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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Szeretettel köszöntök mindenkit, a megjelent Képviselı Urakat, vendégeinket,
megkérek mindenkit, hogy jelentkezzen be. Kicsit sietıs a dolgunk, mert Rétimajorban egy tanácskozáson kellene részt vennem, amely a munkahelyteremtéssel
kapcsolatos, s mivel a déli, a megyénknek a déli része amúgy is kiemelt fontossággal
bír a megyei közgyőlés elıtt és a területfejlesztési koncepcióba is mindenképp
szeretnék, ott meg kell jelenni, mert illusztris vendégek is jelen lesznek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Képviselıtársaim! Megállapítom, hogy 17-en vagyunk
jelen, így a közgyőlés határozatképes. Az érdemi munka megkezdése elıtt szomorú
kötelezettségemnek teszek eleget, miszerint tájékoztatom Önöket, hogy a
közelmúltban Fejér megye közéletébıl két kimagasló személyiség távozott, akikrıl
ezúton kívánok megemlékezni a Tisztelt Közgyőlés elıtt.
Életének 90. évében elhunyt Dosztál Béla, az 1956-os forradalom és szabadságharc
egyik kiemelkedı alakja.
Dosztál Béla 1923. április 13-án született Komáromban. Közgazdaságtudományi
Egyetemet végzett, az 1948-as lakosság-csere egyezmény miatt költözött
Magyarországra és Székesfehérváron telepedett le.
Az 1950-es évek elején politikai magatartása miatt 1950. május 8-án Kistarcsára,
majd Recskre internálták, ahonnan 1953. április 11-én szabadult.
1955-ben a Székesfehérvári Megyei Bíróság társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett
bőntett koholt vádjával másfél évi börtönbüntetésre ítélte, 1956 márciusában került
szabadlábra.
A forradalmi eseményekhez 1956. október 27-én csatlakozott. E napon
megválasztották a nemzeti bizottsági ideiglenes elıkészítı bizottságnak tagjává,
majd a Székesfehérvári Nemzeti Bizottság titkárává.
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1957. január 11-én tartóztatták le, április 5-én megszüntették az ellene folytatott
nyomozást és közbiztonsági ırizetbe, (a tököli internáló táborba) helyezték, 1957.
június 21-én letartóztatták. A Pest megyei Bíróság Népbírósági Tanácsa 1958. július
10-én 12 évi börtönbüntetésre ítélte, melyet a Legfelsıbb Bíróság Népbírósági
Tanácsa l959. január 23-án 15 évre súlyosbított. 1964. november 11-én
kegyelemmel szabadult.
Az egykori forradalmár 2002-ben lett Székesfehérvár díszpolgára, majd 2006-ban
Szent István Emlékérmet vehetett át, 2007-ben pedig Fejér Megye is díszpolgárává
választotta.
Emlékezzünk Dr. Kara Pálra, aki 1943. április 30-án született. Az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán 1967-ben diplomázott. Fiatalon már a közigazgatás
szolgálatában állt. Gyakornokként a Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB Titkárságára
került, majd áthelyezéssel a Szentendre Városi Tanács VB Titkárságának vezetıje
lett.
1982. január 1-tıl 1989. június 1-ig a Magyar Közigazgatási Intézet jogelıdjénél, az
Államigazgatási Szervezési Intézetben dolgozott.
Ezt követıen került a Belügyminisztériumba, ahol kezdetben fıosztályvezetıként,
majd helyettes államtitkárként is dolgozott. 2002-tıl 2003. július 31-ig nyugdíjazásáig - önkormányzati és építésügyi helyettes államtitkár volt.
Szakmai tevékenysége mindvégig közigazgatás-centrikus volt. Kezdetektıl
érdeklıdése középpontjában a helyi- területi igazgatás korszerősítése állt.
Közremőködött – többek között – az új önkormányzati rendszer jogi hátterének
kidolgozásában.
Nyugdíjazását követıen sem vonult vissza a közélettıl 2006. óta – haláláig – a Fejér
Megyei Területi Választási Bizottság elnöke volt.
Kérem, hogy Dosztál Béla és dr. Kara Pál emlékének most egy perces, néma
felállással adózzunk.
GYÁSZSZÜNET
(Iván János megyei képviselı megérkezett az ülésre)
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérem Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy
munkánkat. Megadom a szót Tóth Erika Frakcióvezetı Asszonynak.

kezdjük

meg

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés! Engedjék meg Kedves Barátaim, hogy emlékeztessem Önöket
arra, hogy 2013. január 1-jével Magyarország Kormánya egy olyan rendeletet hozott,
hogy az energiaárak, amely a gáz és a villanyt érinti, tekintetében árcsökkentést
hajtsanak végre a szolgáltatók. Ezzel egy olyan folyamatot szeretett volna a Kormány
megfordítani, amely 8 év alatt odáig vezetett el, hogy 15 alkalommal került emelésre
az energia ára Magyarországon és háromszorosára nıtt az energia ára a 8 évvel
korábbihoz képest.
Ezt a folyamatot szerette volna Magyarország Kormánya megfordítani és hogy végre
a magyar emberek ezentúl kevesebbet fizessenek az áram és a villany, a gáz díjáért.
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Én a mai közgyőlésen szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a FIDESZ olyan
aláírásgyőjtési akcióba kezdett, amelynek az eredménye az lett, hogy a tegnapi
napon, ha jól tudom, bejelentette a Kocsis Máté kommunikációs igazgató, hogy 1
millió fölötti aláírás győlt össze. Én tudom, hogy ebben a teremben is vannak már
sokan, akik aláírták, de bizonyára még olyanok is, akiknek nem sikerült, akikhez nem
jutott el az aláírásgyőjtı ív. Én szeretném fölkérni frakciótársaimat, hogy valószínőleg
ez egy olyan téma, amiben egyet tudunk érteni egymással, amihez Önök is oda
tudnak állni támogatóként, szeretném kérni Önöket, hogy Önök is írják alá ezt az
ívet, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a magyar emberek kiállnak a
rezsicsökkentés mellett, ugyanis nagyon sokan támadják, elsısorban a szolgáltatók,
de külföldi támadásokat is elszenved az ország emiatt. Én kérem, hogy legyenek
Önök ebben partnereink, megkérem Balogh Gergely képviselıtársamat, hogy adja át
Önöknek az aláírásgyőjtı ívet és bízunk benne, hogy partnereink lesznek ennek a
célkitőzésnek a megvalósításában. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Árgyelán János Frakcióvezetı Úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót, Elnök Úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés! Én a magam
részérıl támogatom ezt a javaslatot, sıt én azt mondom, hogy ennél nagyobb
csökkentést is el lehetne érni. Azt gondolom, a módszer az, ami nem jó. Itt a
magánkézben lévı szolgáltatókat ilyen módszerrel próbáljuk rávenni, meggyızni,
hogy az extra profitjukból adjanak vissza. Én azt gondolom, a tökéletes megoldás az
lenne, hogyha a kulcs ágazatokat az állam a saját kezébe visszavenné és akkor nem
lenne ilyen nyomásgyakorlásra szükség. Ettıl függetlenül én támogatom azt, hogy az
embereknek kevesebb legyen a teher és én alá fogom írni ezt. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Iván János Frakcióvezetı-helyettes Úrnak.
Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Képviselıtársaim! Hát kedves gesztus a
közgyőlés indításánál. Én magam úgy gondolom, hogy bármiféle olyan intézkedés,
ami azt jelenti, hogy az embereknek az életminısége, életfeltételei javuljanak, az
támogatandó, de elsısorban én azt gondolom, hogyha ebben az játszana szerepet,
hogy saját maguk tudják megteremteni ennek a lehetıségét munkahellyel, megfelelı
jövedelemmel rendelkezzenek az ország teljes területén, én azt gondolom, hogy tán
az lenne az elırevezetı út. Nem akarok itt most polemizálni és politikai vitába
belemenni, tehát én a magam részérıl tudom támogatni, azt is merem mondani,
hogy szívesen megadom és egyébként elérhetı bárhol, nevemet, e-mail címemet,
bármiféle elérhetıséget, életkorom egyébként 55, tehát az ami hiányzik meg az
aláírás, tehát minden nyilvános, úgyhogy bárki bármikor felkereshet bármilyen
ügyben, de egyébként ezt az aláírásgyőjtı ívet itt nyilvánosan nem fogom aláírni.
Köszönöm szépen.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérem Képviselıtársaimat, szavazzunk a napirendrıl, a kiosztott
napirendrıl.
SZAVAZÁS
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 18 egyhangú igennel a napirendet elfogadtuk.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
37/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.
NAPIREND
1.

3.

2.

5.

3.

6.

4.

9.

5.

7.

6.

10.

7.

11.

8.

1.

9.

4.

10.

12.

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciójára
Javaslat az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és
díjakról szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet
módosítására
Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács mőködésével kapcsolatos egyes döntések
meghozatalára, továbbá ezzel összefüggésben a Fejér Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének
jóváhagyására és Alapító Okiratának elfogadására
Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti
forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárására
Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Fejér Megyei
Területfejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból
finanszírozott decentralizált pályázatok lezárására
Beszámoló Fejér megye 2012. évi bőnügyi, közbiztonsági
helyzetérıl
Éves összefoglaló ellenırzési jelentés a 2012. évi belsı
ellenırzések tapasztalatairól
Javaslat az M1 gyorsforgalmi út bicskei csomópontjának a
2014-2020-as tervidıszakban megvalósítandó nagyprojektek
közé történı besorolására
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11.

13.

12.

14.

13.

15.

14.

2.

15.

8.

16.
17.
18.

16.
17.
18.

19.

19.

Javaslat az Enying és Sárbogárd térségéhez tartozó
települések szabad vállalkozási övezetbe történı besorolásának
kezdeményezésére
Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció
véleményezésére
Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város III. Települési
Környezetvédelmi Programjának véleményezésére
Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Mentıszervezet
2012. évi munkájáról
Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program
feladatainak megvalósításáról
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb
eseményekrıl
Képviselık bejelentései, interpellációi

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési
Bizottság tárgyalta a közgyőlés ülésén szereplı egyes napirendeket, melyrıl szóló
összegzı anyag az ftp szerveren elhelyezésre került.
Tisztelt Közgyőlés! Megkezdjük a napirend felett a vitákat. Elsı napirendi pontunk:

1.

3.

Beszámoló
a
Fejér
Megyei
költségvetésének végrehajtásáról

Önkormányzat

2012.

évi

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom Képviselıtársaimat, hogy az önkormányzat könyvvizsgálója által
készített vélemény az ftp szerveren elhelyezésre került.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Képviselıtársaimat van-e kérdésük,
véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatban?
Megadom a szót Iván János Frakcióvezetı-helyettes úrnak. Legalábbis itt nálam szót
kért. Akkor azt töröljük.
Hozzászólást nem látok. Aki a napirendet elfogadja, kérem szavazzon.
SZAVAZÁS
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 16 igen, 0 nem, 2 tartózkodással az elsı napirendet
elfogadtuk.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
5/2013. (IV.26.)
önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Második napirendi pontunk:
2.

5.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciójára
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Bátorkodom bejelenteni, hogy ez az önkormányzati törvényben még így szerepel, de
módosító javaslat szerepel a Parlament elıtt, amelyet októberi hatályra fogjuk
módosítani. Kérdezem Fıjegyzı Urat, hogy ettıl függetlenül megtárgyaljuk-e ezt a
napirendi pontot vagy várjuk meg a törvénymódosítást és akkor majd a szokásos
idıben, az ıszi idıszakban fogjuk ezt megtárgyalni? Nyilván a törvény csak egy
dátum módosítást jelent csak az önkormányzatok életében.
Dr. Molnár Krisztián – megyei fıjegyzı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés! Véleményem az, hogy mivel a törvény most, a
jelenleg hatályos törvény jelenleg kötelezıvé teszi a mostani elfogadást, tehát az
április végi elfogadást, tehát ezért meg kell most tárgyalni a közgyőlésnek a
koncepciót.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend felett a vitát. Megadom a szót Tóth Erika
Frakcióvezetı Asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés! Én nem tartom rossznak, hogy ez mostanra volt kitőzve, ugyanis
ami szerepelt érvként is az elıterjesztésben, egy hosszabb elıkészítési szak áll a
rendelkezésünkre ahhoz, hogy a konkrét pénzügyi tervünket el tudjuk készíteni.
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Hogyha már most kijelöljük azokat az utakat, irányokat, elképzeléseket, amelyek
alapján a jövı évi munkánkat végezni akarjuk, úgyhogy örülök, hogy errıl most így
beszélünk és jónak tartom azt a fajta megjelölést, ami szerepel az elıterjesztésben
arra vonatkozóan, hogy egy nagyobb szabású pályázatot tudjon beadni a megyei
önkormányzat a területfejlesztési koncepció teljes elkészítésére, ugyanis azt szerepel
az elıterjesztésben, hogy egy pályázatot fogunk beadni a koncepció elkészítésére,
egy nagyobb összegre, ami azt gondolom, hogy enélkül nem lenne lehetıség, hogy
meg tudjuk valósítani, hiszen a megyei források, a korábbiak mőködésre adtak
lehetıséget és emellett forrást kell hogy szerezzünk, hogy tényleg egy olyan
koncepció elkészüljön, ami visszatükrözi azokat az elképzeléseket, amelyek a megye
településeirıl, gazdasági szervezeteinkrıl, társadalmi szervezeteinkrıl fölmerültek és
mindenki nagyszabású dolgokban gondolkodik, hiszen egy új költségvetési, uniós
költségvetési ciklus elıtt állunk és nagy reményekkel vannak a települések is és így a
megyei területfejlesztési koncepció elé is nagy reménnyel néznek az érintettek. Tehát
nekünk egy olyan koncepciót kell elkészíteni, ami mindenképpen bíztatást ad és
lehetıséget ad majd ezeknek az elvárásoknak. Tehát ehhez beadjuk a pályázatot, a
pályázatban szerepel egy 5 millió forintos, a korábbi elıterjesztéshez képest egy
kiegészítés, egy 50 millió forint az egész és egy 50 ezer forintos csökkentés szerepel
azért, mert a pályázati feltételek az 50 millió alatti kérvények, támogatási kérelmek
esetében kedvezıbbek, nem kell olyan súlyú elvárásoknak megfelelni, mint az 50
millió fölötti pályázatok esetében és ezért van ez a módosítási javaslat is ehhez az
elképzeléshez.
Én azt kérem a Képviselıtársaimat, hogy fogadjuk el a megye költségvetési
koncepcióját. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megadom a szót Iván János Frakcióvezetı-helyettes úrnak.
Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Lehet, hogy meg kell néznem a mai horoszkópomat, mert kicsit ez a meglepetések
napja. Az elején a Frakcióvezetı asszony hozzászólására nem számítottam, utána
viszont számítottam Elnök úrnak a kérdésére a napirenddel kapcsolatban, hogy vane valakinek észrevétele, vagy módosító javaslata, mert ott egyébként úgy tőnik, hogy
a kérdésre a törvényesség oldaláról a Fıjegyzı úrtól kaptam választ és azt szerettem
volna kérni, hogy ezt a napirendet most ne szavazzuk meg, ne tárgyaljuk meg.
Éppen azért, mert úgy tudom, hogy a Parlament is döntött abban a kérdésben, hogy
a koncepció elkészítésének a határidejét megváltoztatja. Én tudom, hogy sokak és
sokat dolgozat annak érdekében, hogy a képviselık elé kerülhessen ez az
elıterjesztés és azt is gondolom, hogy igazán érdemi, nagy irányváltás nem várható
az, hogy az ısz folyamán esetleg ebben a koncepcióban más irányvonalakat lehetne
megfogalmazni. Nyilván nem az eszközöknek a hozzárendelése és annak a
számszerősítése a koncepcióban az elsıdleges cél, de jó néhány keretszámot nem
ismerünk, ami esetleg az elképzeléseinket motiválhatja, befolyásolhatja.
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Ezért azt kérném a közgyőléstıl, hogy egy elsılépcsıs koncepciónak fogadjuk el – a
következı évre vonatkozóan – és az ısz folyamán a törvényesség határidején belül,
vélhetıen egy szeptemberi idıpontban, ha nem lesz új információ, akkor
ugyanezekkel a tartalommal, hogy ha lesz új információ, akkor azzal a tartalommal
újra tárgyalja meg a közgyőlés ezt a koncepciót. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Ezt, mint elnök, én ezt befogadom és akkor nem kell róla
szavazni, mert egyetértek a javaslattal. A hozzászólásokhoz kapcsolódóan egy tény,
hogy több önkormányzat jelezte a parlamenti képviselık felé, hogy módosítsuk a
határidıt, ugyan a koncepció az mindig csak irányt mutat és nem részletes
költségvetés, de az igazi költségvetést akkor tudják az önkormányzatok megalkotni,
hogyha elfogadja a Parlament a jövı évi költségvetést és utána 50 nap áll
rendelkezésre az önkormányzatoknak, hogy elkészítsék, illetve benyújtsák a
sajátjukat. Ebben a megyei önkormányzat elég hatékony szokott lenni, azt gondolom,
az az idı majd el fog következni és be is lesz nyújtva itt a Tisztelt Közgyőlésnek.
Mivel több hozzászólást nem látok, én javaslom, hogy szavazzunk a napirendrıl.
SZAVAZÁS
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 18 egyhangú igennel a napirendet
elfogadtuk.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
38/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója elızetes
elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetése elıkészítéseként beterjesztett költségvetési koncepcióról szóló
elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza.
A Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összeállítása során a
következı alapelvek érvényesülését kell biztosítani.
1. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal mőködési kiadásaira a központi
költségvetésbıl az önkormányzatot megilletı mőködési támogatás kell, hogy
fedezetet biztosítson.
2. A Fejér Megyei Területi Konzultációs Fórum költségei finanszírozásánál a tagok
egyenlı arányú költségviselési kötelezettségét kell figyelembe venni.
3. A 2013. évi elıirányzat terhére, 2013. évben vállalt kötelezettség pénzügyi
teljesítésének következı évre történı áthúzódása esetén, annak fedezetét a
2014. évi költségvetésben, az elızı évi pénzmaradványból kell biztosítani.
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4. A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévı
megyei önkormányzatok számára” címő ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú
pályázaton való sikeres részvétel esetén, a projekt megvalósításának 2014. évre
prognosztizált részfeladatai költségvetési hatását a 2014. évi költségvetés
összeállításánál figyelembe kell venni.
5. A közgyőlés egyetért azzal, hogy a várható jogszabályi változásban rögzített
idıpontra tekintettel a 2014. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó
elıterjesztést ismételten megtárgyalja. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy erre
tekintettel e napirendet a közgyőlés II. félévi üléstervében szerepeltesse.
6. 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.
7. Felkéri továbbá elnökét, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján kidolgozott és
összeállított 2014. 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:
És egy szavazást kérnék magáról a pályázattal összefüggésben. Természetesen
azzal a módosítással, amit Frakcióvezetı Asszony felvezetett. Az ÁROP-os
pályázatról van szó. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a pályázatot is
befogadta a közgyőlés.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
39/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévı
megyei önkormányzatok számára” címő, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú
pályázatról
Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciójára vonatkozó elıterjesztés keretében megtárgyalta a „Területfejlesztési
tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévı megyei önkormányzatok
számára” címő, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázatról szóló elıterjesztést, és
az alábbi határozatot hozza.
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Fejér Megye Közgyőlése egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, és jóváhagyja a
Fejér Megyei Önkormányzat részérıl, 49.950.000 forint támogatási igénnyel történı
pályázat benyújtását, a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia
régiókban lévı megyei önkormányzatok számára” címő, ÁROP-1.2.11/A-2013
kódszámú pályázati felhívásra.
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy intézkedjen a pályázat határidıben történı
benyújtása felıl, és felhatalmazza az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok aláírására.
Felelıs: a közgyőlés elnöke
Határidı: 2013. május 30.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

3.

6.

Javaslat az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és díjakról
szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Ennek a módosításra azért van szükség, mert a díjak egy részét március 15-én adtuk
volna ki, de mivel a rendkívüli helyzet megakadályozta, hogy az ünnepi közgyőlést
megtartsuk, ezért azzal a javaslattal fordultam a Jegyzı Úrhoz, hogy módosítsuk úgy
a rendeletünket, hogy a Megyenapon legyenek a kitüntetések átadva, amelyre
vélhetıen szeptember környékén kerülne sor.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem a Képviselıtársaimat, hogy kinek
van ehhez hozzászólása? Megadom a szót Tóth Erika Frakcióvezetı Asszony.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyőlés! Én örülök ennek a módosításnak, hiszen ezt
azt jelenti, hogy akkor ezentúl valóban minden évben kötelezıen meg kell tartanunk
a Megyenapot. Korábban volt rá példa, hogy akár anyagi vagy egyéb okok miatt erre
nem került sor. Így akkor ez egy garancia lesz arra, hogy jövıben minden évben
minden alkalommal megtartsuk a Megyenapot. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megadom a szót Iván János Frakcióvezetı-helyettes Úrnak.
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Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen. Elıször amikor olvastam az elıterjesztést, azt gondoltam, hogy
csak erre az évre szól, mert most valóban egy olyan helyzet állt elı az idıjárás miatt,
hogy nem lehetett megtartani az ünnepséget, volt újabb idıpont, az is elmaradt az
akkorra tervezett. De úgy látom, az elıterjesztésbıl teljesen egyértelmő, hogy
minden évben itt kerülne erre sor. Én azt gondolom, hogy azért ez átgondolandó,
mert egy ilyen kitüntetı, ezek jellemzıen azért vagy szakmaiságban valami nagyot
alkotók vagy életpályáknak az értékelését jelentik, az İ esetükben azért ez egy
nagyon nagy esemény és ennek a korábbi ünnepségeknek, a teremnek, a
Megyeházának, Díszteremnek és az itt elhangzó mősoroknak, laudációknak azért
más méltósága van, mint a Megyenapoknak. Ugye tudjuk azt, hogy a
Megyenapoknak szervezése az nagyon sokféle lehet esetenként, egy ideiglenes
alkalomra, arra az alkalomra felállított nagy sátorban történik a megrendezése és én
azt gondolom, hogy ilyen értelemben azért valamelyest csorbul ennek a méltósága a
kitüntetettek részérıl.
Nyilvánvalóban azért az mellette szól, hogy a Megyenap is egy sokszínő programra
épül és arra is felfőzhetı egy ilyen elismerésnek az átadása, de mondjuk egy megye
díszpolgári címet én azt gondolom, hogy meg kellene hagyni abban a kontextusban,
hogy azért a március 15-ei ünnepséghez kapcsolódóan kerüljön átadásra. Tehát azt
gondolom, hogy nem biztos, hogy minden egyes díjat át kellene tenni egy megyenapi
átadásra, hanem én úgy gondolom, hogy néhányat meg kellene hagyni arra, hogy a
március 15-ei ünnepségen történjen az átadás, bízva abban, hogy ez az idıjárási
helyzet vagy más hasonló nem fogja akadályozni az ünnepségnek a megtartását.
Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Itt a horoszkópok világában ma valóban meg kell nézni
Frakcióvezetı-helyettes úrnak a horoszkópját, mert ezt a javaslatát is befogadom,
mert az én elképzelésem is ez volt, csak elbeszéltünk egy kicsit egymás mellett. Én a
szavazásra is így tenném fel, hogy ebben az évben a Megyenapon is természetesen
a március 15-e vagy akár az október 23-ának az ünnepi tényét nem kívánjuk hosszú
távon rontani, sıt inkább minél kitőnıbb mősorokkal emelni. Kérem szavazzunk.
Igen, tehát az idei évre vonatkozik.
SZAVAZÁS
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 18 egyhangú igennel a javaslat támogatást nyert.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a kitüntetı címrıl és díjakról szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Negyedik napirendi pontunk:
4.

9.

Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács mőködésével kapcsolatos egyes döntések
meghozatalára, továbbá ezzel összefüggésben a Fejér Megyei
Önkormányzat
Szervezeti
és
Mőködési
Szabályzatának
módosítására
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Képviselıtársaimat, van-e
hozzászólás a napirendhez? Megadom a szót Tóth Erika Frakcióvezetı Asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés! Csak szeretném alátámasztani, hogy mennyire fontos ez a
módosítás, ami elıttünk szerepel, hiszen ez a társulás egy nagy munkába kezdett,
egy hatalmas pályázatot bonyolít le, amelynek az eredményeként a Velencei-tó körül
teljes körben ki fog épülni a kerékpárút hálózat. A Velencei térség, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács a tavalyi évben 150 millió forintot kapott banki forrásból
kerékpárút fejlesztésre, az idei évben 280 millió pályázatot nyert el kerékpárút
fejlesztésre és természetesen erre volt koncepció, hogy eleve a Velencei-tó körül fog
megépülni ez a kerékpárút és ehhez csatlakozva Gárdony Városa is 280-290 millió
Ft összeget nyert el, tehát így közel 800 millió forintból ki fog épülni egy olyan
úthálózat, ami azt hiszem, hogy az emberek életminıségét mindenképpen javítani
fogja. Most Németországban jártunk a képviselıtársam közül, illetve ketten voltunk
képviselık és Fıjegyzı Úr volt velünk, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzatok
Szövetségétıl volt egy hölgy a delegációnknak a tagja és ott többek között sok
mindent láttunk, tapasztaltunk, de többek között azt, hogy rengetegen járnak
kerékpárral városban, hölgyek szoknyában, kosztümben, tehát diákok, úriemberek,
tehát azt hiszem, hogy ez egy jó minta, ami szerintem a mi egészségünknek is,
illetve hát a környezetünk védelmének is szolgálna, hogyha hasonló lehetıségeink
lennének, ugyanis ott sokkal több a kerékpárút hálózat. Tehát ez a Velencei-tó,
Vértes Fejlesztési Tanács is ezért dolgozik vagy ezért is dolgozik és hát kérem a
közgyőlés tagjait, hogy fogadják el ezt a módosítást, hiszen ez a mi önkormányzati
hivatalunk munkatársaira is egy elég nagy felelısséget ró ezeknek a pályázatoknak a
benyújtása, az elıbb errıl beszéltem, és nyilván hogy ennek így a rendje, hogy ez
szerepeljen az SZMSZ-ben. Köszönöm.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? Teljesen egyetértek Frakcióvezetı
Asszonnyal, éppen ezért került be a Csákberény, Csókakı, Mór és Pusztavám, mivel
a Vérteshez tartozó településekrıl van szó, lehetıség legyen ott is kerékpárút
építésére és ha ezt módosítjuk, akkor meg is fogom hívni a kerékpárügyi biztos
Garancsi Urat, hogy járjuk be Csákberény, Csókakı, Mór és Pusztavám térségét,
hogy ez mielıbb realizálódhasson. Kérem szavazzunk. Az elsı szavazás az SZMSZ,
az önkormányzat SZMSZ-ének módosításáról szól.
SZAVAZÁS
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 18 egyhangú igennel támogatást nyert az elsı
szavazás.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
7/2013. (IV.26.)
önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Második szavazás a tanács, a társulási tanács alapító okiratának módosításáról szól.
A döntés meghozatalához minısített többség szükséges. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 18 egyhangú szavazattal támogattuk a módosítást.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
40/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Alapító
Okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács mőködési területének módosítására és ezzel
összefüggésben az egyéb szükséges döntések meghozatalára c.” elıterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
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A közgyőlés a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
mőködési
területének
bıvítésével
és
a
munkaszervezeti
feladatok
meghatározásával, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okiratának
módosításával az alábbiak szerint egyetért:
1.)

Az Alapító Okirat 4. pontja helyére a következı rendelkezés lép:
4.) A Tanács mőködési területe:

2.)

-

Fejér Megye térségébıl:
o Alcsútdoboz, Baracska, Bodmér, Csákberény,
Csákvár, Csókakı, Felcsút, Gánt, Gárdony, Gyúró,
Kajászó, Kápolnásnyék, Lovasberény, Martonvásár,
Mór, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pusztavám,
Sukoró, Szár, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb,
Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly és Zichyújfalu.

-

Komárom-Esztergom Megye térségébıl:
o Bokod, Oroszlány, Szárliget, Várgesztes, Vértessomló.

Az Alapító Okirat 10. pontja helyére a következı rendelkezés lép:
10. A Tanács munkaszervezete:
A Tanács munkájának segítésével, üléseinek elıkészítésével és a
térségi területfejlesztési dokumentumok (koncepció, program)
kidolgozásával,
megvalósításával,
pályázati,
pénzügyi,
gazdálkodási tevékenységével összefüggı feladatokat a Fejér
Megyei Önkormányzat Hivatala útján látja el.

A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Elnökét a határozat megküldésével tájékoztassa, továbbá felkéri a
fıjegyzıt, hogy gondoskodjon a megyei közgyőlések által elfogadott módosított
egységes szerkezető Alapító Okirat Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatóságához történı benyújtásáról.
Felelıs:

Törı Gábor
közgyőlés elnöke

Határidı:

2013. május 15.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Végül szavazzunk a tanács szervezeti és mőködési szabályzatának módosításáról.
Szintén majdnem egyhangú döntés szükséges, de egyszerő szótöbbséggel is meg
tudjuk oldani. Szavazzunk.
SZAVAZÁS
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 18 egyhangú igennel támogatást nyert. Egyszerre
kell az egészrıl? Nem. Köszönöm.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
41/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács mőködési területének módosítására és ezzel
összefüggésben az egyéb szükséges döntések meghozatalára c.” elıterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításával az alábbiak szerint egyetért:
1.1.

A közgyőlés egyetért a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata – a Tanács mőködési
területérıl szóló - I. fejezet 8.) pontjának az alábbiak szerint módosításával és
javasolja annak tanács részérıl történı elfogadását:

„ 8.)A Tanács mőködési területe:

2.2.

-

Fejér Megye térségébıl:
o Alcsútdoboz, Baracska, Bodmér, Csákberény,
Csákvár, Csókakı, Felcsút, Gánt, Gárdony, Gyúró,
Kajászó, Kápolnásnyék, Lovasberény, Martonvásár,
Mór, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pusztavám,
Sukoró, Szár, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb,
Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly és Zichyújfalu.

-

Komárom-Esztergom Megye térségébıl:
o Bokod, Oroszlány, Szárliget, Várgesztes,
Vértessomló.”

A közgyőlés egyetért a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata - a Tanács
munkaszervezetérıl szóló - VI. fejezet 1.) pontjának alábbiak szerinti
módosításával és javasolja annak a tanács részérıl történı elfogadását.
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat VI. fejezet 1.) pontja helyére a
következı rendelkezés lép:
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„VI. A Tanács munkaszervezete
1.) A munkaszervezeti feladatokat a Fejér Megyei
Önkormányzati Hivatal látja el. E feladatok különösen:
a. elıkészíti a Tanács üléseit, döntéseit,
b. ellátja a Tanács mőködésével kapcsolatos operatív
feladatokat,
c. folyamatos kapcsolatot tart a megyei közgyőlések
területfejlesztéssel megbízott szerveivel,
d. közremőködik a térségi területfejlesztési dokumentumok
(koncepció, program) kidolgozásával, megvalósításával
összefüggı feladatok végrehajtásában,
e. közremőködik a Tanács által benyújtandó pályázatok
elkészítésében,
lebonyolításában,
pályázati
források
elszámolásában
f. ellátja a Tanács pénzügyi tevékenységét, a költségvetési
kapcsolatokkal összefüggı napi szintő feladatokat, valamint
elkészíti a Tanács költségvetési beszámolóját,
g. gondoskodik a tanácsülések közötti idıszakban a Tanács
által hozott döntések végrehajtásáról,
h. lebonyolítja és szervezi a Tanács bizottságainak üléseit,”
3.)

A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Elnökét a határozat megküldésével tájékoztassa.

Felelıs:

Törı Gábor
közgyőlés elnöke

Határidı:

2013. május 15.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:
5.

7.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének
jóváhagyására és Alapító Okiratának elfogadására
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Hozzászólót nem látok, kérem szavazzunk. Az
elsı szavazás az I. számú határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
minısített többségő szavazat szükséges. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 18 egyhangú igennel a javaslat elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
42/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati
Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására és Alapító Okiratának elfogadására” c.
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjérıl szóló
3/2013. (V.1.) sz. Elnöki-Fıjegyzıi együttes utasításra vonatkozó javaslattal
az elıterjesztés szerinti tartalommal egyetért és azt 2013. május 1-jei hatállyal
jóváhagyja.
2. A közgyőlés felkéri a Fıjegyzıt, hogy a gondoskodjon az Ügyrend egységes
szerkezetbe foglalásáról.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
Fıjegyzı

Határidı:

2013. május 15.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Szavazzunk a II. számú határozati javaslatról. Szintén minısített többséget igényel.
SZAVAZÁS
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 18 egyhangú igennel a javaslat elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
43/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata módosításának
elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati
Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására és Alapító Okiratának elfogadására” c.
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés az Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata módosítását az elıterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
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A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Területi Igazgatósága részére küldje meg.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
Fıjegyzı

Határidı:

2013. május 15.

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

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:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem képviselıtársaimat, van-e kérdésük,
véleményük, javaslatuk? Ilyet nem látok. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 18 egyhangú igennel a javaslat elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
44/2013. (IV.25.) 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.

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.

2.

A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy az elıterjesztés 2. számú mellékletében
található egyoldalú nyilatkozatokat a lezárható szerzıdések tekintetében adja ki.
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3.

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. május 31.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés! Az ülés vezetését szeretném átadni Pleizer Lajos Alelnök Úrnak.
Én jeleztem az ülés elején, 9 órára Sáregres-Rétimajorba utazunk és ott a
Munkaügyi Központ által szervezett munkahely teremtési programról fogunk
tanácskozni és segédkezni pedig felkérem dr. Kovács Zoltán Aljegyzı Urat, mert
Fıjegyzı Úrral távoznánk el. Szíves elnézésüket kérjük.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy 8 óra 10 perckor a közgyőlés vezetését
átvettem. Következı napirend:

7.

11.

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

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem a képviselıtársaimat, van-e
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatban? Kérdést, hozzászólást nem
látok, ezért kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
egyszerő szótöbbség szükséges. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a határozati
javaslatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
45/2013. (IV.25.) 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.

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.

2.

A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy az elıterjesztés 2. számú mellékletében
található egyoldalú nyilatkozatokat a lezárható szerzıdések tekintetében adja
ki.

3.

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. május 31.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Az eredeti elıterjesztésben a „Beszámoló Fejér megye 2012. évi bőnügyi,
közbiztonsági helyzetérıl” szóló beszámoló következne, de mivel Fıkapitány Úr még
nem érkezett meg, ezért ezt a napirendet utolsó napirendi pontként kívánom
elıterjeszteni, illetve amennyiben Fıkapitány Úr megérkezik, akkor Fıkapitány Úrnak
egybıl szót adnánk. İ még úgy tudta, hogy 9 órakor kezdıdik a közgyőlés és tegnap
egy közös rendezvényen vettünk részt, amikor említette, hogy 9 órára fog érkezni.
Mondtam, hogy ebbıl egy kis probléma lesz, mert akkor lehet, hogy már nem lesz itt
senki, de mondta, hogy amennyiben elıbb tud érkezni, jön, de az İ ideje is
betáblázott ilyen szempontból. Tehát ezért elnézését kérem a Tisztelt Közgyőlésnek.
Ennek értelmében a napirend pontként következik:

8.

4.

Éves összefoglaló ellenırzési
ellenırzések tapasztalatairól

jelentés

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

a

2012.

évi

belsı
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Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem képviselıtársaimat van-e kérdésük,
véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatban? Hozzászólót nem látok, ezért kérem a
Tisztelt Közgyőlést, határozzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához
egyszerő szótöbbség szükséges. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a belsı
ellenırzés tapasztalatairól szóló jelentést elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
46/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
Éves összefoglaló ellenırzési jelentés a 2012. évi belsı ellenırzések
tapasztalatairól
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta az „Éves összefoglaló ellenırzési jelentés a
2012. évi belsı ellenırzések tapasztalatairól” címő elıterjesztést és a Fejér Megyei
Önkormányzati Hivatal 2012. évi összefoglaló ellenırzési jelentését a benyújtott
tartalommal elfogadja.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Napirendben következik a 12. elıterjesztés.

9.

12.

Javaslat az M1 gyorsforgalmi út bicskei csomópontjának a 20142020-as tervidıszakban megvalósítandó nagyprojektek közé
történı besorolására
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

(Krausz Attila megyei képviselı elhagyta a közgyőlési termet)
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Tájékoztatom Önöket, hogy az elıterjesztést a Fejér Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum megtárgyalta és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdezem, van-e a Tisztelt Képviselıtársaimnak
véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatban? Megadom a szót Adravecz Tamás
Képviselı Úrnak. Parancsoljon, Képviselı Úr.
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Adravecz Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm szépen a szót. Hát Bicske a 90-es évek óta vár erre az autópálya
felhajtóra, ugyanis Bicske és Óbarok közt van egy ipari parkunk, ami igen
kihasználatlan, holott ipari vágánnyal is rendelkezik és pont az autópálya felhajtó volt
a legtöbb cégnek az ellenvetése, hogy hát nem lehet az autópályát közvetlenül
megközelíteni, úgyhogy mi nagyon örülünk ennek és támogatjuk és kérem a Testület
támogatását is ehhez autópálya megépítéséhez a 2014-2020-as idıszakban.
Köszönöm szépen.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm, Képviselı Úr. Megadom a szót Tóth Erika Képviselı Asszonynak.
Parancsoljon, Frakcióvezetı Asszony.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyőlés! Én is nagyon fontosnak tartom ezt a
szervezetet, ennek a fejlesztésnek a támogatását a közgyőlés részérıl, illetve a
fejlesztési javaslatnak a támogatását, hiszen az a célunk, az a (…), hogy ez a
fejlesztés is bekerüljön azok közé a nagyprojektek közé, amit Fejér megye javasolt a
következı uniós pénzügyi ciklusra az országos nagyprojektek közé felvenni. És
ennek többféle indoka van, hogy miért fontos ez a fejlesztés, hogy bekerüljön.
Részben Képviselı Úr is említette, de ezen túl még tudomásom szerint bicskei
térségben, bicskei vonalon egy Bicske-Tatabánya-Oroszlány vonalon vasúti
fejlesztés elıtt is állunk, illetve vasúti fejlesztési tervek is vannak, nagyszabású
fejlesztési tervek és ez is tulajdonképpen megerısíti az autópálya fejlesztés,
megerısíti a vasúti fejlesztés azt a fajta lehetıséget, ami Bicske városában és Bicske
környékében benne rejlik, hiszen Magyarország gazdaságfejlesztése, gazdasági
fejlıdése szempontjából is jelentıs szerepet tölthet be ez a térség, egy olyan
frekventált környezetben fekszik, tulajdonképpen Budapest közelében, az
agglomerációnak még nem része és azt hiszem, hogy ez a fajta fejlesztési
terjeszkedés ez mindenképp követendı, ami nem a fıvárosra koncentrálódik, hanem
attól távolabb esı részeken, de még azért vonzó a befektetık számára is, hiszen a
bicskei ipari park, amit említett Adravecz Képviselıtársam, várja azokat a
fejlesztıket, vállalkozókat, akik kihasználva ezt a fajta lehetıséget, amit az autópálya
jelent, valószínőleg és várhatóan oda fognak telepedni a városba. Ezen kívül egyfajta
hivatásforgalmi jelentısége is van, hiszen nagyon sokan mobil módon találják meg a
munkájukat ezen a környéken, tehát ebbıl a szempontból is jelentıs, illetve
turisztikai jelentıse is megvan, hiszen a Váli-völgyet, Vértes különbözı területeit, a
Zsámbéki medencét szintén el lehet érni ezen az autópálya lehajtón keresztül, ami
szintén a fejlıdést fogja, hát a gazdasági fejlıdést erısíti tulajdonképpen a
térségben. Tehát mindenképpen nagyon hasznosnak tartom és örülök, hogy ez
fölmerült a társadalmasítási folyamat során a Bicske Város polgármestere részérıl
hangzott el ez a javaslat és köszönöm szépen, hogy a koncepcióval foglalkozó
szakembereink mindjárt úgymond ugrottak és beépítették a mi javaslatainkba a
kiemelt nagyprojektek közé. Köszönöm.
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Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm szépen, Frakcióvezetı Asszony. Kérdezem a Tisztelt Közgyőlést, van-e
még hozzászólás? Ilyet nem látok, ezért kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
A döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
határozati javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
47/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
az M1 gyorsforgalmi út bicskei csomópontjának a 2014-2020-as tervidıszakban
megvalósítandó nagyprojektek közé történı besorolására vonatkozó
javaslatról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat az M1 gyorsforgalmi út bicskei
csomópontjának a 2014-2020-as tervidıszakban megvalósítandó nagyprojektek
közé történı besorolására” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Fejér Megye Közgyőlése támogatja a korábban összeállított és
fıhatóságokkal egyeztetett nagyprojektek listáját, figyelembe véve a jelen
elıterjesztés mellékletében jelölt idıközi változásokat.
2. A Közgyőlés egyúttal támogatja a lista kiegészítését és egyetért azzal, hogy a
programjavaslat egészüljön ki az M1 gyorsforgalmi út bicskei autópályacsomópontja megépítésének javaslatával.
3. A Közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy táblázatos formában a szükséges
indoklással kiegészítve a Miniszterelnökség Hivatala továbbá a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium részére a
javaslatot felterjessze és arról a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget is értesítse.
Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: 2013. május 31.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Soron következik a:
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10.

13.

Javaslat az Enying és Sárbogárd térségéhez tartozó települések
szabad
vállalkozási
övezetbe
történı
besorolásának
kezdeményezésére
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Tisztelt Közgyőlés! Tájékoztatom Önöket, hogy az elıterjesztést a Fejér Megyei
Területfejlesztési Konzultációs Fórum megtárgyalta és azt a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Képviselıtársaimat van-e kérdésük,
véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatban? Igen. Megadom a szót dr. Sükösd
Tamás Képviselı Úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót, Alelnök Úr. Tisztelt Közgyőlés! Csak röviden szeretnék arról
megemlékezni, hogy az elızı közgyőlésen érintettük már ezt, ugye beépítve egy
komplexebb napirendi pontba. Feltétlenül úgy gondolom, hogy szüksége van mind a
két térségnek, nem elvéve itt Gebula Béla kollégámnak a kenyerét arra, hogy egy
szabad vállalkozási övezetbe soroltathassék, mert ennek tulajdonképpen igazából
abból a jogszabályból, ami ezt szabályozza, leginkább az elınyei látszanak. A
bizottsági ülésen elıkerült az a kérdés, hogy ez a vállalkozásokra nézve
valamilyenfajta kötelezettséget jelent-e, ott meg tudtam nyugtatni Frakcióvezetı Urat,
legalábbis remélem, hogy nem jelent kötelezettséget, ugye ez igazából valóban a
támogatásokra van felfőzve ez a 20-23%-os munkanélküliségbıl a 20-nak már
lassan örülnénk, hanem ez inkább olyan 23+-os jelent pillanatban, úgyhogy azt
gondolom, hogy feltétlenül szükség van arra, hogy megpróbáljuk egy picit
fölélénkíteni a gazdaságot. Nyilván ennek két módja van alapvetıen, mezıgazdasági
terület lévén próbáljuk ezt vonalat is vinni, ahogy ezt Balsay Alelnök Úr is többször
okkal és alappal hangsúlyozta, hogy ugye nyilván azokat az adottságokat kell tudni
kihasználni, amikkel rendelkezünk és nem föltétlenül kell új megoldásokat keresni
minden esetben, de ha van lehetıség arra, hogy az iparosítás élénkítését valamilyen
módon elı tudjuk segíteni, akkor emellett a lehetıség mellett nem mehetünk el. Én
azt gondolom, hogy nagyon fontos mind a két térség számára, én ezért kérem a
közgyőlést, hogy támogató szavazatával biztosítson annak lehetıséget, hogy ez a
Magyar Kormány elé tudjon kerülni. Köszönöm.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm, Képviselı Úr. Megadom a szót Gebula Béla Képviselı Úrnak.
Gebula Béla Ákos – megyei képviselı:
Köszönöm a szót, Alelnök Úr! Tisztelt Közgyőlés! Bár hogy Sükösd Képviselı Úr
nem óhajtotta a kenyeremet elvenni, mégis megtörtént ez, mert azt hiszem, hogy
ennél többet nem tudnék én sem mondani a kérdésrıl.
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Bízom abban, hogy képviselıtársaim is így látják ezt a helyzetet és végre el tudunk
indulni egy olyan úton, ami felzárkóztatja a mi környezetünket, a mi vidékünket is a
megye többi részéhez, mert ugye a számadatok is mutatják azt, hogy jelentıs
lemaradásban van a térségünk. Bízunk abban, hogy ez egy elsı olyan fontos lépés
lehet, hogy meg tudjuk kezdeni a felzárkózást és abban is bízunk, hogy Államtitkár
Úrral történt ugyan egyeztetés, ígéretet nem tett semmire, nyilván nem tehetett
ígéretet ezzel kapcsolatban, de ha ez a közgyőlés is megerısíti, akkor egyre több
irányból tudunk segítséget nyújtatni országgyőlési képviselıinknek abban, hogy el is
érjük a célunkat ezzel a javaslattal. Kérem a képviselıtársaim támogatását.
Köszönöm szépen.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm, Képviselı Úr. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy kedden a
Gazdasági és Iparkamarában egy tanácskozásra került sor, amire Képviselı Úr utalt,
ahol Czomba Sándor Államtitkár Úrhoz Enying Város polgármestere, Pödör Gyula
egy kérdést tett fel ezzel a témával kapcsolatban. Az Államtitkár Úr – ahogy
Képviselı Úr is fogalmazott – határozott ígéretet nem adott, tájékoztatott bennünket
arról, hogy a korábban elképzelt szabad vállalkozási övezetekhez képest lényeges
bıvülés történt már a kormányhatározatban is, de annyiban megnyugtatott
bennünket, hogy a kormányhatározat az nem az abszolút lezárt ügyek közé tartozik,
tehát a remény megmaradt. Én, aki részt vettem ezen a tanácskozáson,
természetesen támogattam a Polgármester Úr kérését, egyben tájékoztattam az
Államtitkár Urat arról, hogy Fejér Megye Közgyőlése ezzel a témával foglalkozott és
arról is, hogy a mai közgyőlésen – reményeink szerint – igenlı választ tudunk adni a
kérdésre.
(Krausz Attila megyei képviselı visszaérkezett a közgyőlési terembe)
Mivel más hozzászóló nincs, kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy szavazzunk a
témával kapcsolatban.
SZAVAZÁS
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
a határozati javaslatot elfogadta. (Krausz Attila megyei képviselı nem szavazott)
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
48/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
az Enying és Sárbogárd térségéhez tartozó települések szabad vállalkozási
övezetbe történı besorolásának kezdeményezésérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat az Enying és Sárbogárd
térségéhez tartozó települések szabad vállalkozási övezetbe történı besorolásának
kezdeményezésére” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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1. Fejér Megye Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j.) pontjában
biztosított jogkörében eljárva – az elıterjesztésben foglalt indokokra tekintettel –
kezdeményezi a döntéshozó Magyar Kormánynál a Fejér megyei Enying és
Sárbogárd térségekhez tartozó Dég, Enying, Lajoskomárom, Mezıkomárom,
Szabadhídvég, valamint Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezıszilas,
Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Vajta..települések
szabad vállalkozási zónába történı besorolását, ezzel összefüggésben a
szabad vállalkozási zónák létrehozásának és mőködésének, valamint a
kedvezmények igénybevételeinek szabályairól szóló 27/2013. (II.12.) Korm.
rendelet szükséges módosítását.
2. A közgyőlés felkéri elnökét – az érintett települések önkormányzatainak
egyetértésével – a kezdeményezés Miniszterelnöki Hivatal, valamint a
Nemzetgazdasági Minisztérium és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé történı
továbbítására.
Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: 2013. május 15.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Következı napirendi pontunk:

11.

14.

Javaslat
a
Tolna
véleményezésére

Megyei

Területfejlesztési

Koncepció

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem képviselıtársaimat van-e kérdésük,
véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatban? Ilyet nem látok, ezért egy mondatos
kiegészítéssel ez a koncepció is említi a két Fejér megyei térséget, tehát Sárbogárd
és Enying térségét, ami kapcsolódik a Tolna megyei Tamási térségéhez, ami már
szabad vállalkozásfejlesztési övezetbe került besorolásra. Ezért is lenne fontos, hogy
mi is megkapjuk ezt a dolgot, hiszen itt az országban érdekes helyzetben lévı
településekrıl és térségekrıl van szó, amik önerıbıl nem fognak tudni
felkapaszkodni.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
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Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a
határozati javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
49/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezésérıl
A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepció véleményezésére” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Fejér Megyei Közgyőlés elfogadta a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció
véleményezését az elıterjesztésben szereplı részletes szakmai tartalommal.
2.) A Fejér Megyei Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a véleményt továbbítsa a Tolna
Megyei Közgyőlés elnökének részére.
Felelıs: Törı Gábor
Határidı: 2013. május 15.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Soron következik:

12.

15.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város III. Települési
Környezetvédelmi Programjának véleményezésére
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Képviselıtársaimat van-e kérdésük,
véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatban? Ilyet nem látok, ezért kérem a Tisztelt
Közgyőlést, szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
50/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város III. Települési Környezetvédelmi Programjának
véleményezésérıl
A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város
III. Települési Környezetvédelmi Programjának véleményezésére” c. elıterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
1.) A Fejér Megyei Közgyőlés egyetért Dunaújváros Megyei Jogú Város III.
Települési Környezetvédelmi Programjának tervezetével és támogatja
elfogadását, az elıterjesztésben szereplı szakmai szempontú javaslatok,
észrevételek figyelembe vételével.
2.) A Fejér Megyei Közgyőlés kiemelten fontosnak tartja a Dunaújváros Megyei Jogú
Város III. Települési Környezetvédelmi Programjában foglalt környezetvédelmi
célkitőzések megvalósulását, ami elısegítheti Dunaújváros és térsége, valamint
tágabb értelemben Fejér megye környezetállapotának javítását.
3.) A Fejér Megyei Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a véleményt továbbítsa
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
Felelıs: Törı Gábor
Határidı: 2013. május 10.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Tájékoztató következik:

13.

2.

Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Mentıszervezet 2012.
évi munkájáról
Elıterjesztı: Dr. Czirner József
orvosigazgató

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Elıterjesztı dr. Czirner József orvosigazgató, akinek képviseletében Pápai Imre, a
Fejér megyei vezetı mentıtiszt képviseli. Kérdezem Pápai Urat, kíván-e szóbeli
kiegészítéssel élni a javaslathoz.
Pápai Imre
Köszönöm, nem kívánok.
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Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Képviselıtársaimat, van-e az elıterjesztéssel
kapcsolatban kérdés, vélemény, javaslat? Ilyet nem látok. Megállapítom, hogy a
közgyőlés tagjai részérıl az elıterjesztés kapcsán kérdés, hozzászólás nem
érkezett.
Engedjék meg Nekem, hogy a témával kapcsolatban köszönetemet fejezzem ki a
közgyőlés nevében a mentıszervezetnek azért az áldozatos munkáért, amit az
elıterjesztésben is leírva tapasztalhattunk. Külön köszönöm a március 15-e környéki
rendkívüli helyzetben tanúsított helytállásukat. Köszönjük. A további munkához sok
sikert kívánok. Köszönöm szépen.
Tájékoztató következik:

14.

8.

Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program
feladatainak megvalósításáról
Elıterjesztı: Molnár Tamás
a KDRFÜ Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatója

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszöntöm Igazgató Urat. Egyben kérdezem, kíván-e élni szóbeli kiegészítéssel?
Molnár Tamás
Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Közgyőlés! A KDRFÜ 2012…
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Kérem, hogy a jegyzıkönyv miatt… Parancsoljon, Igazgató Úr és 5 perc erejéig…
Molnár Tamás
Csak röviden. Tehát 2012. évben a KDRFÜ eddigi mőködésének legeredményesebb
évét zárta. Ugye a fıbb adatokat a tájékoztatóba, amit készítettünk, tartalmazza.
Ezek közül 6 adatot azért mindenképp szeretnék kiemelni Önöknek.
A támogatásban részesült pályázatok darabszáma 2012-ben 154 db volt és ezekhez
kapcsolódóan közel 40 milliárd forint támogatói döntés született meg a régióban. A
leszerzıdött projektek darabszáma 186 db és ez 32 milliárd forint szerzıdéses
összeget jelent és ami nyilván a gazdaságot élénkítés fejleszti, ez a kifizetések
darabszáma és összege: 156 projekt részesült kifizetésekben és ezeknek összege
megközelítette a 17 milliárd forintot. Tehát ezek a számadatok az ügynökség eddigi
15 éves mőködése során a legmagasabbak, nyilván az idei feladatunk az, hogy az
eredményeink még a tavalyi évet is meghaladják.
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Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és ha kérdés van, nagyon szívesen
válaszolok.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Nagyon szépen köszönöm, Igazgató Úr. Megadom a szót Tóth Erika Frakcióvezetı
Asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés! Én is úgy tapasztalom, hogy nagyon eredményes az
ügynökségnek a tevékenysége, hiszen tényleg amint láttuk, az anyagban is erıs volt,
hogy nagyon sok pénz kikerült a vállalkozásokhoz, a pályázókhoz. Mégis azt
szeretnék kérdezni, hogy az az úgymond „befulladt” projektek, amelyek nem
valósultak meg, bizonyára vannak ilyenek vagy kilátás van, hogy nem fognak
megvalósulni, hogy ezekre szánt források nyilván nem cél, hogy bent szoruljanak,
bent ragadjanak, hogy mibe gondolkodnak, hogy esetleg újabb kiírások hogyan és
mint tudnának még megvalósulni, hogy ne tolódjon 2013 végéig az összegeknek a
felhasználása, kifizetése.
Molnár Tamás
A bent fulladó forrásokat folyamatosan figyeljük, tehát van egy projekt felügyeleti
rendszere a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek, ennek keretében heti gyakorisággal
vizsgáljuk a projektek elırehaladását és ahol felmerül az, hogy a 24 hónapos
megvalósítási idıtartam alatt nincs esély arra, hogy a projekt megvalósuljon, illetve a
pályázó kezdeményezi, hogy eláll a pályázattól, ezekben az esetekben nyilván a
fennmaradó forrásokat folyamatosan összesítjük és természetesen ezek újra
kihelyezésre kerülnek. Új pályázati kiírások az idei évben egyébként nem várhatók,
tekintettel arra, hogy mind a 4 prioritásban jelentıs tartaléklisták vannak, tehát itt a
képviselı urak, polgármester urak tudják, hogy jónéhány projektjük részesült
támogatói döntésben, de forráshiány miatt a tényleges szerzıdéskötésre nem
kerülhetett sor. Természetesen ezeket az NFÜ folyamatosan összesíti és
javaslatokat tesz a regionális akcióterv módosítására és ennek keretében
átcsoportosítások történhetnek, illetve a tartalék listás pályázók támogatásban
részesülhetnek.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Más egyéb kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, köszönöm Igazgató Úrnak a
kiegészítését és a kérdésre adott válaszát. Megállapítom, hogy a közgyőlés a
tájékoztatót tudomásul vette.
Következnek:
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15.

16.

Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Képviselıtársaimat van-e kérdésük,
véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatban? Ilyet nem látok, ezért kérem
szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség
szükséges. Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
a határozati javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
51/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról
Fejér Megye Közgyőlése
141/2012.(XII.20.)
142/2012.(XII.20.)
143/2012.(XII.20.(
144/2012.(XII.20.)
145/2012.(XII.20.)
146/2012.(XII.20.)
147/2012.(XII.20.)
148/2012.(XII.20.)
149/2012.(XII.20.)
150/2012.(XII.20.)
33/2013.(II.28.)
34/2013.(II.28.)
35/2013.(II.28.)
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Következik:
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16.

17.

Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Képviselıtársaimat van-e kérdésük,
véleményük az elıterjesztés kapcsán? Ilyen nincs, ezért kérem szavazzunk a
határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség szükséges.
Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
a határozati javaslatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
52/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben hozott
intézkedésérıl szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Tájékoztató következik:

17.

18.

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

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Képviselıtársaimat, van-e
kérdésük, véleményük az elıterjesztéssel kapcsolatban? Megadom a szót Iván
János Frakcióvezetı-helyettes Úrnak.
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Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen, Alelnök Úr. Sajnálom, hogy Elnök Úrnak el kellett menni, hogy
távollétében kell elmondanom, lehetıség lett volna, hogy a respektjék helyreállítsa
abban a tekintetben, hogy esetleg nem ért velem egyet, bár a kérdéssel
kapcsolatban már egyszer megtette, hogy elfogadta a javaslatot, mégpedig arra
vonatkozóan, hogy ha jól számoltam, akkor 13 eseményt jelölt meg Elnök Úr,
amelyen részt vett a közel 2 hónapban, amibıl 9 kapcsolódik szülıvárosához vagy
közvetlen környezetéhez és ezzel kapcsolatban szeretném csak azt kérni és felhívni
a figyelmét, hogy nagyobb figyelmet szenteljen a megye más területére. Ha
Frakcióvezetı Úr, Szabadkai Úr itt ülne mellettem, komoly vitákat szoktunk folytatni
arra vonatkozóan, hogy a megyében a térségi lehetıségek, adottságok jelenlegi
teljesítmények, az élethelyzetek miképp alakultak és elég nagy eltérés van. Azt
gondolom, hogy vannak olyan területei a megyének, ahol nagyobb támogatás,
segítség szükséges, ami akár lobbi-erıben is meg kell, hogy jelenjen. Tehát csak ezt
szerettem volna elmondani Elnök Úrnak. Gondolom, hogy majd értesülni fog errıl a
véleményrıl, de személyesen is elfogom neki mondani. Köszönöm szépen.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Természetesen Elnök Úr nevében nem válaszolhatok. Amennyiben kérdést kíván
Képviselı Úr tenni ebben az ügyben, akkor természetesen Elnök Úr a következı
ülésen erre reagálni fog. Egyébként azzal teljesen egyetértek, hogy a megye déli
területei még sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint esetleg a szerencsésebb
sorsú területrészek, éppen ezért kezdeményezte Varga Gábor Képviselı Úr a déli
területek szabad vállalkozási övezetbe vonását, amirıl döntöttünk, illetve hát a
konzultációs fórumokon a megyét természetesen képviseltük a különbözı
rendezvényeken, eseményeken, a területfejlesztési koncepció elıkészítése, illetve
tárgyalása során. Megadom a szót Tóth Erika Képviselı Asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen. Igazából Nekem sem tisztem, csak Iván Képviselıtársam amit
elmondott, azzal kapcsolatban, amit elmondtál tulajdonképpen, hogy éppen a mai
közgyőlésen fogadtunk el több olyan napirendet, több olyan témát, javaslatokat
tettünk arra nézve, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a leszakadt térségeinket. Én egy
olyan térségben élek, ami úgymond fejlett térségnek mondható. Ott is vannak súlyos
problémák, az elmúlt 10 évben, elmúlt 8 évben nem jutottunk fejlesztési forrásokhoz.
A megye déli térsége viszont az elmúlt idıszakban is én úgy érzem, hogy kiemelt volt
fejlesztési, településpolitikai szempontból a megyei közgyőlésben és amilyen
eszközünk volt, azzal tudtunk élni, ugyanakkor az én térségemben nem voltak ilyen
jellegő szereplések. Meg lehet nézni a beszámolókat, a mai ülésen elfogadtuk a
területfejlesztési tanács pályázatait és épp figyeltem, hogy ott világosan kijön ez,
hogy a megyei önkormányzat mennyit tesz a déli térségeknek a fejlesztéséért, a
legtöbb forrást, legtöbb pénzt ott tudjuk felmutatni, hogy oda ment és én szomorúan
veszem, hogy Alcsútdobozra például nem jött egyetlenegy forint sem ebbıl a
pénzbıl, tehát hogy csak arra mondom, hogy ne mondjuk mindig azt, hogy a jó
helyzetben lévı térségek, mert tulajdonképpen nem errıl van szó és a hangsúly és a
prioritás a másik oldalon volt. Köszönöm szépen.
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Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm szépen Képviselı Asszony hozzászólását. Kiegészítésként talán annyit,
hogy a déli területeken lezajlott konzultációk kapcsán több olyan javaslat is az
úgynevezett nagyprojektekbe került, ami a mellékletben szerep, itt elsısorban
úthálózat fejlesztésekrıl van szó, amibıl a déli területnél kiemelten fontos a
Sárbogárd-Dunaújváros feltáró út, de ugyanilyen fontosságú a SzabadegyházaAdony összekötı útnak a fejlesztése és a tervek között szerepel a DunaföldvárSeregélyes útnak a fejlesztése, elkerülı út építése Seregélyes térségében, tehát
Seregélyest kikerülı elkerülı út, csak így nagyon röviden bevillantom ezeket a
dolgokat, illetve a területfejlesztési koncepció kapcsán megfogalmazásra került több
fórumon, elsısorban Dunaújváros, Martonvásár fórumain, Gárdony fórumain, hiszen
én ott megfogalmaztam egy mondatot, ami a Tóth István Gárdonyi polgármester
tetszését nem nyerte el, ugyanis azt mondtam, hogy nagy örömünkre szolgálna, ha
azok a problémáink lennének, mint Gárdonynak. Erre a Polgármester Úr elmondta,
hogy mi könnyen beszélünk, İ ugye Gárdonyban lakik, nem tudok pontos számot
mondani, kb. 6-7 ezer ember, a város lehetıségei ehhez képest szőkösek nyáron el
kellene látni 50-60 ezer embert, amire pedig forrásuk nincs. És ezzel kapcsolatban,
részben a déli térségekhez kapcsolódva fogalmazódott meg a Velencei-tó teljes
rekonstrukciójának elképzelése, tehát nemcsak a kerékpárút, nemcsak a
martonvásári-velencei elkerülı út, hanem a tó rehabilitáció, hiszen valamikor a 70-es
évek elején, 60-as évek végén történt meg utoljára a Velencei-tónál egy komolyabb
fejlesztés, amikor mederrendezés volt, partrendezés, amit azóta néha szidunk, néha
örülünk neki, hiszen ugye akkor úgy fogalmaztak sokan, hogy lavórt csináltunk a
Velencei-tóból a körbebetonozással, most pedig valamiféle tórekonstrukciónál ezen
betonfalak, ahol szüksége felújítása, illetve elbontása is szerepelne a koncepcióban
és hát még sok minden más is van, tehát ott sem fenékig tejfel az élet, de zömmel a
déli területekhez kapcsolódó fejlesztések szerepelnek itt az országos nagy
projekteken kívül és ide tartozna természetesen a 8-as fıút, illetve autópálya
fejlesztése is, amibe ugye jelenleg rendelkezünk az M6-ost, az 52-essel összekötı
útszakasszal, illetve a dunaújvárosi híddal. Röviden ennyit tudnék kiegészítésként
erre mondani és akkor tisztelettel köszöntöm körünkben Fıkapitány urat és egyben
fel is kérem arra, hogy a Fejér megye 2012. évi bőnügyi-, közbiztonsági helyzetérıl
szóló beszámolóhoz kapcsolódva tegye meg szóbeli elıterjesztését.
Parancsoljon Fıkapitány úr.
Egyben Tiszteltettel köszöntöm Lajtár József vezérırnagy urat az Országos Rendırfıkapitányság helyettes vezetıjét, aki megtiszteli közgyőlésünket jelenlétével
Dr. Varga Gábor – fıkapitány:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Fejér Megyei Fıkapitányság beszámolóján.
Én azt gondolom, hogy egy rövid szóbeli kiegészítést tennék és természetesen bármi
kérdés van, nagyon szívesen válaszolok rá, illetve igyekszem legjobb tudásom
szerint megválaszolni.
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A beszámolóban rögtön az elején látszik, hogy a regisztrált bőncselekmény nagy
mértékben növekedett. Ezt szeretném bár benne van az írott anyagban is azért
szóban is megerısíteni, hogy ennek alapvetıen egy oka volt, hogy a
Székesfehérvári Rendırkapitányság egy csalás sorozatot fejezett be 2012-ben, ami
12300 rendbeli volt és ezért van az a kiugróan magas regisztrált bőncselekményszám emelkedés. Ez, ha jövıre itt állok, akkor majd mondhatom azt, hogy
visszament, mert ebben az évben ilyen jellegő, meg ilyen volumenő sorozat nem
lesz.
Egy-két kiemelt ügyrıl szeretnék egy-két gondolatot mondani. Mindenki által ismert
és nagy sajtóvisszhangot és felháborodást keltett kulcsi több emberen elkövetett
emberöléses ügy, amit említ a beszámoló is. Jelenleg olyan szakaszban van az
eljárás, hogy ebben a hónapban vádemelési javaslattal meg is fogjuk küldeni a
megyei fıügyészségre.
Említeném még a december 30-án Velencén egy több emberen elkövetett emberölés
történt szerelemféltésbıl. Ott az egyik, sajnos befejezett lett, a másik szerencsére
kísérleti szakban maradt. Említenék egy olyan kiemelkedı sorozat bőncselekményt,
ami már köthetı ahhoz az idıhöz, amikor már Én itt voltam, mert szeptember
közepén kezdıdött. Ez Ercsi, Dunaújváros, Baracska, Besnyı térségében történt.
Idıskorúak sérelmére elkövetett rablás sorozat, csoportosan felfegyverkezve
elkövetett rablás sorozat, ami nagyon nagy mértékben negatívan hatott az ott
élıknek a szubjektív biztonságérzetére.
Ercsiben volt 5 db, mellette Dunaújvárosban, Besnyın, Baracskán és mint kiderült
mikor az elkövetıeket sikerült eljárás alá vonni, hogy nemcsak itt, hanem Érden,
Százhalombattán, Budapesten is követtek el hasonló jellegő cselekményeket. Fejér
megye szempontjából 10 bőncselekmény történt, jelenleg 9, azaz kilenc gyanúsított
van elızetes letartóztatásban. Közösen hajtottuk végre a realizálást Pest megyével
és nagyon szépen halad az ügy felgöngyölítése, gyakorlatilag a realizálás óta, ami
február második hetében volt, az ilyen típusú bőncselekmények teljes mértékben
megszőntek.
Ehhez kapcsolódóan még elmondanám azt, hogy Országos Fıkapitány úr
megerısítı erıket küldött ebbe a térségbe február elején azóta is Ercsiben,
Dunaújvárosban a készenléti rendırségnek az egységei teljesítenek szolgálatot, nem
kis megelégedésére az ott lakóknak. Éppen kedden volt egy lakossági fórum
Ercsiben, ahol részt vettem személyesen is és azt gondolom, hogy most már olyan
állapotok vannak szubjektív közbiztonság-érzet szempontjából, hogy nagyon
köszönetüket fejezték ki és azt közelítették felém, hogy Én közvetítsem tovább, hogy
mindig azt szeretnék, ha ilyen lenne a közbiztonság.
Még egy dolgot szeretnék megemlíteni azért, hogy pontos képet tudjak róla festeni,
de igaz, hogy ez már az idei évben történt, de hát nagy médiavisszhangot is kapott
egyrészt, másrészt pedig közvetlenül érintette a fıkapitányságunk, mondhatnám
teljes személyi állományát. Ez a március 14-én történt úgynevezett hó helyzet, de Én
nem is erre szeretnék koncentrálni, hanem arra a balesetsorozatra, ami az M7-es
autópályán történt. Március 14-én 13.00 órakor a 71-es kilométernél a jobb pályán
történt egy olyan közlekedési baleset, ami 69 db autót érintett.
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Egy fı elhalálozott sajnos a helyszínen, 23 fı súlyosan sérült és 16 fı könnyen
sérült. Egy olyan tömegbaleset volt, ami szerencsére talán még nem is fordult elı
ilyen itt Fejér megye területén és tényleg azt gondolom, hogy egy mindenre szükség
volt, minden összefogásra a társszervekkel mentıkkel, katasztrófavédelemmel
közösen, hogy ezt kezelni tudjuk és hogy este 9-10 órára sikerült úgy a mőszaki
mentést is elvégezni, hogy akik a pályán beragadtak azokat ki is tudtuk terelni a
pályáról. Ezt szerettem volna ezzel kapcsolatban még mondani.
Ami itt a rendıri szolgálat-teljesítéssel, jelenléttel kapcsolatos változtatás amit
szeretnék: Sárbogárdon, a sárbogárdi kapitányság vonatkozásában szeretnénk két
ırsöt visszaállítani, ami az idén meg is fog valósulni. Az egyiket Cecén, a másikat
pedig Sárkeresztúron. Az így lefedett területeknek a közbiztonsága lényegesen
kedvezıbb képet tud mutatni és az emberek szubjektív biztonságérzete javulni fog.
Nagyon röviden ennyit szerettem volna és megköszönni az Önök támogatását, amit
az elmúlt évben nyújtottak. A beszámolóban pontosan benne van, hogy az
önkormányzatok mennyivel támogatták, vagy mivel támogatták a Fejér Megye
Fıkapitányságnak a tevékenységét. Köszönöm szépen és ha bármi kérdés van,
szívesen válaszolok. Vezérırnagy úr jelentem befejeztem.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm Fıkapitány úr tájékoztatását. Kérlek Fıkapitány úr maradjál és ha esetleg
kérdések merülnének föl, egyszerőbb megválaszolni.
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Fıkapitány Úr!
Az elıttünk lévı anyagból és az Ön kiegészítésébıl is kiderült, mert hát az ember a
világban járva tudja, hogy tulajdonképpen a bőncselekmények alakulnak ahogy
alakulnak, hiszen az emberek nem nagyon lettek jobbak ebben az évben sem, az
elmúlt évben sem és szabályos normakövetı magatartásban nem nagyon tudunk mi
emberek javulni, pedig hát ez lenne a cél, meg ez lenne a megoldás, ha
megpróbálnánk úgy a dolgainkat, ahogy elvárják tılünk egymással való együttélést
megalapozó szabályok. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb a bőnmegelızı
tevékenység, amire Önök is kitértek az anyagban, hogy milyen eszközeik vannak
erre nézve. Én fontosnak tartom azt a fajta partnerséget, ami a bőnmegelızés során
mindenképpen eredményeket hozhat és így kiemelném azt ami az anyagban is
szerepel, illetve nyilván többen tudunk róla, hogy egy TÁMOP projekt zajlik itt a
megyében, amely az áldozattá válásnak az elkerülése, illetve az áldozattá vált
embereknek a helyzetüknek a jobb kezelése és elviselése érdekében zajlik. Ebben
kiemelkedı egy olyan mediátori program, ami tulajdonképpen bizonyos helyzeteket
lefinomít, lecsitít, hogy ne kerüljenek ezek olyan szakaszba ezek a ellentétek, amik
emberek között vannak, hogy bőncselekmény alakuljon ki. Tehát én azt
gondolom,hogy ezt a fajta tevékenységet kell továbberısíteni annak érdekében,
hogy amit az elején mondtam, hogy tulajdonképpen nekünk embereknek kell ahhoz
jobbnak lennünk, hogy a világon a környezetünk jobb legyen. Nekem ez a
meggyızıdésem.
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Az Önök elıterjesztésében szerepelnek a célkitőzéseik. Én úgy látom, hogy nyilván
tisztában vannak Önök azzal, hogy mi a társadalom és a szakmai elvárások Önökkel
szemben, Én azt kívánom, hogy ezeket akkor meg kellene próbálni valahogy
megvalósítani és akkor valamennyien elégedettek lennénk. Köszönöm szépen.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı Asszony.
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak, jobbik.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Ezredes Úr!
Én nagyon szépen köszönöm a beszámolót és nagyon örülök, hogy ıszintén és
kertelés nélkül leírta, hogy mi az amire büszke lehet a rendırség, mi az ami javult, de
azt is meghatározta, hogy mi az amin javítani kell. Számomra ez azért fontos, mert
az gondolom, hogy ha nem határozzuk meg azt, hogy mik a problémák, nem
megyünk le a gyökeréig a problémának, akkor nem is tudunk javítani ezeken a
mutatókon. Egy dologra szeretnék rákérdezni, itt a beszámolóban szerepelt, hogy
nıtt a közterületi rendırök száma, ami önmagában dicsérendı, de szemben áll
azzal, hogy idézem a mondatot „nem sikerült pozitív elmozdulást elérni a lakosság
szubjektív biztonságérzetét alapvetıen befolyásoló egyes deliktumok nyomozás
eredményességi mutatóiban.” Ezzel párhuzamosan nıtt a bírságolások száma is,
egy kicsit nekem úgy tőnik, hogy a rendırök a közterületen tulajdonképpen azt a
feladatot látták el, hogy magasabb legyen a bírságolás. Nagyon jól megfogalmazta
Ezredes úr a szervekben azt, hogy mik a célkitőzések amiket 2013-ban el kell érni.
Én csak annyit kérnék, hogy a hangsúly tolódjon el efelé, nagyon fontos, hogy a
lakosság biztonságba érezze magát, Én ezt szeretném kérni. Lopások, betöréses
lopások, garázdaságok felderítésére és nyomozására kérem fektessenek nagyobb
hangsúlyt és még egyszer köszönöm a beszámolóját.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr. Megadom a szót Balogh Zoltán képviselı úrnak, jobbik.
Balogh Zoltán – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Alelnök úr.
Tisztelt Közgyőlés, Tisztelt Fıkapitány Úr!
Tavaly szeptemberi kinevezése után Árgyelán János frakcióvezetıvel meglátogattuk
Önt egy kötetlen beszélgetés erejéig, ahol – be kell hogy valljam – igen pozitív
benyomással távoztam, remélve azt, hogy az Ön kinevezésével elırelépés történik
megyénk közbiztonsága terén.
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A beszámolóra kitérve kiemelném, hogy örvendetes tény, hogy az összesített
eredményességi mutató jelentısen növekedett, viszont ezt ugye beárnyékolja az,
hogy pont a vagyon elleni bőncselekmények területén nem volt elmozdulás.
Nagyon pozitív dolognak tartom, hogy igen sok programot indítottak a bőnmegelızési
munka területén. Nekem személy szerint például nagyon tetszett a „Nyitott szem,
zárt kapuk” program az idısek védelmére, az „Ovi zsaru” program, a rendészeti
oktatás terén, vagy például a „Közlekedésbiztonság gyermek szemmel” rajzpályázat
óvodásoknak és általános iskolásoknak.
Sajnos látjuk a beszámolóból, hogy a vagyon elleni bőncselekmények száma
növekedett, különösen a megyeszékhelyen. Reméljük, hogy ezen a területen is
eredményesebb lesz a nyomozati munka, amely által a lakosság biztonságérzete is
növekedne.
Végezetül pedig két konkrét kérdést szeretnék feltenni Fıkapitány úrnak. Mind a
kettı a lakosság részérıl érkezett felém.
Egyre többen jelezték Pákozd községbıl, hogy a településen nagyon megnövekedett
a vagyon elleni bőncselekmények száma. Nem értik, hogy egy több mint 3000 fıs
községben, amely ugye a nyári hónapokban 4500 fıre is emelkedik, miért nincsen
állandó jelleggel körzeti megbízott, hiszen a jelenlegit folyamatosan átvezényelik más
településre, vagy éppen Gárdonyba irodai munkára. Tervezik-e, hogy Pákozdon,
illetve a hozzá hasonló nagyságú településeken, hiszen a probléma nem egyedi
fıleg ott, ahol indokolt is lenne körzeti megbízott állandó jelleggel tartózkodjon.
A következı kérdésem egy másik jellegő problémával foglalkozik és a pontos idézet
miatt engedje meg, hogy felolvassam „a Videoton FC egyik szurkoló táborának
vezetıje fordult felém azzal, hogy kérdezzem meg a Fıkapitány urat, hogy a tavaly
nyári Slovan Bratislava elleni mérkızés óta egyre több a probléma a hazai ultrák és a
rendırség egyes tagjai között. Többször történ paprika spray-s, gumibot használata a
Budai úton lévı klubhelyiségük elıtt, ami innen tılünk 100 méterre található, gyakran
vegzálják a mérkızésre igyekvı szurkolókat. A készenléti rendırség városba
vezényelt tagjai minısíthetetlen hangnemben provokálják ıket, a fiatal szurkolókat
olyan dolgokért büntetik, mint például csoportosan énekelve mennek a
mérkızésekre. Mi indokolja azt a komoly készültséget olyan mérkızések alkalmával,
ahol köztudott hogy nincsen rivális szurkolói aktivitás, ki elemzi ezen párosítások
kockázatát, nem lenne helyesebb ha az idevezényelt rendıri erık, inkább a
Pákozdhoz hasonló településeken járıröznének és mikor áll vissza a korábbi évek
állapota.” Ha jól tudom a szurkolói csoport vezetıi, illetve Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármestere, illetve a Városi Kapitány éppen a mai napon ülnek majd
le egyeztetni az említett problémákról. Ettıl a megbeszéléstıl függetlenül viszont
szeretném, ha Fıkapitány úr, mint a Városi Fıkapitány felettese adna egy
megnyugtató választ ezekre a kérdésekre. Köszönöm.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm Képviselı úr. Megadom a szót Iván János frakcióvezetı-helyettes úrnak,
MSZP.
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Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Köszönöm az anyagot, az elıterjesztést, amely azt gondolom, hogy mind
statisztikailag, mind megállapításaiban helytálló.
Lehet, hogy egy-egy dolgot, lehetne egy kicsit árnyaltabban minısíteni, vagy más
jelzıt tenni, de azt gondolom, hogy átfogó képet kapunk a rendırség munkájáról,
amely azért valahol a társadalomnak egy olyan része, amely már a társadalmi
tudatban amíg nem azonosulnak az emberek sokféle vonatkozásban akár a
vagyonnal, közlekedés, a viselkedés normák betartása, be nem tartása, tehát amikor
már egy rendıri intézkedés szükséges, akkor már az egy komoly kontrollt jelent,
esetleg intézkedés szükségessé válik.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos ebbıl a szempontból, hogy a rendırségnek
milyen a kapcsolatrendszere a társadalmi szervekkel, önkormányzatokkal,
polgárırséggel, úgy gondolom, hogy közös erıvel, összefogással lehet az
eredményességen javítani úgy, hogy számszakilag ez nem jelenik meg, hanem
valami nem fog bekövetkezni, megelızzük. Ezt sokkal fontosabbnak tartom. Én
egyébként amit szeretnék kérni, mert a statisztikákban úgy látszik javult az
eredményesség a kábítószerrel való visszaélés tekintetében, kevesebb volt az aki e
szerint nem használt illegálisan kábítószert. Úgy gondolom, hogy a mindennapokban,
az életünkben nem igazán ezt tapasztaljuk, vannak gócpontok és vannak
idıszakosan megnövekvı lehetıségek akár a nyári idıszakban Velencei-tó
környékén, ezek mindig sokkal nehezebb idıszakok.
Én azt kérném, hogy erre a következı idıszakban is nagyon nagy erıkkel figyeljenek
és folytassák azt a programok, amely az oktatási intézményekkel közösen
kialakítottak és ebben egyébként azt gondolom, hogy a Fejér Megyei Kábítószerügyi
Egyeztetı Fórumnak is fontos szerepe van a késıbbiekben is a megelızés
tekintetében felhívni a figyelmet a fiatalságnak ennek szernek a hosszú távú káros
hatására. A pillanatnyi örömök azért azt gondolom, hogy esetenként többet
jelentenek számukra, mint hogy felmérnék, hogy milyen következményei lehetnek az
életük során a késıbbiekben.
Egyébként azt gondolom, hogy más vonatkozásban van ami segíti is a rendırség
munkáját. Én magam minden nap közlekedek autópályán és nagy városban is.
Tapasztalom azt, hogy a forgalomnak a ritmusa lényegesen alacsonyabb lett, nem
feltétlenül annak tudom be, hogy „horror” büntetésekre lehet szert tenni
gyorshajtással, hanem azt gondolom, hogy mindenki végiggondolta, hogy a
gépjármőve fogyasztása, a sebességgel arányosan csökken. Mondjuk egy
személyes példát az elmúlt tankolási átlagom 1200 kilométeren 5,2 liter volt, de tud a
kocsi 7 litert is enni.
Én azt gondolom és azt szeretném kérni – nem nagyon tapasztaltam az utóbbi
idıszakban olyat, hogy kint felejtett sebességkorlátozó táblánál mérnének, Én azt
gondolom, hogy korrekt ellenırzésnek helye van, de Én azt kérném, hogy minden
rendırre – és legyen igaz – és ennek szerezzenek is érvényt. Köszönöm a
tájékoztatót és legalább ilyen, vagy eredményesebb munkát kívánok erre az évre.
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Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm szépen Frakcióvezetı úr. Kérdezem a Tisztelt Képviselıtársaimat van-e
még valakinek kérdése?
Amennyiben nincs, akkor engedjék meg, hogy Én is egy kérdést tegyek fel
Fıkapitány úrnak. Én örömmel olvastam a beszámolóban, hogy Sárkeresztúron,
illetve Cecén ırs létesítésére kerül sor. Ehhez kapcsolódva kérdezném meg, hogy
gondolkodik-e esetleg azon a Fıkapitányság, hogy Sárosdon is létrehoz egy ırsöt,
hiszen mi közvetlenül Sárkeresztúr szomszédságában lakunk, közel hasonló
mutatókkal rendelkezünk, különösen a vagyon elleni kisebb súlyú bőncselekmények
terén, ami viszont rendkívül irritáló az ott élı lakosság számára.
Megadom a szót Fıkapitány úrnak.
Dr. Varga Gábor – fıkapitány
Képviselı asszony, teljesen egyet értünk a bőnmegelızést nem lehet elég korán
kezdeni. A „Csillag kapu” projekt, ami most zajlik, múlt héten volt egy nagyon kedves
rendezvény az „Ovi zsaru” programmal kapcsolatosan, amelyen magam is részt
vettem és láttam egy olyan csoport elıadást, ahol két rendır kollégám az
óvodásoknak tartott egy foglalkozást. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan
célcsoport, ahol tényleg ıszinte visszajelzések vannak és itt nagyon nagy
eredményeket lehet elérni, tehát ott ha berögzül a gyerekbe, hogy a rendır az azért
van, hogy segítsen, nem lesz az a képe a gyereknek, ahogy nı fel, hogy a rendır
azért van, hogy büntessen, vagy azért van, hogy rosszat tegyen. Nagyon aranyosak
voltak a gyerekek és tényleg nagyon pozitívan hatott a program és mindenhol, akivel
beszéltem, meg ami visszacsatolás volt azt mondják, hogy ezt mindenképpen
folytatni kell és folytatni is fogjuk. Célkitőzéseink között alapvetıen szerepel, hogy ezt
folytassuk.
Árgyelán úr, Én azt gondolom, hogy akkor ıszinte egy Fıkapitányi beszámoló, hogy
ha nemcsak a sikereket, hanem a kudarcokat is elemzi, mert ebbıl lehet tanulni és
ebbıl lehet egy olyan stratégiát készítni, hogy abban is javuljunk. Amit egy icipicit
pontosítanék, hogy itt nem számszakilag nıttek a vagyonelleni bőncselekmények,
hanem a nyomozás eredményességi mutatójuk csökkent nekik, tehát alapvetıen
abszolút számokban kevesebb volt, mint 2011-ben, csak nem lett olyan a nyomozás
eredményességi mutató, mint szerettük volna, ebben kell mindenképpen elırébb jutni
és javítani. Országos Rendırfıkapitány úr meghatározta, hogy mik azok az
eredmények, amiket mindenképpen nagyon jó lenne és kell teljesíteni, tehát mi azon
vagyunk, hogy minél több elkövetıt megfogjunk és minél több elkövetıt az
igazságszolgáltatás útjára tudjunk helyezni.
Közterületi rendırök száma egyes deliktumokkal kapcsolatosan. A közterületi
rendırök száma, illetve közterületen szolgálatot teljesítési órák száma nıtt az elızı
évekhez képest. Itt megint visszautalnék az elızıekre, hogy az abszolút számok
csökkentek. Egyébként egyértelmően az látszik ebbıl, hogy a lakosságnak a
szubjektív biztonságérzetébe alapvetıen szerepet játszik az, hogy a rendıri szolgálat
teljesítés hogyan valósul meg és látják-e a rendırt, vagy nem látják. Aki tisztességes,
becsületes úton jár, az jó érzés ha a rendır ott van az úton, vagy az út mellett, mert
az azért van ott, hogy rá vigyázzon.
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Oda fogunk erre természetesen továbbiakban is figyelni és ahogy szeptember 28-án,
amikor itt volt a meghallgatásom mondtam és most is azt mondom, hogy a
kistelepülésen élıknek a közbiztonsága is ugyan olyan fontos, mint a nagy
városokban élıknek, ugyan olyan hangsúlyt kell rá fektetni, nem engedhetı meg az
egyetlen egy rendırnek sem, hogy ne érezzék magukat ott alapvetıen biztonságban
az emberek és ezért akkor is elmondta, most is elmondom, hogy kiemelten kezeljük
az ott elkövetett jogsértéseket, legyen az akár szabálysértés, legyen akár az
bőncselekmény, terménylopás, falopás, élelmiszerlopás, ha szabálysértés, gyorsított
bírósági ráállítás, ırizetbe vételt alkalmazunk, ha bőncselekmény ott is igyekszünk
felderíteni, elkövetıket bíróság elé állítani, tehát Én kiemelt figyelmet fordítok erre és
ezt várom el a többi kollégámtól is, hogy ez így legyen.
Képviselı úr, bőnmegelızési területen teljesen egyetértünk. Közös cél, hogy az
eredményességünk emelkedjen. Pákozddal kapcsolatosan Kapitány úr részt vesz itt
az ülésen, tehát azt gondolom, hogy át fogjuk ezt a kérdést beszélni. Én
egyértelmően amellett vagyok, hogy a körzeti megbízott az a körzeti megbízotti
tevékenységet lássa el, de azért azt hozzátenném, ez nem azt jelenti, hogy ı minden
nap nyolctól négyig dolgozik, hanem ugyan úgy éjszakai, délutáni szolgálatot lát el,
ugyan úgy amikor rendezvény van, vagy amikor bármilyen program van az adott
településen, ami az övé, ı abban intenzíven részt vesz és rendıri tevékenységet
végez, tehát a KMB-s az nem egyenlı azzal, hogy nyolctól négyig sétál a faluban,
bemegy az önkormányzathoz. Ezt is kell, ez is fontos, de fontos az is, hogy a
bőnözıket kiszőrje, hogy olyan idıszakokban is szolgálatot teljesítsen, amikor
veszélyeztetett idıszak.
Meg fogom vizsgálni a kérdést természetesen és mindenképpen intézkedünk rá,
hogy felvesszük a Pákozdi Polgármesteri Hivatallal, a Polgármesterre a kapcsolatot
és mindenképpen intézkedünk arra, hogy ott megfelelıen rendezıdjön a kérdés és
ne legyen ezzel gond.
Videoton FC szurkolói levelét ismerem, olvastuk, a mai napon lesz egyeztetés, amit
Képviselı úr is mondta. Nekünk, nekem és a kollégáimnak is egyetlen egy a célja,
hogy sportszerően, normális körülmények között, a jogszabályokat betartva
szurkoljon mindenki. Soha nem volt az a célja a rendıri biztosításnak, hogy vegzálja
a szurkolókat. Nem ez a cél. Egyébként ennek a levélnek a hatásáról, nemcsak
emiatt a tegnapi napon személyesen is kint voltam a ligakupa döntıjének a
biztosításán, vezetési ponton. Hála isten teljesen rendben volt minden, elvonuláskor
volt egy-két kisebb esemény, amit kezeltünk és minden elkövetıt természetesen
elfogtunk és elıállítottunk. Én biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a közös hangot
és biztos vagyok benne, hogy helyre áll az a régebbi rend, ami volt itt, mert egy a
célunk, az hogy mindenki jól érezze magát. Nekünk ezt kell biztosítanunk, hát a
szurkolónak meg annyit kell tennie, hogy szurkoljon sportszerően és tartsa be azokat
a normákat, amik vonatkoznak rá.
Egyébként magáról az intézkedésrıl is természetesen tudok, hogy mi az ami
kiváltotta, mi volt az az utolsó csepp a pohárban, ami ezt a szurkolói levél
megírásához vezetett. Én nagyon bízom benne, hogy a mai egyeztetésen újra a
normál mederben fog minden terelıdni és ami jellemzı volt, az tovább fog
folytatódni.
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Frakcióvezetı úr, megelızéssel kapcsolatosan teljesen egyetértek továbbra is, hogy
egyik legfontosabb munka, ez az ami tényleg nem mérhetı, de idıs korúak
sérelmére elkövetett jogsértéseknél mondom mindig azt, amikor elmegy egy rendır
egy nyugdíjas klubba elıadást tartani, ha csak egyet sikerül ezzel
megakadályoznunk, hogy nem hagyja benne az idıs hölgy, vagy úr a kulcsot a
zárban, nem akasztja a kapu mellé, ahogy eddig is szokta, akkor az már eredmény.
Tehát ezt nem szabad feladni és igénylik is. Egyre több az igény és azt gondolom,
hogy itt a megye nagyon nagy hangsúlyt fektet a megelızésre és ennek van
hozadéka és jelentıs hozadéka van és tényleg minden célcsoportot megszólítunk és
minden célcsoport részére olyan programokat szervezünk, ami szerintem hatékony
és örülök, hogy Önök is így látják ezt. Ez egy olyan pozitív visszacsatolás, ami arra
inspirál, hogy továbbra is folytassuk az ilyen tevékenységet.
Kábítószerrel kapcsolatosan látens bőncselekmény. Tehát itt speciális erık és
eszközök kellenek ahhoz, hogy tényleg olyan eredményeket lehessen elérni, ami
nemcsak az adott fogyasztókat, hogy most éppen az út mellett átadok, átveszek
valamit, megy a rendır igazoltatja, megtalálja nála. Nagy hangsúlyt fektetünk rá,
hogy ilyen szempontból is rendezzük ezt a dolgot, de nagy hangsúlyt fektetünk arra
is, hogy akit a járır, vagy akit a szolgálatos rendır, szolgálata során tapasztalja, hogy
bármilyen gond van, eljárunk…, eljárunk…, és eljárunk. Hiába van lehetıség az
elterelésre, bőntetı eljárás keretén belül elterelik, ha részt vesz egy leszoktató kúrán,
akkor nem büntethetı. Második, harmadik alkalommal már nincs ilyen. Ha újra
megfogásra kerül, akkor már megy a rendes kerékvágásban az ügy.
Sebességmérés: határozott kérésem, az enyém is, illetve Országos
Rendırfıkapitány úrnak is határozott meghatározása, hogy balesetveszélyes
helyeken kell a sebességméréseket folytatni. Tehát nem az útjavítás 30-as táblánál,
amikor kiteszik egy napra, vagy két napra és ezt elvárom a kollégáimtól is és így is
hajtják végre a feladatot. Tehát csak a balesetveszélyes gócpontokra kell a
sebességmérı készüléket kirakni.
Alelnök úr Sárosd. Eredetileg a Sárbogárdi Rendırkapitányság állománytáblájában 4
db rendırırs található. Egy Cece, egy Sárkeresztúr, egy Sárosd és egy Mezıszilas.
Na most egy 100 fıs kapitányságból négy ırsöt kigazdálkodni nem igazán lehet. Ez
a négy ırs, egy olyan 7-8 éve már nem mőködik egyik sem, ezért el kellett döntenünk
azt, hogy hagyjuk ezt így tovább, vagy próbáljunk meg esetleg másképp gondolkodni
és kialakítani egy olyan közbiztonsági tengelyt: délen Cece, középtájon Sárbogárd,
északra tıle Sárkeresztúr, illetve Sárkeresztúr befogja a Sárosd, Sárkeresztúr, Káloz
tengelyt, ami szintén közbiztonságilag problémás. Ezért született az a döntés, hogy
centrális elhelyezkedéssel, szakmailag jobb megoldás Sárkeresztúr, mint Sárosd.
Könnyebben odaér egyik oldalra is, másik oldalra is, ahol a gócok vannak. Múlt héten
voltunk Polgármester Asszonynál, úgy néz ki, hogy sikerül megtalálnunk az optimális
megoldást, hogy az ırsnek a helye hol legyen. Azt gondolom, hogy elindítjuk a
munkákat és minél elıbb próbáljuk visszaállítani.
A létszám rendelkezésre áll. Kapitány úr is elkötelezett híve annak, hogy ezek a
területek ilyen módon is le legyenek fedve körzeti megbízottakkal, akik nemcsak a
saját településükön, hanem igen is szolgálatuk során az ırs illetékességi területéhez
tartozó összes településen látnak el szolgálatot.
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Tehát mondhatnám azt is, ami tolna megyében, az elızı szolgálati helyemen jól
bevált, hogy egy településnek nem egy körzeti megbízottja volt, hanem 6 és ott volt 6
telefonszám és ha bármi gond volt a hivatalban, akkor a polgármester nem egyet
tudott hívni, hanem hívott hatot. Én azt gondolom, hogy ennek jelentıs hozadéka
lesz és nagyon remélem, hogy ha jövıre itt beszámoláskor tudok már róla beszélni,
hogy elırébb jutottunk.
Köszönöm szépen.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm Fıkapitány úr. Vezérırnagy urat kérdezem, hogy kíván-e kiegészítést
tenni.
Lajtár József – vezérırnagy:
Tisztelt Képviselı Hölgyek, Urak!
Egy bı félévvel ezelıtt álltam itt Önök elıtt, amikor bemutattam az új megyei
rendırfıkapitány-jelöltet és Önök bizalmat szavaztak Fıkapitány úrnak.
Ez a jelentés, ami Önök elıtt fekszik, ezt a bizalmat visszatükrözi. A rendırségi
átlagnak megfelelıen teljesített Fejér Megye Rendır-fıkapitánysága. Vannak olyan
hiátusok, amelyet a következı idıszakban ki kell javítani. Ehhez munka és munka és
munka szükséges. Fıkapitány úr jó irányba terelte a megye rendıri tevékenységét,
úgy érzem, az elhangzott kérdések, részben hozzászólások ezt támasztották alá,
hiszen mi is tudjuk, hogy hol vannak még a gyenge pontjaink, ezt kell a következı
idıszakban javítani. Én kérem Önöket, hogy szavazatukkal is erısítsék meg, hogy ez
az irányvonal jó, amely Fejér megyében a rendıri munkát jellemzi, következetes a
közrend, a közbiztonság érdekében végzett tevékenység. Mi nem vagyunk
elégedettek és nem lehetünk elégedettek addig, míg bőnözı van szabadon, addig
ameddig terménylopásokkal, olyan magatartással kell találkozni az országban, amely
irritálja a lakosságot. Ezt kell nekünk megszőntetni, megakadályozni, erre kell
minden erınket összpontosítani. Kérem Önöket támogassák a beszámolót.
Köszönöm a lehetıséget.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Köszönöm Tábornok úr. Engedjék meg, hogy két megjegyzést tegyek. Az egyik a
szurkolók viselkedésével kapcsolatban. Én tegnap négy óra után próbáltam
kikanyarodni itt a Budai útról, ahol nem hiszem, hogy ultrák voltak, mert ahhoz képest
elég szakadtak, de vagy negyven gyerek 15-16 évesek tökön babon. Egy dolog nem
zavarta ıket, hogy a közlekedési lámpa milyen fénnyel világított. A rendırautó
megpróbálta itt elzárni az utat, nem a szurkolókat fenyegették, saját magukat
fenyegették azok a szurkolók, hiszen álltak le az autók, egyszerően nem értettem.
A másik dolog március közepi eseményekkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy
a balesetnél közremőködık, mármint segítıként közremőködık kiváló munkát
végeztek, a tömegbalesetnél nem alakult ki pánik, amiért Én azt hiszem rendkívül
fontos. Hallhattunk ezzel kapcsolatban – igen ki kell mondani – politikai színezető
véleményeket, nem pedig szakmai véleményeket.
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Az Én fiam is benn volt a dugóban, pedig elıtt ötször mondtam neki, hogy el ne indulj
az isten áldjon meg, de azért Pestrıl le akart menni Egerszegre, mert hát ilyen kedve
volt, szerencsére a kápolnásnyéki lehajtó elıtt ragadt benn 50 méterrel és utána azt
megtette és vissza tudott menni Budapestre. Tehát a felelısség, a közlekedık
felelıssége, a résztvevık felelıssége megkerülhetetlen, ugyanakkor Én köszönöm
azt a munkát, amit ezzel kapcsolatban a rendırség, a katasztrófavédelem,
mentıszolgálat és a többi közremőködı és a civilek, akik a segítésben részt vettek,
megtettek úgy gondolom, hogy ilyen helyzet ne álljon elı, de elıállhat és ha ilyen
helyzet állt elı, akkor úgy gondolom, hogy a szakszolgálatok becsülettel tették a
munkájukat és ezért köszönet jár nekik.
Köszönöm Fıkapitány úrnak a részletes szakmai beszámoló elkészítését,
kiigazításokat. Kérdezem Képviselıtársaimat van-e még valakinek véleménye?
Nincs.
Kérem szavazzunk a beszámolóról. Kérem szavazatukat.
SZAVAZÁS
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Megállapítom, hogy a Tisztelt Közgyőlés 13 igen, 0 nem és 3 tartózkodással a
beszámolót elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
53/2013. (IV.25.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság 2012. évi bőnügyi, közbiztonsági
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság 2012.
évi bőnügyi, közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót és azt elfogadta.
A közgyőlés elismerését és köszönetét fejezi ki a Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság
felé a közrend és a közbiztonság védelme területén kifejtett tevékenységéért.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
A megyei rendırségnek jó munkát és lehetıség szerint eseménytelen szolgálatot
kívánok. Köszönöm szépen a beszámolót.
Tisztelt Közgyőlés!
Egy pillanatra visszatérünk a félbeszakadt elızı napirendhez a „Tájékoztató a
közgyőlés két ülése között történt legfontosabb eseményekrıl.
Megkérdezem, hogy azzal kapcsolatban van-e még valakinek észrevétele,
hozzászólása? Ezt még nem zártuk le az érkezéskor.
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Amennyiben nincs, úgy megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl az
elıterjesztés elfogadásra került. A tájékoztatót tudomásul vettük, illetve hát Képviselı
úr felvetésére pedig Elnök úr meg fogja adni a választ.
Ezzel a napirendi pontok végére értünk. Köszönöm
Utolsó napirendi pontokhoz értünk:

19.

A képviselık bejelentései, interpellációi

Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
A közgyőlés 2013. február 28-i ülésén Iván János megyei képviselı úr részérıl –
interpellációnak nem minısülı képviselıi kérdést tett fel a móri kórház integrációjával
kapcsolatban.
A képviselıi kérdésre adott válasz Iván János képviselı úr részére megküldésre
került annak ellenére, hogy a kérdés tárgya nem a megyei önkormányzat feladat és
hatáskörével, valamint mőködésével kapcsolatos, így nem tartozik az SZMSZ által
kötelezıen megválaszolandó képviselıi kérdések körébe.
Úgy tudom, hogy írásbeli válasz, amit mellékletben meg is kaptunk.
Ezzel kapcsolatban talán csak egy mondat. Tegnap részt vehettem a Szent György
Kórház Szent György-napi ünnepségén, ahol Fıigazgató úr az elıadásában egy fél
mondatban kitért a Móri Kórháznak a problematikájára. Nyomatékosan fogalmazta
meg, hogy itt egy gazdasági integrációról van szó. Fejlesztések történnek a Móri
Kórházban a késıbbiekben is, illetve a létszámmal kapcsolatban létszámleépítésrıl,
elküldésrıl nincs szó. Ezt tudom mondani a tegnapi tájékoztatóval kapcsolatban. Én
úgy vettem észre, hogy az ott résztvevık ezt megnyugodva vették tudomásul.
Kérdezem Tisztelt Képviselıtársaimat van-e valakinek kérdése, interpellációja?
Amennyiben nincs, köszönöm megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai nem kívánnak
kérdést, interpellációt elıterjeszteni.
Ezzel a mai napirendi … Kis György képviselı úrnak adom meg a választ.

Kis György – megyei képviselı:
Én csak egy kérdést szeretnék feltenni. Lehet, hogy Én vagyok a tájékozatlan, hogy
az idei Megyenap hol és mikor lesz megtartva. Köszönöm.
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Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Elnök úr és Fıjegyzı úr az elköszönéskor elmondta, hogy Rétimajorban vesznek
részt egy egyeztetésen. Ez az egyeztetés kétirányú, többek között a Megyenapnak
az idıpontjáról is szól. A jelenlegi elképzelés szerint szeptember elsı felében kerülne
sor a megyenapra ott Rétimajorban, de a tárgyalás a mai napon is – mert ugye most
került volna rá sor május 18-án Rétimajorban, itt egyeztetési problémák merültek fel,
ami miatt ezt el kell halasztani és ezzel kapcsolatban is zajlanak a mai tárgyalások.
Ezt tudom válaszolni Tisztelt Képviselı úr.
Tehát valószínőleg szeptember elsı fele, közepe és Rétimajor.
Más egyéb?
Ha nincs, megköszönöm Tisztelt Képviselıtársaimnak
Közgyőlésünket bezárom. Minden jót kívánok.
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