlésnek az eredeti javaslat elfogadását.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 3
tartózkodással elfogadásra került a javaslat elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
12/2012. (XI.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)
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úr részére.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Képviselıtársaim!
Az Önök részére is kiosztásra került, amire itt Frakcióvezetı úr is utalt, a bizottság
által megtárgyalt javaslat, amely a közgyőlés alelnöke tiszteletdíjának és
költségtérítésének emelésére irányul. Ennek az indokolását Elnök úr el is mondta. A
bizottság a javaslatban foglaltakkal egyetértett és indítványozza a közgyőlés felé,
hogy a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja 2012. december 1-jétıl bruttó
324.900,-Ft/hó,
költségtérítése
pedig
64.980,-Ft/hó
összegben
kerüljön
megállapításra. Köszönöm.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Szavazás következik. Kérem szavazzunk a javaslatról.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 igen, 2 nem, 2 tartózkodással a javaslat
elfogadásra került.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
122/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Közgyőlés alelnöke tiszteletdíjának megállapításáról
Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés alelnöke, Pleizer Lajos tiszteletdíját 2012.
december 1-jétıl bruttó 324.900,-Ft/hó összegben állapította meg.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Végezetül kérem szavazzunk az elhangzott javaslatnak megfelelıen az alelnök
költségtérítésérıl. A döntés meghozatalához minısített többségő szavazat
szükséges.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, 2 nem, 2 tartózkodással a
javaslat elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
123/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Közgyőlés alelnöke költségtérítésének megállapításáról

Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés alelnöke, Pleizer Lajos költségtérítését 2012.
december 1-jétıl bruttó 64.980,-Ft/hó összegben állapította meg.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendünk:

8
2.

1.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosítására
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Mint ahogy azt az elızı napirendnél jeleztem, a szervezeti és mőködési szabályzat
módosítása érinti a költségvetési rendeletünket is. Elıterjesztıként kérem, hogy az
elızı napirendi ponthoz kapcsolódó elıterjesztés szöveges részében meghivatkozott
kiegészítést a rendelet-tervezet megvitatása és elfogadása kapcsán szíveskedjenek
figyelembe venni.
Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat könyvvizsgálója által készített
vélemény az szerveren elhelyezésre került.
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság a rendelet-tervezetet az elızı napirendi pontban tárgyalt módosítással
együtt, tehát annak szövegszerő kiegészítésével fogadta el és ajánlja elfogadásra a
közgyőlésnek is. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Szintén ügyrendi javaslat Frakcióvezetı úrtól.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Frakciótársaimnak fordítva van bekötve a szavazógépe, egy pillanat
segítséget,technikai segítséget kérnék, hogy ezt megcseréljük, hogy szabályosak
legyenek a szavazások.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönjük az eddigi támogatást, a technikai személyzet intézkedik.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönjük szépen, most már mindenki a saját nevében és nevével tud szavazni.
Köszönöm.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Elnézést kérek Frakcióvezetı úrtól és a Képviselıtársaimtól.
A vita továbbra is nyitva van, megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Ha nincs, megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl az elıterjesztés kapcsán
kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Kérem szavazzunk a rendelet-tervezetrıl a jelzett kiegészítés figyelembe vételével. A
döntés meghozatalához minısített többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 14 igen, 0 nem és 4 tartózkodással elfogadásra
került a napirend.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
13/2012. (XI.30.)
önkormányzati rendelete
A Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendünk:

3.

2.

Beszámoló
a
Fejér
Megyei
Önkormányzat
költségvetésének három negyedéves teljesítésérıl

2012.

évi

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat könyvvizsgálója által készített
vélemény az ftp szerveren elhelyezésre került.
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse a bizottság
álláspontját.
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Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kinek van kérdése, véleménye?
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Az elıttünk lévı elıterjesztés szerint az önkormányzati költségvetés teljesítése a
bevétel és a kiadási oldalon is idıarányosnak mondható. Technikai jellegő
módosítások voltak a költségvetésben. A hivatali költségvetés vonatkozásában is
hasonlóképpen alakultak a teljesítése és elmondható az egész éves
gazdálkodásunkról, hogy körültekintıen és takarékosan folyt az elsı
háromnegyedévben. A könyvvizsgálói vélemény a költségvetési beszámoló
vonatkozásában is megállapítja, hogy tartalmazza azokat a részleteket, amelyek a
megfelelı tájékoztatáshoz szükségesek és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen
átvette a költségvetésünknek a beszámolója. Így elfogadásra javasolom a
képviselıtársaimnak. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a javaslatot 15 igen, 0 nem és 4 tartózkodással a
közgyőlés elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
124/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves
teljesítésérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl szóló beszámolót, és azt az
elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

4.

3.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciója megállapítására
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat könyvvizsgálója által készített
vélemény az ftp szerveren elhelyezésre került.
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság ezen elıterjesztést is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megkérdezem, hogy van-e hozzászóló a napirendhez?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Ugye az látszik ebbıl a költségvetési koncepcióból, hogy a saját gazdálkodásunk az
ugyanannyi marad saját jogon, mint az elızı évben volt. Viszont itt számos és
jeleztem a bizottsági ülésen is, hogy számos olyan keret áll rendelkezésünkre,
amiben jó néhány milliárd forint kivehetı. Én azt szeretném kérni és azt javaslom,
hogy ezt minél inkább, minél maximálisabb méretben bátran pályázzunk, használjuk
ki Fejér megye épülésére és szépülésére. Valamint egy hozzáfőzést szeretnék tenni
a hátáron átnyúló együttmőködés javaslathoz. Én azt szeretném, hogy ez nem egy
ilyen kirándulás jellegő, nyaralás jellegő út lenne, hanem tényleges kulturális és
gazdasági hasznokkal járó kapcsolatfelvétel és kapcsolattartása a határon túli
ismerıseinkkel és testvérvárosainkkal, testvérmegyéinkkel. Köszönöm szépen.

12
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés!
A koncepció egy tervezet, amely alapját képezi a költségvetés további
kidolgozásának. A törvényi szabályozásból adódóan a megyei önkormányzatok
mőködése alapvetıen központi forrásból biztosított, saját bevételek nem képzıdnek
jelentıs mértékben. Nagyon koncentráltan arra kell törekednünk, hogy legfontosabb
feladatunk a széles partnerségre épülı hosszú távú területfejlesztési koncepció és
fejlesztési program kidolgozásához biztosítva legyenek a forrásaink. A koncepció
tehát fıleg a központi költségvetési törvényjavaslat alapján tervezett bevételekbıl áll
össze, illetve a másik oldalon pedig hát kötelezettségvállalásokat tehetünk, illetve
más kiadásokat tervezhetünk. A 2013. évi központi költségvetési törvényjavaslat
szerint, amint erre már utalás is elhangzott, hogy a 2012. évivel azonos mértékő
összeg áll rendelkezésre 4,9 milliárd az ország költségvetésében. A megyei
önkormányzatok számára ebbıl, a megyei önkormányzatok számára, de ebbıl Fejér
megyének 255,4 millió az az összeg, amelyre mőködési támogatásként számíthat.
1,5 milliárd áll rendelkezésre rendkívüli váratlan kiadásokra, amelybıl évközben
szintén pályázati úton igényelhet a megyei önkormányzatunk. Az EU-s fejlesztési
pályázatok saját forrás kiegészítéséhez az idei központi költségvetés 3,75 milliárddal
többet tervez és ebbıl az idén a megyei önkormányzatok is igényelhetnek,
nyújthatnak be önerıre, pályázati önerıre igényt.
Valamint a területfejlesztési célelıirányzat 1,5 milliárdos összegébıl juthat forráshoz
megyénk azokra a feladatokra, amelyek a megszőnt regionális fejlesztési tanácsoktól
átvett szerzıdésállomány kezelésére, illetve a 2014-2020-as uniós programozási
idıszak területi tervezésében való közremőködésre, valamint nemzetközi projektek
bonyolítására lehet igénybe venni.
A saját forrásait bıvítheti a megyei önkormányzat sikeres pályázati tevékenységgel,
amelyet el is indítottunk. Emlékezetes, hogy a megyenapon szeptember 22-én adtuk
be a Fejér termék foglalkoztatási mintaprogramot, amely jó eséllyel hozhat nekünk
plusz forrásokat a következı évben. De van már beadott pályázatunk is, itt például
nemzetközi tematikus hálózatok vonatkozásában, ami szintén reményt ad arra, hogy
nemzetközi együttmőködéssel tudunk finanszírozási forrást szerezni.
A koncepciónk szerint, tehát az elsıdleges a kötelezı feladatellátás, amely mellett
tartalmazza a koncepció a nemzetközi kapcsolatok határon túli együttmőködésnek a
támogatását is. Ezt nagy örömmel fogadjuk és Én kérem képviselıtársaimat, hogy
szavazzuk is meg az elıterjesztést. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Megadom a szót dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
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Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Azt gondolom, hogy a költségvetési koncepciót illetıen nagy vitát nem fogunk
rendezni, hiszen ez a következı évi 2013-as költségvetési idıszak is a megye
mőködésének nem több mint a szinten tartása és ennél azért messzebb nem megy.
Én frakcióvezetı társamnak köszönöm szépen, hogy felolvasta ismételten az
elıterjesztést, amit írásban is már megkaptunk, de a szavai nem gyıztek meg arról,
hogy a megyének egy intenzívebb, vagy magasabb mőködése lesz, mint a
következı évben, már csak a források miatt sem, hiszen azok valóban egy szinten
maradnak. A pályázati tevékenységgel kapcsolatban a korábbi 2011-es képest 1 %-a
a költségvetésünk. Nem gondolom, hogy ebbıl rendelkezésre fog állni olyan
nagymérvő pályázati önerı, amely széleskörő pályázati lehetıség eléréséhez
vezethetne bennünket. Úgy legyen, a frakciónk részérıl azt biztosan mondhatom,
hogy a megyének minden ilyen irányú törekvését támogatni fogjuk. Ugyancsak
támogatni fogjuk azt a fajta – Én azt gondolom, hogy megfelelı belsı gazdálkodást,
ami a megyei önkormányzatnál a korábbi évben lezajlott. Az gondolom, hogy a
következı idıszakban már a mőködésben egy konszolidáltabb idıszak következik,a
megyei önkormányzat számára. Ez nem jelenti azt, hogy a megyei képviselık
számára is ugyan olyan konszolidált idıszak következik, hiszen itt érzek egy egyfajta
nem feszültséget, de talán más álláspontot a többségi frakció, illetve az ellenzéki
frakció között. Én azt gondolom, hogy a mi dolgunk, vagy a mi törekvésünk a
leginkább az az, hogy a megyének azt a fajta elvesztett szerepét, amit ebben a
ciklusban a kormányzati politika által elvesztett ezt minél inkább próbáljuk
visszahozni és a megye nagyobb befolyásoló szerepét elérni. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm a szót. Több hozzászólót nem látok, így a vitát lezárom. Válaszolva
megköszönöm Árgyelán frakcióvezetı úrnak hozzászólását. Azt gondolom, hogy
megfontolandó a javaslata. Javaslatot fogok tenni a hivatalnak a költségvetés
elfogadása után – nyilvánvalóan írásban kérjen be javaslatokat a frakcióktól, hogy
forrást tudunk biztosítani a külkapcsolatokra, hogy erre tegyenek javaslatot, hogy
milyen kulturális, gazdasági formában kellene ezt megvalósítani. Ezeknek a
költségvetési forrásoknak a biztosítására tett javaslat a koncepcióban, amelyre Én
tettem egy kicsit visszaerısítése, még ha ez egy „lájtos”formában van is a megye
szerepének az a háttere és azt gondolom, hogy hosszú távon a megye vissza fog
erısödni a területfejlesztés 2014-20. közötti idıszak egyébként egyértelmően ilyen
irányban fog elmozdulni. Részt vettem egy tájékoztatón múlt héten államtitkári
szinten és valószínő, hogy a kormány is ez irányba tesz javaslatot, hogy legyen
valódi szerepe a megyének területfejlesztés területén. Ez, hogy milyen százalékban
történik, természetesen az Európai Unióval való tárgyalásfolyamat részét fogja
képezni. Sok sikert kívánok ez ügyben a kormánynak. Köszönöm szépen
Frakcióvezetı asszony hozzászólását, mely szintén építı jelleggel volt és a mi
frakciónk is meg fogja tenni a javaslatát természetesen a külkapcsolatokkal
kapcsolatban, hogy milyen ésszerő felhasználásra kerüljön sor, amelyre forrást
tudunk biztosítani. Jelzem a Tisztelt Közgyőlésnek, hogy egyébként ezt mőködési
költségek megtakarításából igazán forrást biztosítani. Ebben az irányban kívánunk e
területen elmozdulni.
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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 15 igen, 2 nem, 2 tartózkodással a javaslat
elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
125/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
megállapításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetése elıkészítéseként beterjesztett költségvetési koncepciót és azt az
elıterjesztés szerint elfogadja.
Fejér Megye Közgyőlése felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a központi finanszírozás
keretszámainak ismeretében, a jogszabályokból adódó feladatváltozás teljes körő
figyelembevételével, a központi támogatások és uniós források ésszerő felhasználási
igényével, a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésének összeállítása felıl
intézkedjen.
Felkéri továbbá elnökét, hogy az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátását célzó
kötelezettségvállalások elıtérbe helyezésével, a vonatkozó jogszabályok alapján
kidolgozott és összeállított 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet – a törvényben
meghatározott határidın belül – terjessze a közgyőlés elé.
Felelıs: a közgyőlés elnöke
Határidı: jogszabályi rendelkezés szerint

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Következı napirendi pontunk:
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4.

Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, elfogadta és elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek is. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kinek van kérdése, véleménye, hozzászólása?
Úgy látom nincs, megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl nincs kérdés.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. 18 igen egyhangú igennel a napirend elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
126/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv
jóváhagyására” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés a 2013. évi hivatali belsı ellenırzési terv tartalmát megismerte és az
abban foglaltakat a közgyőlés elnöke és fıjegyzıje 2/2010. (VI.04.) közös utasítása
(Belsı Ellenırzési Kézikönyv) alapján jóváhagyja.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

Határidı:

folyamatos
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendünk:

6.

5.

Tájékoztató a Magyar Államkincstár által utalt szociális ellátások
rendszerérıl, valamint a Magyar Államkincstár által végzett
értékpapír-forgalmazás tapasztalatairól
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Köszöntöm az ülésen megjelent Pereces Ágnest, a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatóságának képviselıjét és megadom számára szót 5 perc erejéig az
esetleges szóbeli kiegészítés megtételére.
Pereces Ágnes – MÁK irodavezetıje:
Tisztelt Közgyőlés!
Köszönöm szépen egyrészrıl a lehetıséget, hogy lehetıséget kapott a Magyar
Államkincstár egyrészt hogy bemutatkozzon, továbbá szeretném tolmácsolni Gärtner
úrnak a jelzését, hogy sajnálja, de nem tudott részt venni ezen a közgyőlésen. A
Magyar Államkincstár szervezetileg négy irodából áll fel, az ötödik a nem szakmai
irodája és funkcionális irodájából tevıdik össze. Az Illetmény-számfejtési Iroda, a
Családtámogatási Iroda, az Államháztartási Iroda és az Állampénztári Iroda, melynek
a tevékenységét segíti a Pénzügyi és Koordinációs Iroda is egyben. Jelen pillanatban
a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága két épületben
helyezkedik el. A jövıben az İsz utcai épületben kap egy helyre elhelyezést és ott
tudjuk fogadni minden ügyfelünket. A Magyar Államkincstár az elmúlt évben
tevékenyen részt vett a megyei önkormányzatok konszolidációjában, illetve az
intézményeinek az átvételében. A jövıben is jelentıs feladatokat kapott, egyrészt a
bérszámfejtés egyre jelentısebb feladatot kap, 23 ezer embernek a bérét számfejtik
a kollégák. A járások beindulásával, vagy kialakításával is közremőködik, illetıleg az
1101/2012. Kormányhatározat értelmében az értékpapír-forgalmazásban is aktív
szerepet kapott és jelentıs költségvetési szervnek vezeti a számláját, ezen a
területen is folyamatos bıvülés várható.
Az értékpapír-forgalmazásról szeretnék néhány mondatot ejteni. A Magyar
Államkincstár az országos állományban Budapestet követıen a negyedik helyet
foglalja el. Ami Én azt gondolom, hogy elég jelentıs hely, illetve mutatja a megye
gazdasági helyzetét, illetve szerepét is. Az állampapír-forgalmazásban elsısorban a
lakosság számára értékesítettünk eddig értékpapírt. A közületek számára minimális
volt az érdeklıdés, vagy a közületek által minimális volt az érdeklıdés.
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Amit szeretnék kiemelni, hogy 6 féle értékpapírt forgalmazunk, ezek közül az
Államkötvényt, a Prémium Magyar Államkötvényt, a Diszkont Kincstárjegyet, az éves
kamatozó kincstárjegy, a féléves kamatozó kincstárjegyet, illetve a prémium euró
alapú államkötvényt, ami új, talán egy hete forgalmazza az iroda péntek óta.
Szeretnék pár mondatot ejteni a kamatozásukról is. Mindegyik értékpapír lejáratához
képest mindegyik más a kamata. A legmagasabb kamatot, amit jelen pillanatban
tudunk kínálni az 9,5 %-os hozamot biztosít. Én úgy gondolom, hogy ez a kamat a
bankokkal felveszi a versenyt. A lejáratot tekintve viszont 2028-ig szóló
értékpapírjaink is vannak a pár hetestıl kezdve. Tehát igen széles palettával
rendelkezünk, ez nyilván a kamatok is ehhez igazodnak, természetesen 6 %-5,5 %tól, 9,5 %-ig terjednek a kamatok. Amit még szeretnék kiemelni, hogy a kincstárnak
az értékpapír-számlavezetése teljesen díjmentes és jutalékmentes. A Magyar Állam
garanciája áll az értékpapírok mögött, ami azt jelenti, hogy nemcsak a tıkére, hanem
a hozamra is garanciát biztosít. Fontos az, hogy lejárat elıtt bármikor
visszavásárolható bizonyos árfolyamon, de bármikor ezeket meg lehet ezeket a
tranzakciókat ejteni, illetıleg van arra lehetıség, hogy kamatadó mentesség céljából
tartósszámlát nyissanak, ami három, vagy öt éves lekötést jelentene. Szeretném még
kiemelni, hogy az értékpapír tevékenységnél október 1-jétıl a start számla úgy került
bevezetésre, hogy csak a Magyar Államkincstárnál lehet start számlát nyitni, ez azt
jelenti, hogy a 18 év alatti fiatalok számára szülı, illetve hozzátartozó akár nagyszülı
is nyithat számlát, ami változás a jogszabályban az az, hogy a 2005. december 31-e
után született gyermekek számára Magyar Állam 42.500,-Ft-ot helyez el úgynevezett
start számlára, a korábban született gyerekeknél ez nem történik meg, de ettıl
függetlenül hogy ha a szülı, vagy nagyszülı megnyitja a 2005. december 31-e elıtt
született gyermekek számára ezt a startszámlát és befizet, akkor 6.000,-Ft erejéig a
befizetett összeg 10 %-át támogatásként biztosítja természetesen. Ezek a számlák
kamatadó mentesek, illetve mindenféle jutaléktól mentesek. A szülı dönti el, hogy
milyen jellegő értékpapírba forgatja vissza ezeket az összeget, vagy a hozzátartozó.
Gyámhatósági számlákat is vezetünk, ami szintén természetesen fontos dolog. A
számlanyitáskor minden egyes esetben meg kell jelenni az irodában, tehát
személyesen. Lehetıség van arra, hogy a számla fölött meghatalmazást
biztosítsunk, de a meghatalmazott személynek is a meghatalmazás aláírásakor
személyesen meg kell jelennie. On-line idıpont-foglalási rendszert mőködtet a
kincstár, illetıleg web-kincstár felületen, ha megkötöttük a számlaszerzıdést, akkor
lehetıség van arra, hogy interneten bármiféle tranzakciót végre lehessen hajtani az
értékpapír-állományon az ügyfélnek. Én ezt szerettem volna mondani. Azt gondolom,
hogy nagyon röviden elmondtam a fıbb dolgokat. Annyit szeretnék mondani, hogy az
İsz utcai épületben bárkinek tájékoztatást tudunk adni, várjuk bárki megkeresését,
8-16 óráig vagyunk nyitva, szerdán este 6-ig, pénteken meg 3-ig. Ha esetleg sikerült
felkelteni az érdeklıdésüket szeretettel várjuk Önöket nemcsak mint lakosság,
hanem mint esetleg intézmény, vagy bármilyen jellegő befektetésük kapcsán is.
Nagyon szépen köszönöm a szót.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Kinek van kérdése, véleménye?
Tóth Erika frakcióvezetı asszonyé a szó.
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tulajdonképpen Pereces Hölgyhöz szerettem volna föltenni egy kérdést. Köszönjük
szépen nagyon értékes, hasznos, örömmel fogadott információk voltak amit
elmondott. Azt gondolom, hogy a megyei, illetve képviselıi információ-hordozókra is
szeretnénk ezt továbbítani ezeket az információkat amiket elmondott, hogy ezt mi az
elıterjesztésbıl kiollózgassuk, vagy pedig van egy ilyen prospektus-szerő
tájékoztatójuk, amit továbbítani tudnának felénk is.
Pereces Ágnes – MÁK irodavezetıje:
Természetesen bármilyen jellegő prospektust, vagy bıvebb jellegő tájékoztatót is
tudunk adni bármikor, úgyhogy csak azt szeretném tudni, hogy akkor kinek és hova
kell megküldeni, mert interneten, vagy email-en bármikor megküldjük, vagy vannak
szórólapjaink, bár ha ıszinte akarok lenni az egy-egy típusú értékpapírhoz
kapcsolódik, de hogyha egy ilyen bıvebb tájékoztatót szeretnének, nyilván van erre
lehetıség. Úgyhogy ha ilyen jellegő kérés van, akkor a Gärtner úrhoz nyugodtan
lehet ehhez kapcsolatban kéréssel fordulni. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Természetesen megyei elnökként a közgyőlés nevében, ha
felhatalmazza a közgyőlés akkor a honlapunkat mindenképpen felajánljuk, hogy ott
meg lehet jelenni. Másrészt azért az örömteli, hogy eddig a magyar értékpapírt
külföldrıl finanszírozták, külföldiek vásárolták általában, most viszont egyre több
magyar ember vásárolja, így annak hozadéka és a haszna is az ı zsebükben landol.
Azt gondolom, hogy ez az irány nem rossz.
Megadom a szót dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Elnök úr szavai indítottak hozzászólásra. Valóban az állampolgárok részérıl jó
befektetésnek tőnik az állampapíroknak a vásárlása, azonban egy megjegyzést ezzel
kapcsolatban engedjenek meg nekem. Nem tudom, hogy mi a jobb a Magyar Állam,
illetve a magyar költségvetés szempontjából ezekkel a kamatokkal finanszírozni az
állam mőködését, vagy ezeknek a kamatoknak a felével mondjuk IMF forrásból
finanszírozni az állam mőködését, hiszen ezeket az állampapírokat egyszer vissza is
kell fizetni, tehát ezeknek a kiadása is megjelentkezik valahol. Mindenki döntse el
maga, hogy melyik a jobb a Magyar Állam szempontjából. Az biztos, hogy a magán
személyek szempontjából egy jó lehetıség a befektetésre.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm a hozzászólást. Azt gondolom, hogy abból a szempontból mindenképpen
jobb hazai forrásból finanszírozni, hogy nincsenek IMF kötöttségek, azt ki-ki döntse
el, nyilván itt az üléspontok határozzák meg az álláspontot, hogy az ország számára
mi a jobb, ha végrehajtjuk azokat az elvárásokat, amelyeket az IMF támaszt
esetleges hitelekért. Ebben volt részünk 2008-2009-ben vagy pedig a piacról tudjuk
finanszírozni az ország államadósságát, amely 2002 és 2010 között növekedett 52
%-ról 82 %-ra. Azt gondolom, hogy az állam mozgásterét jelen pillanatban jobban
biztosítja.
Több hozzászólás nincsen, megállapítom, hogy a közgyőlés a tájékoztatót tudomásul
vette.
Megköszönöm Pereces Ágnesnek a napirendi pont kiegészítését és a tájékoztatót
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Következı napirendi pontunk:

7.

6.

Javaslat az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és díjakról
szóló rendelet megalkotására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés!
Az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta és egyhangú szavazattal javasolja
elfogadásra a közgyőlésnek is. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kinek van kérdése, véleménye?
Igazából itt is egy aprósággal próbáltuk visszahozni a megye szerepét, mert hisz
néhány évvel ez le lett csökkentve, minden meg lett felezve a kitüntetı címek.
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Azt gondolom, hogy az egész megyét lefedve itt nagyobb mozgástere van a
költségvetésnek, hogy megjutalmazzuk, kitüntessük azokat a személyeket, amelyek
igen is a maguk területükön sokat tettek megyénkért, településükért.
Hozzászólást nem látok, ezért kérem szavazzunk az elıterjesztésrıl.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Megállapítom, hogy 19 egyhangú szavazással a napirendet a közgyőlés elfogadta.

Fejér Megye Közgyőlése
14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és díjakról

(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

8.

7.

Javaslat a különbözı szervezetekben a Fejér
Önkormányzat képviseletét ellátó delegált személyre

Megyei

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Jelzem a Tisztelt Közgyőlés számára, hogy napirend megtárgyalása kapcsán zárt
ülés megtartását nem kérem.
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és többségi szavazattal elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek. Köszönöm.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kinek van kérdése, véleménye, hozzászólása?
Amennyiben nincs szavazzunk a Térségi Egészségügyi Tanácsba történı
delegálásról. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a közgyőlés a
javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
127/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
a Térségi Egészségügyi Tanácsba a Fejér Megyei Önkormányzat képviseletét
ellátó személy delegálásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a különbözı szervezetekben a
Fejér Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó delegált személyekre” c.
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat illetıleg a Közgyőlés
képviseletére
a Térségi Egészségügyi Tanácsba
Törı Gábort, a közgyőlés elnökét delegálja.
A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt a határozat érintett szervezet részére történı
továbbítására.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

Határidı a kiértesítésre: 2012. december 31.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı szavazás a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba
történı delegálásról szól.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a javaslat
elfogadásra került.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
128/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba a Fejér Megyei
Önkormányzat képviseletét ellátó személy delegálásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a különbözı szervezetekben a
Fejér Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó delegált személyekre” c.
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat illetıleg a Közgyőlés
képviseletére
Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba
Törı Gábort, a közgyőlés elnökét delegálja
A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt a határozat érintett szervezet részére történı
továbbítására.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

Határidı a kiértesítésre: 2012. december 31.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

9.

8.

Tájékoztató a területfejlesztés aktuális feladatairól, ezzel
összefüggésben javaslat az Országos és Megyei Területfejlesztési
Koncepció és Program elıkészítésében és véleményezésében
eddig megtett intézkedések elfogadására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra ajánlja a
közgyőlésnek is. Köszönöm.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kinek van kérdése, véleménye, javaslata?
Amennyiben nincs… megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
A Fejér megyei területfejlesztési koncepció feltáró értékelı vizsgálat elkészítésével
önkormányzatunk a közgyőlés döntése alapján a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Nonprofit Kft-t bízta meg. A VÁTI koordinálásában, az önkormányzat
hivatalának és szakembereinek hathatós közremőködésével elkészült egy részletes
anyag, mely elemzi a térség külsı-belsı adottságait és erıforrásait, feltárja a fıbb
gazdasági ágazatok fejlıdési irányait, bemutatja a társadalmi környezetet, a
közlekedési és kommunikációs infrastruktúrát, a települések intézményi
felszereltségét, áttekintést ad a térséget érintı ágazati fejlesztési koncepciókról és
tervekrıl, helyzetértékelı analízist mutat be és megfogalmazza a térség, a megye
lehetséges fejlesztési irányait.
Az elemzés alapján a megyei célok 7 fejlesztési irányba sőríthetık, melyek 51
nevesített intézkedést fogalmaznak meg, úgymint:
Befektetés az emberekbe ezalatt szakképzés, felnıttképzés, helyi identitást erısítı
közösségi programok, közösségi infokommunikációs fejlesztése, e-közigazgatás és
még különbözı intézkedések szerepelnek. A következı fejlesztési irány hálózati
együttmőködések fejlesztések itt a megyei pályázatsegítı információs központok
létrehozása, civil hálózatépítésre és a civil szervezetek támogatására, vállalkozási
klaszterek kialakítására, – mikro-, kis- és középvállalkozások segítésére, beszállító
hálózat kialakításának támogatására kell gondolni. A következı a természeti és
kulturális értékek megırzése ezen belül kulturális örökség hasznosítása, az értékek
turisztikai vonzerıvé alakítása. Következı a természeti erıforrások védelme nagyon
fontos vízkészletek védelme, bel- és csapadékvíz elvezetı rendszerek kiépítése és
fenntartása. A következı versenyképes vállalatok támogatása itt ipari központok
üzemeinek
technológiai
fejlesztése,
korszerősítése,
telephely-fejlesztések
versenyképességének javítása szerepelnek az elképzelések között. A versenyképes
gazdaság feltételeinek megteremtése ebben az energiahatékonyság javítása,
megyei öntözési stratégia kialakítása – ez egy újszerő dolog -, turisztikai
szolgáltatások marketing fejlesztése, fı- és mellékút-hálózat állapotának javítása
szerepel. A hetedik fejlesztési irány a periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása
magas kézimunka igényő gazdálkodási formák támogatása, helyi termékek piacának
erısítése, komplex felzárkóztató programok kidolgozása. Elnézést, hogy felolvastam,
ezt egyébként el lehet olvasni, de gondoltam nem biztos, hogy mindenkihez eljutott,
a honlapon fönt van és úgy gondoltam, hogy megéri, hogy itt elhangozzék.
Az anyag kiemeli a kapcsolatot a Fejér megyei fejlesztési irányok és az Európai Unió
2014-2020 kohéziós idıszakának tematikus célterületei között. Az uniós támogatási
célok pénzügyi kerete, lehet a megye társadalmi és gazdasági szereplıinek
fejlesztéseihez is, a lehetséges forrásoknak a biztosítása a következı idıszakban.
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A most napirenden lévı anyagunk bemutatja azt a folyamatot, melynek
eredményeképpen megszületett a megyei területfejlesztési koncepció feltáró értékelı
vizsgálat.
A helyzetfeltárás, tervezés és programozás pontos ütemezés szerint zajlik,
elengedhetetlen partnerségben a kormányzati szervekkel, a szomszédos megyékkel,
a megye települési önkormányzataival, a kistérségekkel, a LEADER helyi
akciócsoportokkal, a gazdaság legfontosabb szereplıivel, szakmai és civil
szervezetekkel.
Az értékelı-elemzı munkarész elsı fázisának elkészítésében, az egyeztetésekben,
a széleskörő mőhelybeszélgetésekben, a társadalmasítási folyamat résztvevıivel
történı kapcsolattartásban, az országos fejlesztési koncepció véleményezésében,
állásfoglalás
kidolgozásában
Önkormányzatunk
Hivatalának
munkatársai
oroszlánrészt vállaltak. A társadalmasítási folyamat most indul, melyhez a megye
szakemberei közvetlenül megkerestek szakhatóságokat, politikai döntéshozókat,
egyházakat, kamarákat, közszolgáltatókat, a megye legjelentısebb gazdasági
szereplıit, civil szervezeteket.
A társadalmasítás elısegítése érdekében tervben van egy terület-, és vidékfejlesztési
konzultációs testület létrehozása, melynek összetételérıl Elnök úr elkezdi az
egyeztetést a frakciókkal.
A Fidesz –KDNP frakció nevében megköszönöm mindenkinek a munkáját, aki részt
vett a megyei koncepció jelen fázisának összeállításában illetve a további szakaszok
elıkészítésében. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Elıször is szeretném megköszönni Én is az elıterjesztést jegyzı Igari úrnak, Balsay
úrnak az elıterjesztést magát, illetve mindazoknak természetesen, akik kemény
munkával járultak hozzá az elıterjesztéshez, illetve az eddigi tervezéshez a mi
munkánkat megalapozó tevékenységhez.
Elıttünk egy olyan elıterjesztés van, ami nemcsak terjedelmében, hiszen 54 oldalas,
amelybıl Frakcióvezetı társam néhány gondolatot ismételten szükségesnek tartott itt
elıttünk felolvasni. Ez egy nagyon jó anyag, ami nemcsak terjedelmes, hanem
tartalmában is Én azt gondolom, hogy megfelelı, különös tekintettel az országos
területfejlesztési koncepcióhoz, illetve az országos fejlesztési koncepcióhoz
kapcsolódó javaslatokra, amelyek az elıterjesztés végén találhatóak. Két javaslatot
tennék, két hangsúly megjelenítését az elıterjesztésben, illetve a késıbbi
munkánkban. Az egyik az, hogy az anyag a politikai döntéshozó részénél nem
szerepeltet Európai Parlamenti képviselıt.
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Én
azt
gondolom,
hogy
Magyarország
következı
fejlesztés-politikai
tevékenységében, következı Európai Uniós 2014-2020. közötti fejlesztési
idıszakban olyan lehetıséghez tudunk jutni, amelyik lehetıség alapozzák meg,
alapozhatják meg az országunk gazdasági fejlıdését, hiszen a Matolcsy féle
gazdaság-politika az teljességgel sikertelen az országban, tehát magunkat a saját
hajunknál fogva nem tudjuk kirántani a válságból. Befektetésekre,fejlesztési
pénzekre van szükség, ez pedig az Európai Unióból érhetı el. Ebben Én azt
gondolom, hogy a megyei önkormányzatnak is nagy segítséget tudna nyújtani az
Európai Parlamenti képviselık, különösen itt Herczog Edit megyénk-béli képviselıre
gondolok természetesen, hiszen az Európai Unió mőködésén belül is a hangsúly,
szerepek eltolódásában, vagy változásában az Európai Parlamentnek egyre és
egyre nagyobb szerepe van. Én azt gondolom, hogy mind az információ-hozásában,
az információ megosztásában nagy segítség lehet számunkra. Ezért azt javaslom,
hogy a jövıben erre is támaszkodjunk.
A korábbi költségvetési koncepcióhoz főzött szóbeliekhez ott már említettem, hogy a
mi frakciónk is örömmel vettem Elnök úr szavait, hogy többi frakciónak is az a célja,
hogy a megyei önkormányzat szerepét fejlesztési területeken is erısítse. Sükösd
adjunktus úrral a pécsi egyetemen – nem polgármester úrra gondolok, hanem
névrokonára – amikor a Köztársasági Elnök hatáskörét szokta boncolgatni valahogy
úgy szokta mondani…”átvág, simogat, átad” valószínőleg ebben a formában
határozta meg, itt a megyei önkormányzatnak is egy hasonló szerepköre van
jelenleg. Én azt gondolom, hogy ezt az együttmőködik, tervez, koordinál, hozzájárul
kifejezéseket mindinkább fel kellene váltania az érdemi döntéshozásban való
részvételnek. Hiszen a megyében élıket, a megye területén lévı településeket nem
feltétlenül az érdekli a legjobban, hogy most mi milyen tervezési folyamatot végzünk
– persze szükséges a végsı, jó döntésekhez, de nem ez érdekli, hanem az érdekli,
hogy Vajtán mikor lesz fejlettebb a fürdı, Sárbogárdon a volt magyar laktanya
területe mikor kerül kihasználásra, vagy éppen Nagykarácsonyban a Mikulás-falu
mikor valósul meg. Ha mi érdemi döntéshozói szerepbe kerülünk – azt gondolom,
saját és igen jó elképzeléseinket akkor tudjuk a leginkább megvalósítani.
Azt gondolom, hogy egy jó elıterjesztés van elıttünk, azt gondolom, hogy ezt az
elıterjesztést mindenkinek egyöntetően kell támogatni, ez nem politikai kérdés és
arra kérem a megyei közgyőlést, hogy a késıbbi munkánkban vegye figyelembe.
Még egy javaslatom lenne. Van Magyarországon egy nagyon nem kívánatos
társadalmi folyamat mégpedig az, hogy a magyarországi fiatalok mindinkább
külföldön találnak és vállalnak munkalehetıséget. Az Én generációm ezt korábban
Sárbogárd szintjén átélte, hiszen talán az Én generációm tagjai voltak az elsık, akik
közül országon belül egyenlıre, de a szülıvárosból, az iskolából máshová mentek el
a fiatalok dolgozni – ha szabad ilyen személyes példát mondanom, a gimnáziumi
osztálytársaink közül Sárbogárdon nagyjából, ha magamat is odasorolom, akkor
ketten maradtunk a 30-ból, pedig mindenki fıiskolát, egyetemet végzett és szerte az
országban ment, többek közül most már külföldre. Csak Londonban 200 ezer magyar
van, a megyénk szempontjából – lerövidítem – nagyon fontos kérdés erre hangsúlyt
kell tenni, hiszen ez látszik, hogy ez egy trend, ennek a megakadályozása, annak az
elérése, hogy a fiatalok itt helyben, és különös tekintettel a megyében legyenek
érdekeltek munkát vállalni. Köszönöm.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Megígérem, rövid leszek, ne kelljen lecsengetni. A frakciónk megtárgyalta, átbeszélte
és egyhangúan támogatni fogja ezt az elıterjesztést. Egy-két dolgot hadd emeljek ki.
Nagyon örülünk, hogy a kis- és középvállalkozások kiemelt hangsúlyt kaptam a
koncepcióban. A kulturális örökségeink védelme, a hungaricumok védelme kiemelt
szerepet kapott ebben a koncepcióban és hát reméljük, hogy ezek így a való életben
is meg tudnak valósulni. Köszönjük szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Frakcióvezetı urat tájékoztatom, hogy Móron rendezték a Kárpát-medencei
gazdasági fórumot közgazdászok találkozóját és ebben szerintem egy hangon
vagyunk. Ott Matolcsy úr bejelentette, hogy a 2007 és 2014-13. között a gazdasági
élénkítésre, mintegy 15-16 %-ot tervezett be az akkori kormány, aki ezt a unióval
tárgyalta. A jelenlegi kormány a kis- és középvállalkozások fejlesztésére 50-60 %-ot
tervet. Tehát magyarországi kis- és középvállalkozások fejlesztésére,
gazdaságélénkítésre magyarul. A sokat kritizált Matolcsy úr a megyék szerepénél is
egy 10 %-os területfejlesztési – akár pénzbeli elosztást is javasol az Európai Uniós
költségvetésbıl. Elıállhat az a helyzet, amely már rég volt Fejér megye életében,
illetve az ország összes megyéje életében, ha ezt végig tudja vinni, akkor évente
közel 1 milliárd forint fejlesztési pénzekrıl, akár itt a megye dönthet. Tehát ebben az
irányban kívánunk elmozdulni és ebben talán Szabadkai úrral egyet tudunk érteni. A
fiatalok munkalehetıségét alátámasztja a kormánynak a munkavédelmi programja.
Ez meghatározza, hogy 25 éves korig a fiataloknál, akik fiatalokat alkalmaznak, vagy
vesznek fel, ott a járulékok megfelezıdnek, ez január 1-jétıl életbe lép, ugyanez
életbe lép az idısek megtartása területén is 55 év kor felett. De nyilván van olyan
ember, aki a saját városában nem talál munkát és ha 100 km-nél messzebb utazik,
lakhatási vagy utazási támogatást is igényelhet. Ez mind a munkához jutást segíti elı
január 1-jétıl. Az meg van ebben a költségvetési idıszakban, erre külön forrást is
biztosítunk.
Szintén egyetértek, mintegy 150 helyre küldtük ki ezt az anyagot egyeztetésre.
Valóban az Európa Parlamenti képviselık nem kapták meg, Én helyesnek tartom,
hogy küldjük meg nekik is, javaslom Fejér megyét érintıen legalább Herczog Editet
és İry Csaba is Fejér megyét képviseli az Európa Parlamentben és ha tesznek
javaslatot – esetleg a Jobbikos képviselıtársaim, akkor szintén oda is elküldjük.
Szerintem az összes Európa Parlamenti képviselı magyar ügyet képvisel, tehát
érdemes elküldeni nekik is és ha Fejér megyét képviselik az még külön jó számunka.
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Külön megköszönöm Balsay Istvánnak szintén a Fıépítész úrral együtt, hogy ezt az
anyagot elkészítették, nyilván a VÁTI-val közösen és hát a munka dandárja most jön
mert a decemberi ülésre be fogjuk hozni a jövı év elsı féléves üléstervét, amelyben
látni fogják Tisztelt Képviselıtársaim, hogy járni fogjuk a megyét és legalább járási
szinten különbözı egyeztetéseket folytatunk oda-vissza alapon, amelyet
természetesen a javaslatokat be fogjuk építeni és mind most idáig is a fejlesztési
minisztériummal vitában álltunk, ezt a vitát továbbra is képviselni fogjuk Fejér megye
érdekében. Ehhez kérem az Önök támogatását.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a beterjesztésrıl.

SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Megállapítom, hogy 19 egyhangú szavazattal a beterjesztés elfogadtuk.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
129/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
a területfejlesztés aktuális feladatairól, ezzel összefüggésben javaslat az
Országos és Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program elıkészítésében
és véleményezésében eddig megtett intézkedések elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Tájékoztató a területfejlesztés aktuális
feladatairól, ezzel összefüggésben javaslat az Országos és Megyei Területfejlesztési
Koncepció és Program elıkészítésében és véleményezésében eddig megtett
intézkedések elfogadására” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A közgyőlés a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció feltáró-értékelı
vizsgálata dokumentációjának jelen változatát elfogadja.
2. A 92/2012.(VII.30.) ök. határozatban foglaltak szerinti felhatalmazás alapján a
Megyei Közgyőlés Elnöke által tett intézkedéseket tudomásul veszi.
3. A közgyőlés a tervezési folyamat szakmai megalapozására és
társadalmasításának elısegítése érdekében létrehozandó terület-, és
vidékfejlesztési konzultációs testület személyi összetétele érdekében
felhatalmazza elnökét a közgyőlés frakcióival történı egyeztetésre.
4. A közgyőlés a továbbiakban is felhatalmazza elnökét az országos és ágazati
kiemelt és térségi programok megyei célokkal való összehangolására, a
Közgyőlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
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Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

10.

9.

Beszámoló a Fejér megyei települési szennyvízgyőjtés, -tisztítás
és -kezelés helyzetérıl

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság a beszámolót elfogadta és elfogadásra javasolja a közgyőlésnek is.
Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a vitát. Kinek van kérdése?
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Fontosnak tartom ezt az elıterjesztést a mai ülésünkön is, hiszen a környezetterhelés csökkentése az EU-s elıírások teljesítése érdekében nagyon fontos dolog.
Fı célkitőzés, hogy valamennyi Fejér megyei településen biztosítva legyen a
leghatékonyabb megoldás a szennyvíz elvezetésére és kezelésére. Ez
csatornahálózatok kiépítését jelenti és azt, hogy a már csatornázott településeken
minél nagyobb rákötési arányt érjünk el, különös tekintettel a sérülékeny vízbázisok,
nitrátérzékeny területen fekvı, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminıség-védelmi területek övezetére tartozó településeken.
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A nemzeti települési szennyvízelvezetési és tisztítási megvalósítási program 2015.
december 31-ig jelöli ki a határidıt, a még nem csatornázott 2000 lakost elérı
településeken a szennyvízelvezetés és kezelés kiépítésére. Fejér megye 108
települése közül 68 településen van üzemelı közüzemi szennyvízcsatorna, az
összegyőjtött és elvezetett szennyvizet a megye 28 szennyvíztisztító telepe fogadja
és kezeli. 19 település egyáltalán nem rendelkezik szennyvízcsatornával, 6
településen 70 % alatti a csatornázottság. Jelenleg a megye 36 településén nem
megfelelı a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés aránya. Az elıterjesztés célja,
hogy átfogó képet adjon a megye helyzetrıl. A határozati javaslat tartalmazza, hogy
a közgyőlés a jelzett határidık miatt felhatalmazást adjon Elnökének, hogy a
szennyvízkezelés kiépítésérıl, ezeknek a lehetıségeirıl az érintett települési
önkormányzatokkal és hatóságokkal egyeztetést kezdeményezzen.
Én kérem, hogy ezt a felhatalmazást adjuk meg Elnök úrnak és fogadjuk el az
elıterjesztést, a tájékoztatót. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Az alapelv, hogy a szennyvíz ne az utcán folyjék, hanem egy szervezett formában
kezelésre kerüljön az egész megyében, ez nem vitatható, illetve ez nagyon fontos,
de lássuk meg azt is, hogy e mögött azokon a településeken, ahol már elindult, vagy
már megvalósult a szennyvízberuházás, sok helyen ez a beruházás tette tönkre a
költségvetését annak a településnek, illetve sodorta csıdbe, vagy csıd közeli
helyzetbe a településeket. Arról nem is beszélve, hogy szinte minden településen
van 10-20 akár több százaléknyi ember, a lakosoknak a 10-20-30 %-a, aki
egyszerően nem tudja bevállalni ezeket a költségeket, amik ezzel a beruházással
járnak és számos esetben hallottam, hogy már ráterhelték a házra, mert a lakók nem
tudták kifizetni. Tehát azt gondolom, hogy ez sokkal mélyebb szociális
összefüggéseket is mutat és Én azt szeretném kérni, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy
ezek milyen módon orvosolhatók, illetve azokon a helyeken, ahol a beruházás
megtörtént, de a nem megfelelı a munka minısége, illetve például az utat nem
állították helyre ezen a módon erélyesen lépjünk fel annak érdekében, hogy ne érje
kár a települést és ne sodorja további csıdhelyzetbe ez az egyetlen beruházás a
településeket. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Más hozzászólót nem látok, így összefoglalnám. Egyetértek Frakcióvezetı úrral,
hogy fıleg a kistelepüléseken nagy terhet róttak a csatorna-beruházások és az
önerınek a kigazdálkodása. A kormányunk az 5 ezer fı alatti településeknél az
adósságot teljes mértékben konszolidálja, ez mintegy 100 milliárd forintot jelent
településenként.
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Az annál nagyobb településeknél viszont iparőzési adóbevétel számításával
összefüggésben 40-70 %-ig is konszolidálhatja az adósságállományt. Azt látni kell és
az Én tudomásom szerint is vizsgálják a fejlesztési minisztériumban, inkább jobban
mondva az NFÜ-nél, hogy a csatorna-beruházásoknál és egyéb beruházásoknál
szinkronba kell hozni a csatornaépítést és útépítést. Olyan faramuci helyzetek álltak
elı, hogy az uniós források a csatornaépítésre lehetett lehívni és majd kiderült, hogy
az útépítésre az unió nem biztosít forrást és hát sávos helyreállításnál egy nagyon
gyenge minıségő útburkolat készülhetett el, viszont a teljes szélességő helyreállítás
történt volna, azt viszont a költségvetés nem finanszírozta. Ebben adósodtak el
egyébként a kistelepülések jó néhány része. Ezen szeretnénk változtatni. Nyilván ez
inkább a következı uniós ciklust érinti, de a mostani kiírások is már így fognak
történni, hogy ezek össze lesznek fésülve. A hozzászólással teljesen egyetértek.
Tisztelt Közgyőlés!
Több hozzászólót nem látok, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a javaslatot, a beszámolót elfogadtuk.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
130/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
a Fejér megyei települési szennyvízgyőjtés, -tisztítás és –kezelés helyzetérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a ”Beszámoló a Fejér megyei települési
szennyvízgyőjtés, -tisztítás és –kezelés helyzetérıl” c. elıterjesztést és az abban
foglaltakkal egyetért.
1) A Közgyőlés kiemelten fontosnak tartja a Fejér megye területén keletkezı
szennyvíz korszerő elvezetésének és tisztításának biztosítását valamennyi
településen – a környezetterhelés csökkentése és az EU-s elıírások
teljesítése érdekében.
2) A 2. pontban foglaltak elısegítésére a Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy
egyeztetési
tárgyalásokat
kezdeményezzen
az
érintett
települési
önkormányzatokkal és hatóságokkal – különösen azon települések esetében,
melyeknél súlyos következményekkel járhat a szennyvíz-beruházási pályázat
határidıig történı beadásának elmulasztása (pl. Lovasberény, Csákvár).
Felelıs: Törı Gábor
közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:
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11.

10.

Javaslat Balatonvilágos Község településrendezési eszközök,
településszerkezeti terve készítésének véleményezésére

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Hozzászólás, kérdés, javaslat, vélemény van-e?
Nincs.
Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Megállapítom, hogy 19 egyhangú szavazással a javaslatot elfogadtuk.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
131/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
Balatonvilágos Község Településrendezési Terve felülvizsgálat elızetes
véleményezésérıl
1. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Balatonvilágos Településrendezési
Terv felülvizsgálatának elızetes véleményezése” c. elıterjesztést és az abban
foglaltakkal – az alábbi javaslatok figyelembe vétele mellett – egyetért.
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a) Balatonvilágos településrendezési terv felülvizsgálata során történı
változtatások a Fejér Megyei szerkezeti tervet nem érintik. A Fejér Megyei
Területrendezési Terv, - amely az érvényben lévı Országos Területrendezési
Terv alapján készült, és összhangban van Veszprém megye területrendezési
tervével, - új országos, vagy térségi közúti, vasúti kapcsolatokat nem tartalmaz
Balatonvilágos irányába.
b) Mindenki számára elérhetıvé kell tenni a parti sávnak 30 m-es részét, illetve
ezen sávon belül nem javasoljuk a már meglévı beépítések növelését.
c) Egyetértünk a Zrínyi u. Club Aliga területével történı megnyitásával, valamint
a kerékpáros forgalomnak az országos kerékpárút-hálózatba való
bekötésével.
d) Egyetértünk a településkép-védelmi területek kijelölésével, amelyek a
geológiai értéket képviselı magasparti sétányokat, zöldfelületeket, a volt Club
Aliga parkszerő faállományát érintik.
e) Fontos feladat a természetvédelmi szempontok sérülésének megelızése
érdekében a biológiai aktivitásérték szinten tartása. valamint Európai védelem
alatt álló Balaton, mint Natura 2000 terület megóvását.
f) Az EU Víz Keretirányelvvel összhangban készült Balaton Részvízgyőjtı
vízgyőjtı-gazdálkodási tervében foglaltak összehangolandók a helyi fejlesztési
célokkal, területhasználatokkal. A Balaton vízminıségi és mennyiségi
védelme, a vízi-, vízparti ökoszisztéma megóvása kiemelt feladat valamennyi
területrendezési, területfejlesztési tevékenység során.
g) Kiemelten fontos feladat a település különleges, egyedi tájképi, természeti
értékeinek, biodiverzitásának, zöldterületeinek hosszú távú megırzése
érdekében a településfejlesztési, turisztikai célok összehangolása a
környezet-, természet- és tájképvédelmi szempontokkal.
h) Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a települést érintı ökológiai hálózat
folyamatosságának biztosítására, a hálózatot alkotó természeti területek
közötti ökológiai kapcsolatok zavartalan mőködésére, elhatárolódásuk
megelızésére, állapotuk és kiterjedésük megırzésére.
i) Javasolt a tervezési területen levı, ökológiai, környezetvédelmi (klíma-,
levegıtisztaság- és talajvédelmi), tájképi szempontból egyaránt jelentıs
zöldfelületek, fasorok, facsoportok, idıs fák megırzése, a tervhez 2011-ben
készült dendrológiai szakvéleménnyel összhangban.
2. A Fejér Megyei Közgyőlés a véleményezési eljárás további szakaszában is részt
kíván venni. Egyúttal kezdeményezi, hogy az elfogadásra kerülı dokumentáció
papír alapon és elektronikus formában is kerüljön megküldésre a Fejér Megyei
Önkormányzat részére.
3. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés határozatát továbbítsa
Balatonvilágos Község Polgármesterének.
Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: a vélemény továbbítására: 2012. december 15.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

12.

11.

Javaslat Mór Város településrendezési terve 6. sz. módosításának
elızetes véleményezésére

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak a bizottság álláspontját
ismertesse.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság ezen elıterjesztést is elfogadásra javasolja a közgyőlésnek. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem hozzászólás, kérdés van-e. Nincs.
Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Megállapítom, hogy 19 egyhangú szavazással a javaslatot elfogadtuk.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
132/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
„Mór Településrendezési Terve 6. sz. módosítás” véleményezésérıl
1. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Mór Településrendezési Terve 6. sz.
módosítás” véleményezése” c. elıterjesztést és az abban foglaltakkal – az alábbi
javaslatok figyelembe vétele mellett – egyetért.
a) Mór város településrendezési terv módosítása során történı változtatások
nem érintik a Fejér Megyei Önkormányzat 1/2009. (II.13.) K.r.sz. rendeletével
elfogadott Fejér Megyei Területrendezési Tervét, valamint a 3/2009. (II.12.)
K.h.sz. határozatában foglaltakat.
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b) Az 1. sz. módosítást nem támogatjuk, mivel az egész tömb telekalakítására,
illetve szabályozására kihatna, megbontaná az eddig érvényben lévı
szabályozási elveket. Javasoljuk a teljes tömb területére (Álmos vezér u.Árpád u.) egységes szabályozási elvek továbbgondolását.
c) A 2. és 3. sz. módosítás során javasoljuk a környezetvédelmi elıírások
fokozott figyelembe vételét, illetve HÉSz-ben történı elıírását.
2. A Fejér Megyei Közgyőlés a véleményezési eljárás további szakaszában is részt
kíván venni. Egyúttal kezdeményezi, hogy az elfogadásra kerülı dokumentáció
papír alapon és elektronikus formában is kerüljön megküldésre a Fejér Megyei
Önkormányzat részére.
3. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés határozatát továbbítsa Mór Város
Polgármesterének.
Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: a vélemény továbbítására: 2012. december 15.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

13.

12.

Javaslat Söréd Község településrendezési terve módosításának
közbensı véleményezésére

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
A bizottság ezen elıterjesztést is elfogadásra javasolja a közgyőlésnek. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, vélemény van-e?
Ha nincs, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
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Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 egyhangú szavazással a javaslatot elfogadtuk.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
133/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata

Söréd településrendezési terve módosításának közbensı véleményezésérıl

1. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Söréd településrendezési terve
módosításának elızetes véleményezésére vonatkozó elıterjesztést és az abban
foglaltakkal az alábbiak figyelembe vételével egyetért.
a) Támogatja Söréd Község Önkormányzatának azon szándékát, hogy a
Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv
módosítását egységes szerkezetben készítsék el, ezzel megteremtve azok
között az összhangot.
b) A Közgyőlés javasolja, hogy majdani pályázati lehetıség érdekében Söréd
Község Önkormányzata dolgozza ki a hatályos Fejér Megyei
Területrendezési Terv térségi szerkezeti tervében szereplı térségi
jelentıségő kerékpárutak nyomvonalát, ezzel is elısegítve a település
további fejlıdését.
c) Támogatja a Csákberény-Söréd-Csókakı-Mór borút megvalósításának és
az ahhoz való csatlakozás lehetıségének biztosítását.
d) Tudomásul veszi a szerkezeti terven az elızetes véleményben megjelölt
csökkentett terület átsorolását kereskedelmi, szolgáltató területbe, valamint
általános mezıgazdasági terület kijelölését, ha az egyeztetés során az
érintett hatóságok részérıl ellentétes vélemény nem merül fel (különösen a
termıföld védelme szempontjából). Annak megvalósíthatóságát a biológiai
aktivitásérték számításával kell igazolni. A 81. sz. fıút bal oldalán
kialakítandó Gksz területre a szabályozási terv elkészítése ellen nem
emelünk kifogást, ha konkrét vállalkozói igény merül fel. Egyúttal a
Közgyőlés kéri a fejlesztések során a tényleges beruházási igény szerinti
ütemezett megvalósítást Addig a terület mezıgazdasági mővelésben
történı hasznosítását javasoljuk.
e) A Közgyőlés felhívja a figyelmet, hogy a hétvégi házas üdülıterületi
tömbök mezıgazdasági kertes területekké történı átminısítése során
szabályozási terv is készítendı. Továbbá javasolja, hogy az állattartási
rendelettel összhangban adjon lehetıséget a Vidékfejlesztési program
teljesülésének.
f) Támogatja a település képviselı-testületének 13/2006.(X.27.) rendelete
szerint a gazdasági (Gip) terület és a falusias lakóterület (Lf) közötti
védıterület min. 30,0 m szélességben történı beültetési kötelezettségének
elıírását.
g) Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a települést érintı ökológiai hálózat
folyamatosságának biztosítására, a hálózatot alkotó természeti területek
közötti ökológiai kapcsolatok zavartalan mőködésére, elhatárolódásuk
megelızésére, állapotuk és kiterjedésük megırzésére.
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A településrendezési, településfejlesztési célok kitőzése és megvalósítása
során kiemelt szempontnak kell tekinteni a település zöldterületei, élıhelyei
kiterjedésének, állapotának, biodiverzitásának megóvását. Az ökológiai
folyosó övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki.
h) Az Országos, valamint a Fejér Megyei Területrendezési Tervben a
település jelentıs része országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezet,
melyen belül csak olyan területfelhasználási egység jelölhetı ki, amely a
természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi
értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
i) A településszerkezeti tervben olyan területfelhasználást kell elıírni, és a
helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti elıírást kell
meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti, arra való tekintettel,
hogy a település területe az FMTrT-ben víz- ill. széleróziónak kitett terület
övezetébe tartozik.
j) Fontos feladat a helyi fejlesztési célok kitőzése, megvalósítása során a
felszíni vízrendszer minıségi és mennyiségi védelme, a vízi-, vízparti
ökoszisztéma megóvása, mivel a település belterületén folyik keresztül a
Magyaralmási-vízfolyás,
mely
a
Séd-Gaja-Nádor-Sárvíz
felszíni
vízrendszer vízgyőjtı területhez tartozik. Ennek érdekében indokolt az EU
Víz Keretirányelv hazai megvalósításaként készített Észak-Mezıföld és
Keleti-Bakony tervezési alegység vízgyőjtı-gazdálkodási tervében foglaltak
figyelembe vétele.
k) Biztosítani kell a felszín alatti vízkészlet megóvását, szennyezıdésének
megelızését, kizárását, mert a település nitrát-érzékeny terület a 27/2006.
(II.7.) Korm. rend. alapján, valamint a Fejér Megyei Területrendezési Terv
alapján kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület
övezetébe tartozik, a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján a felszín
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen fekszik.
2. A Fejér Megyei Közgyőlés a véleményezési eljárás további szakaszában is részt
kíván venni. Egyúttal kérjük, hogy a helyi építési szabályzat, valamint a
szabályozási terv módosítására vonatkozó egyeztetési dokumentációt papír
alapú és elektronikus formában megküldeni szíveskedjenek a Fejér Megyei
Önkormányzat részére.
3. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés határozatát továbbítsa Söréd
Község Polgármesterének.
Felelıs:

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Határidı:

a vélemény továbbítására: 2012. december 15.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı javaslat:
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14.

13.

Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési
terve jóváhagyás elıtti véleményezésére (Öreghegy kapcsolódó
területeire vonatkozóan)

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót bizottsági elnök úrnak, parancsolj.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
A bizottság ezen elıterjesztést elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kinek van kérdése, véleménye?
Ha nincs, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 egyhangú szavazással a javaslatot a közgyőlés
elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
134/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési terve jóváhagyás elıtti
véleményezésérıl (Öreghegy kapcsolódó területeire vonatkozóan)
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú
Város településrendezési terve jóváhagyás elıtti véleményezésére (Öreghegy
kapcsolódó területeire vonatkozóan) c. elıterjesztést és az abban foglaltakkal – az
alábbi javaslatok figyelembe vétele mellett - egyetért.
a) Egyetértünk Székesfehérvár Megyei Jogú Város 17/2004. (II.12.) sz.
határozattal
elfogadott
Székesfehérvár
Megyei
Jogú
Város
településszerkezeti tervének és a 7/2004. (II.24.) sz. közgyőlési rendelettel
jóváhagyott Székesfehérvár külterületének, valamint egyes belterületi
területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve
módosítására vonatkozó tervben foglaltakkal, Öreghegy kapcsolódó
területeire vonatkozóan.
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b) Támogatjuk Kisfalud területéhez közvetlenül csatlakozó terület fejlesztését, a
mellékelt „SZÜ” a szabályozás ütemezési terv szerinti sorrend megtartásával,
amennyiben területre valós jelentkezıi igény merül fel.
c) Csalai lakóterület terv szerinti kialakításával és megvalósítás ütemezésével
egyetértünk, a mezıgazdasági terület más célú hasznosítás csak a
tényleges igény alapján, szakaszosan javasoljuk megvalósítani.
d) Az Öreghegyi, Nagyszombati út melletti területeknél kiemelten fontosnak
tartjuk a területek szomszédságában levı Csúcsos hegyi zöldterület,
turisztikai és pihenı terület között a környezetterhelési védelmet biztosítani.
A Csúcsos hegy tervezési területén belül meglevı zöldfelületek
(sövénysorok,
fák)
kiterjedésének,
állapotának,
folytonosságának
megırzését, illetve a területre részletes kertészeti terv készítését indokoltnak
tartjuk.
e) A III. ütemben lévı Gksz-14 övezetben és az Lke-14.5 övezetben tervezett
6,5 m építménymagasság a környezetében levı épületek magasságát
meghaladja, ezért javasoljuk a környezetbe illeszkedı, tájképi értékeket nem
zavaró építménymagasság meghatározását. Véleményünk szerint a 4,5
magasságot meg nem haladó érték ajánlott, szem elıtt tartva a Csúcsos
hegyi emlékmő, valamint a terület turisztikai és pihenı funkciójába történı
beilleszthetıség miatt.
f) Javasoljuk annak megvizsgálását, hogy a tervezési terület keleti
lehatárolását jelentı győjtıút távlati szinten milyen nyomvonalon
csatlakozhat a 81. fıközlekedési úthoz. ehhez indokoltnak tartjuk egy
egységes közlekedési hálózatot ábrázoló áttekintı tervlap készítését.
g) A tervmódosítás keretében tervezett fejlesztések megvalósulása során
biztosítani kell a város felszíni és felszín alatti vízkészlete, valamint a
vízgyőjtı-területéhez tartozó Velencei-tó vízminıségének megóvását,
szennyezıdésének megelızését, kizárását.
h) Természetvédelmi szempontból kedvezıtlen, hogy a jelentıs kiterjedéső
tervezési területen belül, ill. annak környezetében számos természeti érték,
meglévı ill. tervezett természetvédelmi terület található (pl. Csúcsos-hegy,
Csalapusztai Tájképi Kert Természetvédelmi Terület, Jancsár-völgy), melyek
élıvilága, biodiverzitása degradálódhat a zavaró hatások következtében.
Szintén káros hatású, hogy a tervezett beépítések során az érintett
zöldfelületek, termıföldek által biztosított élıhelyek megszőnnek az
élıvilággal együtt, helyükön mesterséges (mővi) környezet jön létre. A
tervezett fejlesztések megvalósítása során kiemelt szempontnak kell
tekinteni a település természetes ill. természetközeli állapotú, védett és
Natura 2000 területei, valamennyi bel- és külterületi zöldterülete, élıhelye
kiterjedésének, állapotának, biodiverzitásának, élıvilágának megóvását, a
területek biológiai aktivitásának szinten tartását, az ökológiai folyosók
folyamatosságának biztosítását, ökológiai rendszerek zavartalan mőködését.
i) Tájképvédelmi szempontból kedvezıtlen, hogy a tervezési terület számos
tájképi értéket érint (pl. Csala-pusztai tájképvédelmi kert, Aranybulla
emlékmő környezete, Csúcsos-hegy), és a tervezett fejlesztések, beépítések
következtében a jelenlegi tájkép jelentıs mértékben módosul, a zöldfelületek,
termıföldek helyén mesterséges mővi környezet jön létre.

39

j) A termıföld védelme szempontjából káros hatású, hogy a tervezési területen
belül megvalósítandó, nagymértékő lakóterület-fejlesztések következtében
az érintett termıterületek jelentıs kiterjedésben csökkennének a mővelés
alól való kivonás miatt, ami ellentétes az ország és a megye
termıföldvédelmi célkitőzésével.
A Fejér Megyei Közgyőlés a véleményezési eljárás további szakaszában is részt
kíván venni. Egyúttal kezdeményezi, hogy az elfogadásra kerülı dokumentáció papír
alapon és elektronikus formában is kerüljön megküldésre a Fejér Megyei
Önkormányzat részére.
A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének.

határozatát

továbbítsa

Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: a vélemény továbbítására: 2012. december 15.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

15.

14.

Javaslat Tabajd
véleményezésére

Község

településszerkezeti

terve

elızetes

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak a szót.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
A bizottság ezen elıterjesztést is megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend felett a vitát. Megkérdezem kérdés, vélemény van-e?
Nincs.
Kérem szavazzunk.
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SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a 19 egyhangú szavazással a javaslatot elfogadtuk.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
135/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
Tabajd Község Településszerkezeti Terve elızetes véleményezésérıl
1. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Tabajd Község
Településszerkezeti Terve elızetes véleményezésére” c. elıterjesztést és az
abban foglaltakkal - az alábbi javaslatok figyelembe vétele mellett - egyetért.
a) Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a települést érintı országos ökológiai
hálózat, térségi ökológiai folyosó (Váli-víz völgye) folyamatosságának
biztosítására, a hálózatot alkotó természeti területek közötti ökológiai
kapcsolatok zavartalan mőködésére, elhatárolódásuk megelızésére, állapotuk
és kiterjedésük megırzésére. Biztosítani kell a településrendezési eszközök
felülvizsgálata során a települést érintı magterület és a jelentıs kiterjedéső,
helyi jelentıségő természetvédelmi területek (Tabajdi Alsó-Felsı Rét
Természetvédelmi Terület, Tabajdi-Kásafızı Természetvédelmi Terület)
állapotának, élıvilágának, biodiverzitásának megóvását, illetve a település
valamennyi zöldfelületének, élıhelyének, természeti területének megırzését,
lehetıség szerinti bıvítését.
b) Kiemelten fontos a településfejlesztési és -rendezési célok kitőzése és
megvalósítása során a település és környezete tájképi értékeinek megırzése.
c) Prioritásként indokolt kezelni a település termıföldjeinek mennyiségi és
minıségi védelmét, mővelés alól való kivonásának megelızését a
településfejlesztés, -rendezés során, mert a település területe a Fejér Megyei
Területrendezési Terv alapján a „kiváló termıhelyi adottságú szántóterület” a
„kiváló termıhelyi adottságú erdıterület”, valamint az „erdıtelepítésre
alkalmas terület” övezetek része.
d) Alapvetı szempontnak szükséges tekinteni a vízfolyás mennyiségi és
minıségi védelmét, a természetes vízi és vízparti ökoszisztéma megóvását a
helyi fejlesztési célok, tervezett területhasználatok során, mert a település a
Váli-víz vízgyőjtı területén fekszik. Az EU Víz Keretirányelvvel összhangban
készült, Közép-Duna tervezési alegység vízgyőjtı-gazdálkodási tervében
foglalt
célkitőzések,
tervezett
intézkedések
összehangolandók
a
területfejlesztési és -rendezési célokkal.
e) A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a település „érzékeny felszín alatti
vízminıség-védelmi területbe” sorolt, a Fejér Megyei Területrendezési
Tervben „kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület”
övezetébe tartozik, ezért biztosítani kell a felszín alatti vízkészlet megóvását,
szennyezıdésének megelızését, kizárását.
f) A település veszélyeztetett területeire vonatkozóan a településszerkezeti
tervben beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény
alapján jelölhetı ki, mivel Fejér Megyei Területrendezési Terve alapján Tabajd
a Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozik.
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2. A Fejér Megyei Közgyőlés a véleményezési eljárás további szakaszában is részt
kíván venni. Egyúttal kezdeményezi, hogy az elfogadásra kerülı dokumentáció
papír alapon és elektronikus formában is kerüljön megküldésre a Fejér Megyei
Önkormányzat részére.
3. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés határozatát továbbítsa Tabajd
Község Polgármesterének.
Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: a vélemény továbbítására: 2012. december 15.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirend:

16.

15.

Javaslat Velence Város településrendezési terve módosításának
elızetes véleményezésére

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse a bizottság
véleményét.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság ezen elıterjesztést is megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, vélemény?
Hozzászólót nem látok, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 egyhangú szavazással a javaslatot támogattuk.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
136/2012. (XI.29.) önkormányzati határozata
Velence város Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosításának elızetes véleményezésérıl
1. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Velence Város Településszerkezeti
Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzata módosításának
véleményezésére” c. elıterjesztést és az abban foglaltakkal – az alábbi javaslatok
figyelembe vétele mellett - egyetért.
a) Támogatjuk a területrendezési eszközöknek a változtatását, miszerint a
felülvizsgálat során nem a felülvizsgálatot megelızı hatályos terv szerinti
terület-felhasználás és övezeti elıírások szerepelnek a terven, jelen
módosítás ezeket az elírásokat kívánja változtatni.
b) A módosítási igények között szereplı „pontosítások és egyéb változtatások”
csak a konkrét javaslatok ismeretében véleményezhetık.
c) Nem értünk egyet parti sávon belül a beépítési százalék növelésével, mert
már így is túlzott terhelést jelentenek a már meglévı beépítések, különös
tekintettel a térségi jelentıségő tájképvédelmi területre. Az övezetben csak
olyan területfelhasználási egység jelölhetı ki, amely a természeti adottságok
és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem
veszélyezteti.
d) Alapvetı szempontnak szükséges tekinteni a tó mennyiségi és minıségi
védelmét, a természetes vízi és vízparti ökoszisztéma megóvását a helyi
fejlesztési célok, tervezett területhasználatok során, mivel a település a
Velencei-tó vízgyőjtı területén fekszik. Az EU Víz Keretirányelvvel
összhangban készült, Velencei-tó tervezési alegység vízgyőjtı-gazdálkodási
tervében foglalt célkitőzések, tervezett intézkedések összehangolandók a
területfejlesztési és –rendezési célokkal.
e) Elsıdleges szempontként kell kezelni a településfejlesztési célok kitőzése és
megvalósítása, a településrendezési eszközök módosítása során a települést
érintı Velencei-tó, mint ex lege természetvédelmi terület és magterület
állapotának, élıvilágának, biodiverzitásának megóvását, ill. a település
valamennyi zöldfelületének, élıhelyének, természeti területének megırzését.
f) Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a települést érintı országos ökológiai
hálózat, térségi ökológiai folyosó folyamatosságának biztosítására, a hálózatot
alkotó természeti területek közötti ökológiai kapcsolatok zavartalan
mőködésére, elhatárolódásuk megelızésére, állapotuk és kiterjedésük
megırzésére.
g) Prioritásként indokolt kezelni a település termıföldjeinek mennyiségi és
minıségi védelmét, mővelés alól való kivonásának megelızését a
településfejlesztés, településrendezés során, mivel a település területe a Fejér
Megyei Területrendezési Terv alapján a „kiváló termıhelyi adottságú
szántóterület” és a „kiváló termıhelyi adottságú erdıterület” övezetek része.
2. A Fejér Megyei Közgyőlés a véleményezési eljárás további szakaszában is részt
kíván venni. Egyúttal kezdeményezi, hogy az elfogadásra kerülı dokumentáció
papír alapon és elektronikus formában is kerüljön megküldésre a Fejér Megyei
Önkormányzat részére.
3. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés határozatát továbbítsa Velence
Város Polgármesterének.
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Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: a vélemény továbbítására: 2012. december 15.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendünk:

17.

16.

Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb
eseményekrıl

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı
úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Én azt látom, hogy az Elnök úr az elmúlt idıszakban, fıleg a Mór környéki területeket
látogatta, Én szeretném javasolni, hogy mivel nemcsak móri választókerületnek
önkormányzati képviselıje, hanem megyei elnök is, ha másutt is van, a megye más
területén is rendezvény, akkor képviselje az önkormányzatot, a képviselıket a többi
városban, meg többi településen is. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Következı hozzászóló Iván János képviselı úr. Parancsolj.
Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselıtársaim!
Tegnap Én az Elnök úrnak ígértem egy szaftos interpellációt azzal kapcsolatban,
hogy ez egy kvázi ilyen szőzbeszédként, hogy neki az elsı ülése, amit levezet, de
ettıl függetlenül ettıl most eltekintek. Viszont hasonlót szeretnék Én is kérni, mindig
el szoktam olvasni – nem azt mondom, hogy figyelmesen, de tájékozódva, hogy a
tisztségviselık milyen feladatokat végeznek el a két ülés között.
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A korábbi idıszakban is szembetőnı volt, amit Árgyelán frakcióvezetı úr is említett
és Én is hasonlót szeretnék javasolni, vagy kérni az Elnök úrtól – persze móriként Én
örömmel veszem, hogy elsısorban az energiájának nagy részét abban a körzetnek a
fejlesztésére fordítja és az ottani ügyeket intézi, de azt javasolnám, hogy valóban a
megyét kicsit homogenizálni kellene és vannak olyan területek, települések, amelyek
kevesebb, kisebb hangsúlyt kapnak. Több odafigyeléssel talán az ı lehetıségeiken
is lehet majd módosítani.
Tartalmában ugyan azt javasolnám, amit Árgyelán képviselı úr, bár az Én
szavazógombom az egész ülésen megfelelıen jó volt. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Természetesen a közgyőlés kérése számomra parancs. Ha meghívást
kapok, megyek és a következı ülésre beterjesztett elsı féléves munkaterv
egyébként is azt irányozza elı, hogy a megye egész részét be fogjuk járni. De
nemcsak a tekintetben, hanem más tekintetben is szíves ellátogatok mindenhová. A
jelenlévı, nem választókörzetembe tartozó polgármester uraktól kérem a meghívást
és egyéb rendezvényekre is el fogok látogatni. A kilométert ehhez a közgyőlés
megszavazta.
Köszönöm szépen.
A közgyőlés tudomásul vette a tájékoztatót.
Következı napirendi pontunk:

18.

17.

A képviselık bejelentései, interpellációi

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Hozzászólót nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Végezetül megköszönöm Képviselıtársaim munkáját és az ülést bezárom. Egyben
megköszönöm a hivatal dolgozóinak a munkáját is köszönöm szépen.
Következı közgyőlésünket vélhetıen december 20-án fogjuk tartani, amelynek
nagyvalószínőséggel egy kis karácsonyi hangulata is lesz.

K.m.f.

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

