Szám: 2-15/2012.

J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2012. december 20-ai 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, Orosz Éva, Pleizer Lajos, Somogyi Balázs, Dr.
Sükösd Tamás, Dr. Szabadkai Tamás, Tóth Erika, Törı Gábor,
Wurczinger Lóránt megyei képviselık

továbbá:

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

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszöntöm az ülésen megjelent képviselıket és vendégeinket. Külön köszöntöm
Spányi Antal excellenciás megyéspüspök urat és köszönöm, hogy elfogadta
meghívásunkat.
Köszöntöm a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény gondozottait és a Fejér
Megyei Gyermekvédelmi Központ gyermekeit és valamint kísérıiket.
Elsıként kérem a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény gondozottait, majd ezt
követıen a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ gyermekeit, hogy adják elı
karácsonyi mősoraikat. Kérem Tisztelt Képviselıtársaimat, fogadják szeretettel rövid
mősorukat.

MŐSOR
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen ezt a szép karácsonyi mősort. Köszönöm az elıadóknak és
köszönöm a felkészítıknek is, hogy a mai közgyőlésünk ünnepélyességét ezzel
sikerült fokoznunk.
Külön köszönöm Spányi Antal megyéspüspök úrnak, hogy elfogadta meghívásunkat
és hát ádventi idıszakban vagyunk, ez a felkészülés idıszakában, azt gondolom,
hogy a lelkünket akkor érintjük meg leginkább, ha megossza velünk gondolatait.
Megkérem, hogy ezt tegye meg.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Püspök úr szavait.
Én a Fejér Megyei Önkormányzat nevében minden kedves gyermeknek,
minden
felkészítı
pedagógusoknak,
Püspökatyának,
szereplınek,
képviselıtársaimnak áldott és békés karácsonyi ünnepeket kívánok és boldog új évet
és hát kérek mindenkit, hogy fogadja szeretettel a Fejér Megyei Önkormányzat
szerény ajándékát.
Ajándékosztás
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megkérem Képviselıtársaimat, mindenki jelentkezzen be.
Megállapítom, 21 képviselıtársunkból 20-an jelen vannak.
Tisztelt Képviselıtársaim!
Az ülés elején sor került a vagyonnyilatozat tételre vonatkozó tájékoztató levél, illetve
igénylılap kiosztására. Akik még nem éltek a lehetıséggel, azokat kérem, hogy a
közgyőlést követı fogadás után a hivatal munkatársait megkeresve vegyék át ezt.
Erre kérem jómagamat is és ezt a kitöltött nyilatkozatot 2013. január 30-ig van mód
leadni. Felhívom a figyelmet a határidı betartására, mert amennyiben ez nem
történik meg, akkor a képviselıi mandátum felfüggesztésére kerülhet sor a törvény
szerint.
Kérem a Tisztelt Képviselıtársaim szavazatát az ülés elején kiosztott napirendi
javaslatról. Jelzem, hogy a napirend elfogadásához egyszerő szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 20 egyhangú igen szavazattal a napirend
elfogadásra került.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
137/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata

a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.
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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.
A napirendi pontok tárgyalása elıtt viszont a törvénynek megfelelıen
közmeghallgatást tartanánk. Megnyitom a közmeghallgatás napirendi pontot.
Jelentkezıt nem látok, így a közmeghallgatás napirendi pontját bezárjuk, mint tudják
képviselıtársaim, minden évben egyszer legalább kötelezı közmeghallgatást tartani.
Ennek a törvényi kötelezettségnek ezzel eleget tettünk.
Tisztelettel köszöntöm dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott urat, hogy megtiszteli
ünnepi közgyőlésünket. Neki is természetesen áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok.

1.

1.

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2012. évben
végzett munkájáról
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
Köszönöm a szót.
A bizottság egyhangú szavazattal támogatta és a közgyőlésnek is elfogadásra
ajánlja a határozati javaslatot. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kinek van kérdése, véleménye. Megadom a szót
Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Ezek után a szép versek, dalok, beszédek után, egy kicsit nehéz visszazökkenni a
munkába, de tegyük meg egy kicsit még a mai nap erejéig.
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A beszámolóhoz annyi hozzászólásom lenne, hogy nagyon szépen köszönjük a
hivatal munkáját, a beszámolóban szereplı dolgok ezek valóban így történtek 2012ben, tehát magával a beszámolóval ilyen szempontból semmi problémánk nincs. Én
arra szeretném felhívni a figyelmet és egy kicsit összegezve a 2012-es évet a saját
szemszögembıl Én azt látom, hogy azok az ígéretek, meg az az elvárás, azok a
remények, amelyek 2011. végén megfogalmaztak, megfogalmazódtak bennünk,
illetve amilyen válaszokat kaptunk, hogy milyen szerepet fog a megye és a megyei
önkormányzat betölteni a jövıben, Én úgy látom, hogy ezek nem teljesültek, vagy
csak részben teljesültek. A megfogalmaztuk többször azokat a gondolatainkat, meg
azt a kritikánkat, hogy nem látjuk, hogy a megye betöltené azt a történelmi szerepet,
a megyei önkormányzat továbbvinni azt a feladatot, amit annak idején a vármegyék
évszázadokon keresztül magukra vállaltak. Erre azt a választ kaptuk, hogy a
területrendezés, a területfejlesztés hasonló módon ugyanúgy fontos feladat és
jelentıs feladatokat fogunk ellátni 2012-ben is. Én azt látom, ha ezt a számok
nyelvére lefordítjuk, hogy 2011-hez képest, ahol 296 határozatot hoztunk, tehát egy
igen komoly munkát látott el a megyei önkormányzat, itt már alig, 100-nál alig több
határozatot hoztunk, Én úgy érzem, hogy nem teljesültek ezek az elvárások, még
mindig nem látjuk, hogy mi az amitıl a megyei önkormányzat egy komoly szerepet
ellátó, fajsúlyos komoly döntéseket meghozó intézménnyé válna, illetve intézmény
tudna maradni. Ettıl függetlenül a beszámolót elfogadjuk és továbbra is
reménykedünk, hogy 2013-ban ezek a beígért feladatok amit ez a közgyőlés is
magára vállalhat, hiszen azt gondolom, hogy ez a 21 képviselı, aki rendszeresen
eljön és dolgozik, ennél sokkal többre hivatott, maga a megyei önkormányzat ennél
sokkal többre hivatott, ennél sokkal komolyabb munkát is el tudna végezni. Én azt
gondolom, hogy 2013-ban meglátjuk és eljönnek tényleg azok a fontos feladatok,
döntések, amiben mindnyájan részt tudunk venni. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Én úgy értékelem az elmúlt évi munkánkat, hogy sikeres volt. Nehéz idıszakon
vagyunk túl, hiszen ez az átállás, aminek részesei voltunk, ami egy éve kezdıdött
tulajdonképpen úgy érzem, hogy jól letudtuk bonyolítani és végre nem olyan év van
mögöttünk, amikor arról szólt az életünk, hogy hogyan próbálnak bennünket
ellehetetleníteni, ugyanis a korábbi idıszakokban finanszírozási kényszerrel,
folyamatosan fojtogattak, szorongattak bennünket, szorongatták az önkormányzatot.
A jelen kormányzat olyan helyzetet teremtett, amikor meg tudtunk szabadulni az
adósságainktól, új célok felé, új feladatok felé nézhettünk, el is indult ez a folyamat, a
tervezési folyamat, aminek egy bizonyos szakaszán túl vagyunk. A múltkori
közgyőlésen pontosan ezt értékeltük, a területfejlesztési koncepciót készítjük, a
megyei területfejlesztési koncepciót, az elsı fázis társadalmasítása elıtt állunk,
partnerségben vagyunk különbözı megyei szervekkel, civil szervezetekkel,
gazdasági, önkormányzati szervezetekkel. Én azt gondolom, hogy elvégeztük azt a
feladatot, amit ránk róttak. Én emlékszem arra, amikor néhány évvel ezelıtt a
megyék országos győlését kellett összehívni azért, hogy a megyei önkormányzatok
kinyilváníthassák azt a szándékukat, hogy igen is fönn akarnak maradni és részt
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akarnak venni az ország építésében, mert hogy voltak ilyen szándékok is, hogy a
megyei önkormányzatok tulajdonképpen ne legyenek, hogy szőntessük meg a
megyei önkormányzatokat. 2000. elıtti és 2002. utáni idıszakról beszélek, amikor
ezt felidézem. Úgyhogy Én úgy gondolom, hogy megtettük azt, ami kötelességünk
volt, itt a közgyőlésben is helyt álltunk és remélem, hogy a továbbiakban is
hasonlóképpen fogjuk teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyek megfogalmazódnak
velünk szemben. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Összefoglalva egy kínai delegáció példájával tudnék példálózni. Az elmúlt hónapban
egy 10 fıs kínai delegáció járt itt a Fejér Megyei Önkormányzatnál és tájékoztatást
adtunk Fejér megyérıl, amelyen részt vett Dorkota Lajos kormánymegbízott úr is, és
felvázoltuk, hogy hogyan áll fel Fejér megye és jeleztük, hogy a kormány nevezi ki a
kormánymegbízott urat, a megyei közgyőlés elnökét pedig úgy választják, közvetett
módon a képviselık, amit nem is értettek egyébként a kínai delegáció tagjai, hogy mi
az hogy választanak, de ha már történelemrıl beszélünk, azt tudom mondani, hogy
ha visszatekintünk Magyarország történetébe, azt kell hogy mondjam, akkoriban a
fıispánt a király nevezte ki és az alispánt meg dolgoztatták – mondjuk és az egyházi
vezetık is vezetık voltak, sıt még adót is szedhettek a régi idıkben. Azt kell
mondanom, hogyha példával kell jöjjek, akkor a jelenleg a pulpituson történelmi
idıszakra visszatekintve a megye vezetése itt ül a pulpituson. Én ezzel zárnám le ezt
a vitát, mert hisz az egész átalakulásnak az a lényege, hogy a megyei önkormányzat
átalakul és egy területfejlesztést fog tovább vinni. Ennek az elıkészítı szakaszában
vagyunk. 2014 és ’20. között ennél jóval nagyobb hatásköre lesz a megyei
önkormányzatnak és pénzzel is bírni fog. Jelenlegi tudásom szerint a 6-7 ezer
milliárd forintos európai uniós költségvetésnek mintegy 50 %-a gazdaságélénkítésre,
gazdaságfejlesztésre fog fordítódni. Abból az 50 %-ból 10 % felett konkrétan az az
elképzelés, hogy a megyei önkormányzatok fognak aspirálni és területfejlesztési
célokra fogják tudni költeni ezt a forrást. Ez évre lebontva, megyékre lebontva
egymilliárdos körüli összegre tehetı. Azt gondolom, hogy ezt az idıszakot kell
nekünk jól elıkészíteni és az egyik napirendi pontunkban egyébként szerepel is,
amelyet jövı évben végre fogunk hajtani 9 járást végig fogunk járni és begyőjtjük a
véleményeket fejlesztések területén, tapasztalatokat nemcsak a település vezetıitıl,
hanem a civil szervezetektıl is. Úgyhogy Én is azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a
napirendi pontot és lépjünk tovább, elırefele nézzünk. Köszönöm szépen.
Több hozzászólót nem látok, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 18 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a
napirendet elfogadtuk.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
138/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámoló
elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi
tevékenységérıl szóló beszámolót és azt elfogadta.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

2.

2.

Javaslat
a
kéményseprıipari
közszolgáltatások
kötelezı
igénybevételérıl szóló 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelet és a
kötelezı kéményseprıipari közszolgáltatás 2012. évi díjának
megállapításáról szóló 14/2011. (XI.21.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésére
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság többségi szavazattal támogatta és a közgyőlésnek elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Szólásra jelentkezett dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úr,
tessék parancsolni.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Az év vége a számvetés idıszaka, számszaki számvetés idıszaka is. Ennek a
napirendnek a kapcsán internetes információból jutottam annak a tudomására, hogy
felmerül annak a gyanúja, hogy az elmúlt évben a Kémény Zrt. nem a megyei
önkormányzat rendeletében foglaltaknak meghatározottak szerint szedte be a
szolgáltatás díját. Azért is örülök, hogy fıispán, akarom mondani kormánymegbízott
úr is megtisztelt bennünket a jelenlétével, mert azt a tájékoztatást kaptam, hogy mi a
megyei önkormányzat már nem tudnunk ebben az ügyben intézkedni, nem tudunk
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talán még információt kérni sem, viszont Én azt gondolom, hogy ha ez a
megállapítás ez helytálló, akkor a kormányhivatalnak eben az ügyben intézkednie
szükséges. Van egy internetes portál, ez fogyasztóvédelemmel foglalkozik, akármit is
jelentsen az a neve, hogy tékozló homár. Nem sikerült megértenem, de ezen a
honlapon elérhetı az a fogyasztóvédelmi hatósági határozat, amelyik alapján egy
Fejér megyei állampolgár észrevétellel élt és az a határozat, ami megállapítja ezt a
jogsértést. A történet a következı: 2011. novemberében mi megállapítottuk ennek a
közszolgáltatásnak a díját, ami egyébként a közszolgáltatás ellátása az a megyei
önkormányzat törvényben rögzített feladata volt. Ezt a díjat megállapítottuk bruttó
összegben, 2012. január 1-jétıl az ÁFA 25 %-ról 27 %-ra emelkedett. Ebben a
konkrét esetben és a határozat alapján felmerül annak a gyanúja annak, hogy
valamennyi más esetben a Kémény Zrt. ezt a 2 %-os különbséget a díjába beépítette
és a mi jogszabályainkkal ellentétben magasabb összeget szedett be a Fejér megyei
állampolgároktól. A határozat szöveges része indukálta az Én hozzászólásomat a
jelen közgyőlésen, mert ezt tartom felháborítónak. Amikor is a Kémény Zrt. azt írta le,
mint egy védekezésképpen a fogyasztóvédelmi hatóság felé, hogy a bruttó
mértékben került sor a szolgáltatási díj megállapítására és idézem: ezt követıen már
nem volt mód a változás önkormányzati döntéshozatali rendszeren történı
átvezetésére írta a Kémény Zrt. a kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságának.
Hát nem arról volt szó, hogy nem volt mód, hanem arról volt szó, hogy a szolgáltatás
díja nem változott, tehát neki kellett volna a jogszabályokat betartani. Én kérem
ebben az ügyben a konkrét intézkedést. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Ez a rendelet is, amikor egy rendeletet hatályon kívül helyezünk, jó példa arra amit
az elıbb mondtam, már a kéményseprés kapcsán is a közszolgáltató kapcsán is már
nem mi rendelkezünk, nem tudunk rendeletet alkotni errıl, tehát ez megint
egyértelmően azt mutatja, hogy sokkal kisebb a hatáskörünk és sokkal kevesebb
feladatot látunk el mint eddig. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Mint elnök azt gondolom egyébként, hogy Frakcióvezetı úrnak igaza van, bár Én
annyira nem hiányolom, hogy a közgyőlés díjemeléssel foglalkozzon. Ezt a politikai
döntést, ha más hozza meg helyettünk az szerintem az önkormányzat szempontjából
nem rossz. Egyébként így van, hogy hatályon kívül helyezésre kerül a törvény és a
megyei jogú városok látják el ezt a feladatot ezután. Több felszólalót nem látok,
kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
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Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 15 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett el lett fogadva.
Fejér Megye Közgyőlése
15/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

3.

3.

Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2013. I. félévi üléstervére

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Tájékoztatom a közgyőlést, hogy minden
frakciónak a figyelme fel lett hívva, hogy tegye meg javaslatait az elsı féléves
napirenddel kapcsolatban. Hozzászólót nem látok kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. 20, egyhangú igen szavazattal a napirend el lett fogadva.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
139/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
a közgyőlés 2013. I. félévi üléstervének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2013. I. félévi
üléstervét, amely a jelen határozat mellékletét képezi.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:
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4.

4.

Javaslat megyei képviselık delegálására az Országos és Megyei
Területfejlesztési Koncepció és Program társadalmasítási
folyamatában való közremőködésre
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Az elızetes egyeztetések alapján indítványozom, hogy a következı megyei
képviselıket a kiosztott területi bontásban válassza meg a közgyőlés a
társadalmasítási folyamatban való közremőködésre.
Egyenként kérdezem az érintett képviselıtársaimat vállalják-e a jelölést és kérik-e a
zárt ülés megtartását.
Adravecz Tamás urat kérdezem vállalja és a zárt ülés megtartását kéri-e.
Adravecz Tamás – megyei képviselı:
Nem kérem a zárt ülés megtartását és vállalom a tisztséget.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Ugyan ezt Árgyelán János úrtól.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Vállalom és nem kérem a zárt ülést.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Balogh Gergely képviselı úrtól.
Balogh Gergely – megyei képviselı:
Köszönöm. Vállalom és nem kérem a zárt ülés tartását.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Balogh Zoltán képviselı úrtól.
Balogh Zoltán – megyei képviselı:
Vállalom a jelölést és nem kérem a zárt ülést.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Csombók Pál képviselı úrtól.
Csombók Pál – megyei képviselı:
Vállalom és nem kérem a zárt ülést.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Gebula Béla Ákos képviselı úrtól.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Vállalom a jelölést és nem kérem a zárt ülés tartását.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Farkas Erzsébet képviselı asszonytól.
Farkas Erzsébet – megyei képviselı:
Vállalom és nem tartok igényt a zárt ülésre.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Iván János képviselı úrtól.
Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm, vállalom és nem kérem a zárt ülés megtartását.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Kis György képviselı úrtól.
Kis György – megyei képviselı:
Köszönöm. Vállalom és nem kérek zárt tárgyalást.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Krausz Attila képviselı úrtól.
Krausz Attila – megyei képviselı:
Köszönöm vállalom és nem kérek zárt ülést.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Mahlerné Köfner Anikó képviselı asszonytól.
Mahlerné Köfner Anikó – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr!
Megköszönöm, vállalom és nem kérem a zárt ülésen való tárgyalást.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Omischl Mihály képviselı úrtól.
Omischl Mihály – megyei képviselı:
Köszönöm vállalom és nem kérem a zárt ülés megtartását.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Somogyi Balázs képviselı úrtól.
Somogyi Balázs – megyei képviselı:
Elnök úr!
Köszönöm a jelölést és nem kérem a zárt ülés megtartását.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Dr. Sükösd Tamás képviselı úrtól.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelettel köszönöm a jelölést, vállalom és nem kérem a zárt ülés tartását.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Dr. Szabadkai Tamás képviselı úrtól.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Vállalom a jelölést, zárt ülés tartását nem kérem.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Wurczinger Lóránt képviselı úrtól.
Wurczinger Lóránt – megyei képviselı:
Köszönöm a megtisztelést, vállalom és nem kérem a zárt ülésen való tárgyalást.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Megnyitom a napirend feletti vitát, megkérdezem kinek van hozzászólása?
Árgyelán Jánosnak. Megadom a szót.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Hát ezek azok a pillanatok, amikor azt mondom, hogy látok valami reményt és fényt,
hogy az igazi, valós munkával látják el a képviselıket és be tudjuk teljesíteni és
teljesíteni tudjuk azt a feladatot, amiért minket megválasztottak. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Én köszönöm a hozzászólását, látom, hogy a karácsonyi hangulat minden
képviselıbıl kihozza a jót.
Akkor indítványozom, hogy a kiosztás szerinti területi bontás figyelembe vételével a
testület egy határozatban döntsön a képviselık delegálásáról.
Kérem errıl szavazzunk egyszerő szótöbbséggel.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 20 egyhangú igennel elfogadtuk.
A következı kérem szavazzunk a kiosztott személyi javaslatokról. Szintén feles
szavazat szükséges hozzá, egyszerő többség. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. 20 egyhangú igennel elfogadtuk a javaslatot.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
140/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
megyei képviselık delegálásáról az Országos és Megyei Területfejlesztési
Koncepció és Program társadalmasítási folyamatában való közremőködésben

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat megyei képviselık delegálására
az Országos és Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program társadalmasítási
folyamatában való közremőködésre” c. elıterjesztést és a következı határozatot
hozta:
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1. A közgyőlés az Országos és Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program
elıkészítésével kapcsolatos partnerségi program keretén belül járási szinten
szervezendı fórumok munkájában való közremőködésre a megyei önkormányzat
tisztségviselıin kívül a megyei közgyőlés alábbi képviselıit jelöli ki:
Bicskei járás
Adravecz Tamás
Iván János
Krausz Attila
Dunaújvárosi járás
Somogyi Balázs
Dr. Szabadkai Tamás
Balogh Zoltán
Enyingi járás
Gebula Béla Ákos
Dr. Szabadkai Tamás
Árgyelán János
Gárdonyi járás
Csombók Pál
Omischl Mihály
Balogh Zoltán
Székesfehérvári járás
Balogh Gergely
Dr. Szabadkai Tamás
Árgyelán János
Martonvásári járás
Farkas Erzsébet
Kiss György
Balogh Zoltán
Móri járás
Wurczinger Lóránt
Iván János
Krausz Attila
Polgárdi járás
Mahlerné Köfner Anikó
Dr. Szabadkai Tamás
Krausz Attila
Sárbogárdi járás
Dr. Sükösd Tamás
Dr. Szabadkai Tamás
Árgyelán János
A közgyőlés felkéri a frakciók vezetıit, hogy a delegáltak esetleges
akadályoztatása
esetén
képviselıik
helyettesítésérıl
szükségszerően
intézkedjenek.
2. A közgyőlés felkéri elnökét a fórumok megszervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
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Felelıs:

Törı Gábor
közgyőlés elnöke

Határidı:

folyamatos

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendünk:

5

17.

Javaslat a "8-as fıút" Térségi Fejlesztési Tanács átalakítására

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:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság természetesen a személyi javaslat kivételével támogatta az elıterjesztést
és elfogadásra ajánlja a közgyőlésnek. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megnyitom a napirend feletti vitát, kinek van véleménye, javaslata. Tóth
Erika asszony.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Én nagyon fontosnak tartom ezt a napirendi pontot, mert az elıttünk álló fejlesztési
idıszakban 2014-2020-as fejlesztési idıszakban a Fejér megyét is szorosan érinteni
fogja a 8-as fıút fejlesztése. Úgy tudom, hogy az Auchan csomópontra 2 milliárdos
fejlesztési javaslat szerepel a közút igazgatóságának a javaslataiban, amelyet a
fejlesztési programhoz adott, illetve az elkerülı útszakasznak a 4-es szakaszának a
bıvítésére pedig 6 milliárdos fejlesztési javaslat szerepel a közút igazgatóság
részérıl. Úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy mi is ott legyünk, amikor ilyen súlyú
fejlesztések zajlanak a környékünkön, illetve a területünkön és szeretném javasolni,
a Fidesz frakció nevében szeretnék javaslatot tenni az egész közgyőlés számára,
hogy ebben a bizottságban, ez egy önkéntes fejlesztési tanács, nem bizottság,
fejlesztési tanács, amely önkéntesen jött létre és ebbe Somogyi Balázs perkátai
polgármester urat válassza meg a közgyőlés.
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Ezt szeretném javasolni és szeretettel ajánlom Balázst, aki ezt a 8-as fejlesztési
elképzelést kezdetektıl nyomon követi és érintett is és szakmailag is és bizottsági
elnökként is részt vett ennek, erre való odafigyelésben és szeretném, hogy ha
továbbiakban is a közgyőlést képviselné ebben a tanácsban Elnök úr mellett.
Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás? Nincsen. Megkérdezem a képviselı
urat, hogy vállalja-e, illetve hozzájárul-e a személyét érintı döntés nyílt
tárgyalásához.
Somogyi Balázs – megyei képviselı:
Elnök Úr köszönöm a jelölést és a nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárulok.
Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 20 egyhangú igennel elfogadtuk a javaslatot.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
141/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
a "8-as fıút" Térségi Fejlesztési Tanács átalakításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a "8-as fıút" Térségi Fejlesztési
Tanács átalakítására” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1) A Fejér Megyei Önkormányzat a "8-as fıút" Térségi Fejlesztési Tanács
további - a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI.
törvény 2012. januári változásának megfelelı - mőködésében és
mőködtetésében is szerepet vállal.
2) A közgyőlés javasolja, hogy a tanács elnökét és alelnökét határozatlan idıre a
Veszprém Megyei Önkormányzat adja.
3) A közgyőlés javasolja, hogy a jövıben a tanács munkaszervezeti feladatait
határozatlan idıre a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala lássa el.
4) A közgyőlés tagdíjfizetési kötelezettség jövıbeni elıírását a Tanács felé nem
javasolja.
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Felelıs:

Törı Gábor
közgyőlés elnöke

Határidı:

2013. január 15.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Végül szavazzunk Somogyi Balázs személyérıl is. Kérem döntsünk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 20 egyhangú igennel a javaslatot elfogadtuk.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
142/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
a "8-as fıút" Térségi Fejlesztési Tanács tagjaként, Somogyi Balázs megyei
képviselı delegálásáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a "8-as fıút" Térségi Fejlesztési
Tanács átalakítására” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1) A közgyőlés Fejér Megyei Önkormányzat részérıl a Tanácsba tagként
Somogyi Balázs megyei képviselıt delegálja.
2) A közgyőlés felkéri elnökét és "8-as fıút" Térségi Fejlesztési Tanács
tagságába delegált képviselıjét, hogy a közgyőlés álláspontját a tanácsban
képviseljék.
Felelıs:

Törı Gábor
közgyőlés elnöke

Határidı:

2013. január 15.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:
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6.

5.

Javaslat Szabadegyháza község Településszerkezeti Terve,
Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának
közbensı véleményezésére
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Dr. Sükösd Tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök Úr. A bizottság egyhangú szavazattal támogatta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a közgyőlésnek is. Köszönöm.
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdés, vélemény van-e? Ha nincs, akkor
szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 20 egyhangú igennel a napirendet elfogadtuk.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
143/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
Szabadegyháza község Településszerkezeti Terve, Szabályozási terv és Helyi
Építési Szabályzat módosításának közbensı véleményezésérıl
1. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Szabadegyháza község
Településszerkezeti Terve, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat
módosításának közbensı véleményezésére” c. elıterjesztést és az abban
foglaltakkal – az alábbi javaslatok figyelembe vétele mellett – egyetért.
a) Támogatjuk a 62. sz. fıút – a jelenlegi tervmódosítás szerint – új
nyomvonalának és vasúti csomópont áttervezése során kialakult területek
terület-felhasználási módosításait az iparterület és az út közötti területekre.
b) A 2011. februári határozatban tett észrevételeinket továbbra is fenntartjuk,
mely szerint a gazdasági területek kijelölése túl nagymértékő. Javasoltuk,
hogy több ütemben, visszafogottabban történjen meg a terület kijelölése. A
településszerkezeti terv módosításánál hiányoljuk a teljes terület integrált
tervezését, illetve a fejlesztések megvalósításának ütemezése során továbbra
is elengedhetetlen az infrastrukturális fejlesztések rangsorolása.
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c) A kereskedelmi-gazdasági területek településközponti vegyes területbe (Vt)
történı átsorolását (települési alközpont) nem kifogásoljuk. Ugyanakkor a
Szeszgyári lakóterület településközponti vegyes területbe sorolásával történı
lakó-, illetve igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely
szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint
sportépítmények elhelyezhetıségének biztosítása megfontolandó – tekintettel
a közeli ipari üzem környezeti hatásaira és kockázati tényezıire.
d) Fontos a település felszíni (Szabadegyházai-vízfolyás, Mélykúti-árok, Büdöstó és Hippolyt-vízfolyás) és felszín alatti vizeinek védelme érdekében a Helyi
Építési Szabályzat módosítási javaslatában foglalt vízminıség-védelmi
elıírások szigorú betartása, mivel a település közigazgatási területe és a
vizsgált objektum területe is a felszín alatti víz szempontjából fokozottan
érzékeny. Emiatt „meg kell akadályozni a felszíni és felszín alatti vízbe
szennyezıanyag bejutását. A felszíni vizet közvetlenül élıvízfolyásba vezetni
csak a megfelelı mértékő, elızetes tisztítás után lehet. Tilos kockázatos
anyag, vagy az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag
keletkezéséhez vezetı anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe. A
területen a vízfolyás, a felszíni és felszín alatti víz védelme érdekében a víz
szennyezıdését, a vízmeder nem kívánatos feltöltıdését vagy lefedését
eredményezı építési munka nem folytatható.”
e) Egyetértünk a tervezési terület vízgazdálkodási terület-felhasználásban lévı
mocsár és nádas mővelési ágú területeinek (ún. Büdös-tó és Hippolytvízfolyás és a környékén nádas mocsaras területek) természetközeli területbe
sorolásával, melyhez kapcsolódóan fontos az érintett területeken az ökológiai
szempontú vízminıség-védelem, a vízi- és vízparti ökoszisztéma megóvása.
f) Különösen fontos feladat a levegı védelmérıl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglaltak, valamint a település Helyi Építési Szabályzata
módosítási javaslatában szereplı levegıtisztaság-védelmi elıírások betartása,
tekintettel arra, hogy Szabadegyháza iparterületén évtizedek óta folyik jelentıs
bőzhatással járó ipari tevékenység (szeszgyártás). Ez elsısorban a közeli,
bıvítésre tervezett Szeszgyári lakóterület védelménél fontos.
g) A településrendezési terv Helyi Építési Szabályzatának módosítási
javaslatának zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos helyi elıírásai
mellett célszerő volna hangsúlyozni a tervben a jelentıs zaj-kibocsátó
létesítmények körüli többszintő növénysávok telepítésének szükségességét –
különös tekintettel a bıvítésre tervezett Szeszgyári lakóterület védelmének
szükségességére - melyek jelentısen csökkenthetik a zajterhelést. Fontos a
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendeletben foglaltak betartásah) Kiemelt szempontnak kell tekinteni a településfejlesztési célok kitőzése és
megvalósítása, illetve a településrendezési terv módosítása során a település
termıterületeinek mennyiségi és minıségi védelmét, mővelés alól való
kivonásának megelızését, mivel az FMTrT szerint a község a Kiváló
termıhelyi adottságú szántóterület övezetébe tartozik, valamint több helyen
érinti a Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete. Az FMTrT-ben
foglaltak alapján a fenti övezetekben beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetıség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetı ki.
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i) Nem áll összhangban Fejér megye termıföldvédelmi célkitőzésével a
tervmódosítás 12. jelő változtatása, a település 0314/2 hrsz.-ú, korlátozott
használatú (általános) mezıgazdasági területe ipari-gazdasági (Gip) területbe
kerülése.
j) Javasolt a HÉSz módosítás talaj(föld)védelem c. bekezdésben foglaltakat
kibıvíteni a termıterület-takarékos területhasznosítás fontosságával.
k) Egyetértünk a tervmódosításban szereplı megállapítással, mely szerint
„ösztönözni kell a természetvédelmi, környezetvédelmi érdekeket is
figyelembe vevı gazdálkodást”.
l) A községnek az FMTrT-ben a „Vízeróziónak kitett terület”, valamint a
„Széleróziónak kitett terület” övezetébe tartozó területein „olyan
területfelhasználást kell elıírni a településszerkezeti tervében, és a helyi
építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti elıírást kell meghatározni,
amely a szél- illetve vízerózió mértékét csökkenti.”
m)Kiemelt figyelmet szükséges fordítani az FmTrT alapján 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. A tervmódosítás során prioritásként indokolt
kezelni a település magterülete állapotának, élıvilágának, biodiverzitásának
megóvását, illetve a település valamennyi zöldfelületének, élıhelyének,
természeti területének megırzését. A magterület övezetére vonatkozó
elıírások az 1. sz. mellékletben találhatók.
n) Természetvédelmi szempontból kedvezı, hogy a tervmódosítás keretében a
vízgazdálkodási terület-felhasználásban lévı mocsár és nádas mővelési ágú
területek (ún. Büdös-tó és Hippolyt-vízfolyás és a környékén nádas mocsaras
területek) természetközeli területbe történı átsorolását tervezik, az OTÉK
elıírásainak megfelelıen.
o) Természetvédelmi szempontból kedvezıtlen, hogy a bıvítésre tervezett
iparterületek közvetlenül az ökológiai folyosó, magterületek körül találhatók,
illetve az iparterületbe sorolandó 0314/2 hrsz-ú ingatlan „a” jelő alrészlete
magterület, ezért a tervezett átsorolás veszélyezteti a magterület és az
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élıhelyeinek fennmaradását,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan mőködését.
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
Szabadegyháza Község Polgármesterének.
Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: a vélemény továbbítására: 2013. január 20.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:
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7.

6.

Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési
terve és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyás elıtti
véleményezésére (Kisteleki major területére és környezetére
vonatkozóan)
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm. A bizottság ezen elıterjesztést is egyhangú szavazással támogatta és
elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdés, vélemény? Nincs, akkor szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 20 egyhangú igennel a javaslatot elfogadtuk.
(Krausz Attila megyei képviselı kiment a terembıl.)

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
144/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési terve jóváhagyás elıtti
véleményezésérıl („Kisteleki major” területére és környezetére vonatkozóan)
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú
Város településrendezési terve jóváhagyás elıtti véleményezésére („Kisteleki major”
területére és környezetére 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, a „Kisteleki major” területére és környezetére
vonatkozóan.
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b) Támogatjuk a tervmódosításban szereplı tájképvédelmi célkitőzést, mely
szerint a tájképvédelmi célok érvényesülése érdekében rögzíti, hogy „a terület
fejlesztése csak a tájjal összhangban, a táj elemeinek gazdagításával
történhet, a tájjal való összhang fontos eleme az építmények tájban való
megjelenése, tájba illesztése.”
c) A tervmódosítás a „környezetvédelem” c. alfejezete csak az autópálya negatív
hatásainak mérséklésének fontosságára, valamint a trágyatárolásra használt
nádastó megszőnésére tér ki, de nem tartalmazza a tervmódosítás
következtében várható környezeti hatásokat és az esetlegesen negatív
hatások mérséklésének eszközeit, valamint az ivóvízbázis közelségének
vizsgálatát.
d) Egyetértünk a tervmódosításban az új erdıtelepítésekre vonatkozó
célkitőzéssel és kapcsolódó elıírásokkal és a zöldfelületekre vonatkozó
alapelvekkel.
e) Megfontolásra javasolt a 020492/2, 020492/14-b, 020494/2 hrsz-ú kiváló
termıhelyi adottságú erdık beépítésre szánt területbe sorolása, mert az nem
áll összhangban Fejér megye termıföldvédelmi célkitőzésével.
f) A tervezési területnek az FMTrT alapján kijelölésre került „Kiváló termıhelyi
adottságú erdıterület” övezetében „beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetıség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetı ki.”
g) Az FMTrT-ben Székesfehérvár területe a Földtani veszélyforrás területének
övezetébe tartozik, melyre a következı elıírás érvényes: „a földtani
veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett
területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület
csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhetı ki.”
h) A városnak az FMTrT-ben a „Vízeróziónak kitett terület”, valamint a
„Széleróziónak kitett terület” övezetébe tartozó területein „olyan
területfelhasználást kell elıírni a településszerkezeti tervében, és a helyi
építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti elıírást kell meghatározni,
amely a szél- illetve vízerózió mértékét csökkenti.”
i) Fontos feladat a felszín alatti víz szennyezıdésének megelızése és kizárása,
mert a város jelentıs része az FMTrT alapján a kiemelten érzékeny felszín
alatti vízminıség-védelmi terület övezetébe tartozik.
j) Kiemelt figyelmet kell fordítani a felszíni vizek szennyezıdésének
megelızésére, kizárására, mivel a település az FMTrT alapján a felszíni vizek
vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének övezetébe tartozik. Az övezeten
belül a tisztított szennyvizek kivezetésérıl a gazdasági és mőszaki
szempontok mérlegelésével gondoskodni kell. Az övezet területére kívülrıl
történı
szennyvíz-bevezetést
meg
kell
akadályozni,
regionális
szennyvízgyőjtı- és tisztító rendszerre szennyvízcsatorna-hálózaton keresztül
történı csatlakozás kivételével.
k) Kiemelt szempontnak kell tekinteni a tervmódosítás elfogadása és
megvalósítása során a település természetes illetve természetközeli állapotú,
védett és Natura 2000 területei, valamint valamennyi bel- és külterületi
zöldterülete, élıhelye kiterjedésének, állapotának, biodiverzitásának,
élıvilágának megóvását, a területek biológiai aktivitásának szinten tartását.
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l) Székesfehérvár területét számos helyen – fıként a felszíni vízfolyások
környezetében - érinti az országos ökológiai hálózat valamint a térségi
ökológiai folyosó, magterület övezete, ezért a tervmódosítás véglegesítése és
megvalósítása során kiemelt figyelmet szükséges fordítani e hálózatok
folyamatosságának biztosítására, a hálózatot alkotó természeti területek
közötti ökológiai kapcsolatok zavartalan mőködésére, elhatárolódásuk
megelızésére, állapotuk és kiterjedésük megırzésére.
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: 2013. január 20.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

8.

7.

Javaslat
Székesfehérvár
Megyei
Jogú
Város
több
településrendezési
terve
és
helyi
építési
szabályzata
módosításának elızetes véleményezésére (Ráchegy, Videoton
Holding Zrt. és környezete, Sóstó Ipari Park, valamint a város
külterületére és egyes belterületi részeire vonatkozóan)
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Dr. Sükösd Tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm Elnök Úr! A bizottság elfogadásra javasolja ezen elıterjesztést is a
közgyőlésnek.
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Kérdés, vélemény? Ha nincs, kérem szavazzunk.
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SZAVAZÁS
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 egyhangú igen szavazattal a javaslatot
elfogadtuk.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
145/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi
építési szabályzata módosításának elızetes véleményezésérıl (Ráchegy,
Videoton Holding Zrt. és környezete, Sóstó Ipari Park, valamint a város
külterületére és egyes belterületi részeire vonatkozóan)

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú
Város több településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának
elızetes véleményezésére (Ráchegy, Videoton Holding Zrt. és környezete, Sóstó
Ipari Park, valamint a város külterületére és egyes belterületi részeire vonatkozóan)”
c. elıterjesztést és az abban foglaltakkal – az alábbi javaslatok figyelembe vétele
mellett – egyetért.
a) Elfogadjuk Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon
igényét, hogy a
− 18/1998. (VI.15.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott
Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park szabályozási tervét és helyi építési
szabályzatát,
− 7/2004.
(II.24.)
számú
önkormányzati
rendelettel
jóváhagyott
Székesfehérvár Megyei Jogú város külterületének és egyes belterületi
részeinek szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát,
− 26/2006. (XI.28.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott
Székesfehérvár, Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervét és
helyi építési szabályzatát és
− 34/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott
Székesfehérvár, Ráchegy szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát
a jogszabályi változások, közmővekre vonatkozó elıírások, valamint a
tervek jóváhagyása óta felmerült problémák pontosítása, átvezetése
céljából módosítsa, a módosított településrendezési eszközöket
elkészíttesse, és támogatjuk azok szükséges elfogadtatásában.
b) Javasoljuk az országos közúti hálózatok távlati fejlesztésének figyelembe
vételét. Egyúttal fontosnak tartjuk a város és a környezı települések
összhangjának, kapcsolatának megteremtését (közös tervezés, tervek
összehangolása).
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c) A részletes szabályozási elemeket és HÉSz elıírásokat tartalmazó
egyeztetési dokumentáció megküldése után tudunk tényleges véleményt
alkotni a módosításokkal kapcsolatban.
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. január 20.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

9.

8.

Javaslat Bodajk város Településszerkezeti Terv, Szabályozási terv
és
Helyi
Építési
Szabályzat
módosításának
elızetes
véleményezésére
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Szintén megadom a szót Sükösd Tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm szépen. A bizottság ezen elıterjesztést is elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek egyhangú szavazattal.
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Kérdés, vélemény? Ha nincs kérem, szavazzunk.
SZAVAZÁS
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Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 egyhangú igennel a javaslatot elfogadtuk.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
146/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
Bodajk város Településszerkezeti Terv, Szabályozási terv és Helyi Építési
Szabályzat módosításának elızetes véleményezésérıl

1. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta Bodajk város Településszerkezeti Terv,
Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának elızetes
véleményezésére c. elıterjesztést és az abban foglaltakkal – az alábbi javaslatok
figyelembe vétele mellett - egyetért.
a) A fejlesztési területen javasoljuk a tömbbelsık feltárásának kidolgozását,
valamint az út- és közmőcsatlakozások helyének biztosítását.
b) Fontos feladat a tervezett fejlesztések esetleges káros környezeti hatásainak
megelızése.
c) Kiemelt szempontnak kell tekinteni a tervezett nagynyomású gázvezeték
nyomvonalának változtatásakor a település természetes zöldterületei,
élıhelyei állapotának megóvását.
d) A településrendezési célok kitőzése és megvalósítása során kiemelt figyelmet
kell fordítani a település tájképi értékeinek megırzésére, mivel Bodajk
település jelentıs része a Fejér Megyei Területrendezési Terv (FMTrT) alapján
a Térségi jelentıségő tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. Az övezetre
vonatkozó elıírásokat az 1. sz. melléklet részletezi.
e) Javasoljuk a település 81. fıút felıli csatlakozásánál egységes építészeti
elıírások meghatározását és védı zöldsáv telepítését.
f) A településrendezési terv módosítása során rendkívül fontos a települést
érintı
országos
ökológiai
hálózat,
térségi
ökológiai
folyosó
folyamatosságának, a hálózatot alkotó természeti területek közötti ökológiai
kapcsolatok zavartalan mőködésére biztosítása, elhatárolódásuk megelızése,
állapotuk és kiterjedésük megırzése, mert a település jelentıs területe az
FMTrT-ben az Ökológiai folyosó ill. Magterület övezetébe tartozik. Az övezetre
vonatkozó elıírásokat az 1. sz. melléklet részletezi.
Ugyancsak prioritásként indokolt kezelni a települést érintı magterületek és
Natura 2000 terület (Móri-árok Kiemelt Jelentıségő Különleges
Természetmegırzési Terület) állapotának, élıvilágának, biodiverzitásának
megóvását, ill. a település valamennyi zöldfelületének, élıhelyének,
természeti területének megırzését, lehetıség szerinti bıvítését.
g) A településrendezési célok kitőzése és megvalósítása során kiemelt figyelmet
kell fordítani a felszín alatti vízkészlet megóvására, szennyezıdésének
megelızésére és kizárására, mivel Bodajk város területének jelentıs része az
FMTrT-ben lehatárolt „Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi
terület” övezetébe tartozik. Az FMTrT-ben szereplı elıírás szerint az említett
övezetben „bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.”
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h) A tervmódosítás során fontos feladat Bodajk város Séd-Nádor-Gaja
vízrendszer vízgyőjtı területébe tartozó vízfolyásainak (Móri-víz és a Gajapatak) mennyiségi és minıségi védelme, valamint a településrendezési és
fejlesztési célok összehangolása az Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony
vízgyőjtı-gazdálkodási alegységre vonatkozó vízgyőjtı-gazdálkodási tervben
foglaltakkal.
i) Bodajk város több területén (déli és észak-nyugati) az FMTrT alapján
kijelölésre került „Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület”, valamint az
„Erdıtelepítésre alkalmas terület” övezetében „beépítésre szánt terület csak
kivételesen, egyéb lehetıség hiányában, a külön jogszabályban
meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetı ki.”
j) A Városnak az FMTrT-ben a „Vízeróziónak kitett terület”, valamint a
„Széleróziónak kitett terület” övezetébe tartozó területein „olyan
területfelhasználást kell elıírni a településszerkezeti tervében, és a helyi
építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti elıírást kell meghatározni,
amely a szél- illetve vízerózió mértékét csökkenti.”
k) Célszerőnek tartjuk a tervezés során az uralkodó szélirány figyelembe vételét.
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 Bodajk
Város Polgármesterének.

Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: a vélemény továbbítására: 2013. január 20.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

10.

9.

Javaslat Perkáta Nagyközség Településrendezési Terve III. sz.
módosításának (egyéb ipari, gazdasági terület, zöldterületek
kialakítása) elızetes véleményezésére

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
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Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Dr. Sükösd Tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm. A bizottság ezen elıterjesztést is támogatta és elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek.
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Kérdés, vélemény van? Nincs. Kérem, szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 egyhangú igennel a javaslatot elfogadtuk.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
147/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
Perkáta Nagyközség Településrendezési Tervének III. sz. módosításáról
1. Fejér
Megye
Közgyőlése
megtárgyalta
a
„Perkáta
Nagyközség
Településrendezési Tervének III. sz. módosítása” c. elıterjesztést és az abban
foglaltakkal – az alábbi javaslatok figyelembe vétele mellett - egyetért.
a) Az ipari terület kijelölésénél kiemelten fontos feladatnak tartjuk a tervezett
fejlesztés során az esetleges káros környezeti hatások megelızését. Az
érintett területnél a felszíni vizek és a talaj terhelésének csökkentése
érdekében ki kell dolgozni a csapadékvíz-elvezetı hálózat rendszerét.
A tervmódosítás során fontos feladat a település Közép-Duna vízgyőjtı
területhez tarozó vízfolyásainak (Cikolai-víz, Mélykúti-árok) mennyiségi és
minıségi védelme, a vízgyőjtı terület felszíni és felszín alatti
vízrendszerének megóvása.
b) Egyetértünk a lakóterület ingatlanainak, valamint a különleges terület
zöldterületbe történı átsorolásával, mely változtatás a településen javítja a
biológiai aktivitásértéket.
c) Javasoljuk a távlati fejlesztések figyelembe vételét.
d) Kiemelt figyelmet igényel a település termıföldjeinek mennyiségi és
minıségi védelmére a településrendezési és –fejlesztési célok kitőzése és
megvalósítása során, mivel a Fejér Megyei Területrendezési Terv (FMTrT)
értelmében Perkáta település jelentıs része „kiváló termıhelyi adottságú
szántóterület” övezetébe tartozik, ezért. Az FMTrT-nek az övezetre
vonatkozó elıírása szerint: „kiváló termıhelyi adottságú szántóterület
övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetıség
hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhetı ki.”
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e)

f)

g)

h)

i)

A termıföld védelme szempontjából kedvezıtlen, hogy a tervmódosítás
keretében a 0284/7 hrsz-ú általános mezıgazdasági területet iparterületbe
tervezik átsorolni.
A nagyközség közigazgatási területén az FMTrT által több helyen
lehatárolt „kiváló termıhelyi adottságú erdıterület” és „erdıtelepítésre
alkalmas terület” övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetıség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetı ki.
A település területének az FMTrT szerint jelentıs részét képezı
„vízeróziónak kitett terület” övezetében olyan területfelhasználást kell
elıírni a településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban
olyan építési övezeti, övezeti elıírást kell meghatározni, amely a vízerózió
mértékét csökkenti.
Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a települést érintı az országos
ökológiai hálózat, valamint a térségi ökológiai folyosó, magterület
övezetében ezen hálózatok folyamatosságának biztosítására, a hálózatot
alkotó természeti területek közötti ökológiai kapcsolatok zavartalan
mőködésére, elhatárolódásuk megelızésére, állapotuk és kiterjedésük
megırzésére.
A településrendezési, településfejlesztési célok kitőzése és megvalósítása
során kiemelt szempontnak kell tekinteni a település magterületei,
természetes illetve természetközeli állapotú zöldterületei, élıhelyei
kiterjedésének, állapotának, biodiverzitásának, élıvilágának megóvását.
Természetvédelmi szempontból kedvezı, hogy a tervmódosítás az 1472/2,
1471/2 és 1470/2 hrsz-ú, falusias lakóterületbe tartozó ingatlanok, valamint
a 1474/1 hrsz-ú, „helyi sajátosságú szabadidıs különleges terület”
zöldterületbe történı átsorolását tartalmazza.
A település északi, Cikolai-víz menti területén csak olyan
területfelhasználási egység jelölhetı ki, amely a természeti adottságok és
a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem
veszélyezteti, mivel az a Fejér Megyei Területrendezési Tervben térségi
jelentıségő tájképvédelmi területbe tartozik.

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 Perkáta
Nagyközség Polgármesterének.
Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: a vélemény továbbítására: 2013. január 20.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:
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11.

10.

Javaslat
Szabadhídvég
község
Településszerkezeti
Terv,
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának
elızetes véleményezésére

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm. A bizottság ezen elıterjesztést is elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Kérdés, vélemény? Nincs. Kérem, szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot
elfogadtuk.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
148/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
Szabadhídvég Község Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi
Építési Szabályzat módosításáról

1. Fejér
Megye
Közgyőlése
megtárgyalta
a
„Szabadhídvég
község
Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat
módosítása” c. elıterjesztést és az abban foglaltakkal – az alábbi javaslatok
figyelembe vétele mellett - egyetért.
a.) Kiemelten fontos feladat a gazdasági terület kijelölésénél a tervezett fejlesztés
során az esetleges káros környezeti hatások megelızése, valamint az érintett
területen a talaj terheléseinek csökkentése érdekében a csapadékvíz-elvezetı
hálózat terveinek kidolgozása.
b.) Alapvetı szempontnak szükséges tekinteni a települést érintı Sió vízfolyás
mennyiségi és minıségi védelmét, a természetes vízi és vízparti ökoszisztéma
megóvását a helyi fejlesztési célok, tervezett területhasználatok során. Az EU
Víz Keretirányelvvel összhangban készült, Sió vízgyőjtı-gazdálkodási
alegység vízgyőjtı-gazdálkodási tervében foglalt célkitőzések, tervezett
intézkedések összehangolandók a területfejlesztési és -rendezési célokkal.
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c.) Egyetértünk a tervmódosítás miatt csökkenı biológiai aktivitásérték
kompenzálása céljából a tervezési terület környezetében levı, fıként
önkormányzati tulajdonú, belterületi ingatlanok tervezett erdısítésével és
javasoljuk, hogy a létrejövı erdıterület közjóléti rendeltetéső besorolást
kapjon.
d.) Támogatjuk a savanyító és zöldségfeldolgozó telephely kialakítását, amely
elısegítheti a településen elıállított termények helyi feldolgozását, ezáltal a
foglalkoztatottság növekedését, illetve a feldolgozásra kerülı termények
megtermeléséhez szükséges helyi termıföldek megırzését. Ugyanakkor
környezetvédelmi szempontból a barnamezıs beruházásként történı
megvalósítás volna a legkedvezıbb. Fontos a telephely kialakításával
csökkenı zöldfelület, valamint átminısítésre kerülı sportterület pótlása a
településen.
e.) 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, mert az Országos Területrendezési Tervben, valamint a Fejér
Megyei Területrendezési Tervben is ökológiai folyosóként szerepel a település
egy része (Sió-menti területek). A településrendezési eszközök felülvizsgálata,
módosítása során prioritásként indokolt kezelni a település magterülete
állapotának, élıvilágának, biodiverzitásának megóvását, illetve a település
valamennyi zöldfelületének, élıhelyének, természeti területének megırzését.
A magterület övezetére vonatkozó elıírások az 1. sz. mellékletben találhatók.
f.) Rendkívül fontos a település és környezete tájképi értékeinek megırzése a
településfejlesztési és -rendezési célok kitőzése és megvalósítása során,
mivel Szabadhídvég község egy része a Fejér Megyei Területrendezési
Tervben lehatárolt „Térségi jelentıségő tájképvédelmi terület” övezetének
része. Az övezetre vonatkozó elıírások az 1. sz. mellékletben találhatók.
g.) 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. Az FMTrT alapján e három övezetben
beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetıség hiányában, a külön
jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján
jelölhetı ki.
h.) A településnek – a Fejér Megyei Területrendezési Tervben lehatárolt
„Vízeróziónak kitett terület” övezetébe sorolt – jelentıs részén olyan
területfelhasználást kell elıírni a települések településszerkezeti tervében, és
a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti elıírást kell
meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti.
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.
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3. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés határozatát továbbítsa
Szabadhídvég Község Polgármesterének.
Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: a vélemény továbbítására: 2013. január 20.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

12.

10.

Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt, nemzeti
forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés! A bizottság ezen elıterjesztést is elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek.
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? Nincs. Kérem, szavazzunk.

SZAVAZÁS

Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 egyhangú igennel a javaslatot elfogadtuk.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
149/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált
pályázatok lezárásáról
A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból
finanszírozott decentralizált pályázatok lezárására” tárgyú elıterjesztést, melyben
foglaltakkal az alábbiak szerint egyetért:
1.

2.
3.

A Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
illetékességi területét érintı jogutódja, az elıterjesztés 1. számú mellékletében
található pályázatok támogatási szerzıdéseiben foglalt kötelezettségek teljesítését
elfogadja, ezáltal azokat lezárhatóvá nyilvánítja.
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy az elıterjesztés 2. számú mellékletében
található egyoldalú nyilatkozatokat a lezárható szerzıdések tekintetében adja ki.
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatóságát és az érintett kedvezményezetteket értesítse.

Felelıs:

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Határidı:

2013. január 31.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

13.

12.

Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Fejér Megyei
Területfejlesztési Tanács jogutódja által kezelt, nemzeti forrásból
finanszírozott decentralizált pályázatok lezárására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Dr. Sükösd Tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök Úr! A bizottság egyhangú szavazattal támogatta ezen
elıterjesztést is és elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
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Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, vélemény? Nincsen. Kérem,
szavazzunk.

SZAVAZÁS
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:

Megállapítom, hogy 19 egyhangú igennel a javaslatot elfogadtuk.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
150/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács
jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok
lezárásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból
finanszírozott decentralizált pályázatok lezárására” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
1.

2.

3.

A Fejér Megyei Önkormányzat, mint a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács
illetékességi területét érintı jogutódja, a határozat 1. sz. mellékletében található
pályázatok támogatási szerzıdéseiben foglalt kötelezettségek teljesítését
elfogadja, ezáltal azokat lezárhatóvá nyilvánítja.
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy az elıterjesztés 2. számú mellékletében
található egyoldalú nyilatkozatokat a lezárható szerzıdések tekintetében adja
ki.
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatóságát és az érintett kedvezményezetteket értesítse.

Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: 2013. január 31.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:
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14.

13.

Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, vélemény? Nincs. Kérem, szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 egyhangú igennel a határozatot elfogadtuk.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
151/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Fejér Megye Közgyőlése a
92/2012. (VII.30.)
97/2012. (IX.22.)
98/2012. (IX.22.)
100/2012. (IX.27.)
103/2012. (IX.27.)
104/2012.(IX.27.)
105/2012.(IX.27.)
106/2012. (IX.27.)
107/2012. (IX.27.)
108/2012. (IX.27.)
109/2012. (IX.27.)
118/2012. (X.19.)
129/2012. (XI.29.)
131/2012.(XI.29.)
132/2012.(XI.29.)
133/2012.(XI.29.)
134/2012.(XI.29.)
135/2012.(XI.29.)
136/2012.(XI.29.)

határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

15.

14.

Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı
úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Nekem három kérdésem lenne. Mi azt látjuk, hogy az elnök úr dönt ebben a
kérdésben, itt több összeg kiosztásra került. A kérdésem az, hogy mi alapján esett a
választás például a Táncsics Mihály Gimnázium végzıs diákjainak a szalagavató
báljára, illetve, hogy a támogatás 20 ezer forint értékben ide kerül, hiszen olyan sok
más gimnázium is van még a megyében. Ezt szeretném tudni, hogy miért pont ık,
illetve ugyanez a kérdésem a Fehérvárcsurgói Máltai Szeretetszolgálattal
kapcsolatban, valamint itt egy 50 ezer forintos segítség történt, vagy támogatás
került átadásra, illetve szeretném azt megkérdezni, hogy a megyei önkormányzati
hivatal részére megyei rendezvények szervezését, koordinálását, illetve fotózását
404.650 forintban látjuk itt meghatározni, ez mit takar és milyen jellegő költségek
ezek. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Az Én elnökségem alatt a vállalkozók, a Príma díj átadásra tettem javaslatot, hogy
kerüljön támogatásra, ez 100 ezer forintos összeg, a Máltai Szeretetszolgálatra,
amely karácsony elıtt a rászorulóknak vásárolt lisztet, élelmiszereket, ez 50 ezer
forint és a Táncsics Mihály Gimnázium végzıs diákjainak szalagavató bálját
támogattam 20 ezer forinttal, ez saját hatáskörben tettem Én meg. Felette a 400
ezres és egyéb összegeket még az elıdöm által került kiosztásra. Az Én általam
elköltött 150-170 ezer forint, ezekre kérelem érkezett és Én úgy ítéltem meg, hogy
támogatásra érdemesek ezek a szervezetek.
Más kérdés, vélemény? Nincs, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
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Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a napirend el lett
fogadva.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
152/2012. (XII.20.) önkormányzati határozata
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben hozott
intézkedésérıl szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta.

(Krausz Attila megyei képviselı visszajött a terembe)

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirend:

16.

15.

Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb
eseményekrıl
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a vitát kérdés, vélemény? Nincsen.
Kérem a napirend tudomásulvételét.
Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

18.

17.

A képviselık bejelentései, interpellációi

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
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Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Nagyon rövid leszek. A Jobbik megyei frakció nevében mindenkinek áldott
karácsonyt és boldog új évet szeretnénk kívánni. Köszönöm szépen.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönjük szépen. Dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úr.

Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Tisztelt Jelenlévık!
Az MSZP frakció nevében is boldog, békés karácsonyt, boldog új évet, sikerekben
gazdag új évet kívánok.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Tóth Erika frakcióvezetı asszony.

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Követem az urakat a Fidesz megyei frakciója nevében szeretettel teli pillanatokat,
nagyon szép ünnepet kívánok valamennyiüknek és kívánom, hogy ez az adventi
idıszak ez tulajdonképpen ez a Krisztus várásról szól és ez ne legyen magányos,
mindenki ossza meg a környezetével, munkahelyén, családjában, mert így lesz ez
igazi ünnep, így fogjuk igazából a szívünkben tudni ünnepelni ezt a szép karácsonyi
idıszakot.
Azt ne várják, hogy énekeljek, Én az alcsútdobozi kamarakórus tagja vagyok és most
már több ilyen adventi hangversenyen szerepeltünk, itt most nem szeretnék énekelni
… úgy hogy nem is tudom, hogy miért mondtam el ezt bocsánat…

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönjük szépen, de természetesen az állófogadáson erre még a lehetıség meg
lesz. Bejelentéssel szeretnék élni képviselıtársaimnak. Januárban egy 6-8 nap
szabadságot szeretnék kivenni, még nem tudom, hogy milyen idıszakban, kérem
ennek a tudomásulvételét és nyilván a korelnök úr alá fogja írni a szabadságos
papíromat. Ennek a szabadságnak egy része áthúzódó, mert még egy 3-4 napon
még van… Jó köszönöm szépen.
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Tisztelt Képviselıtársaim!
Az ülés bezárása elıtt engedjék meg, hogy szeretettel meghívjam a közgyőlés
tagjait, Excellenciás Püspök urat, Kormánymegbízott urat Címerterembe egy
koccintásra és állófogadásra mindenkit szeretettel várunk. Az ülést ezzel bezárom.

K.m.f.

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

