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J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2013. június 28-ai ülésérıl

Jelen vannak:

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

továbbá:

Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı,, Hedlicskáné Dóczi Judit, Vargáné
Kulcsár Viktória, Tóthné Czövek Erika jegyzıkönyvvezetık

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszöntöm az ülésen megjelent képviselıket Hölgyeket és Urakat és kedves
vendégeinket.
Megkérem, hogy mindenki jelentkezzen be.
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a 21 fı képviselıbıl 16-an jelen vannak, így
a közgyőlés határozatképes.
Kérem Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy kezdjük meg munkánkat.
szavazatukat az ülés elején kiosztott napirendi javaslatról.
Aki elfogadja a kiosztott, kiküldött napirendet, kérem szavazzon.

Kérem

SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a napirend
elfogadásra került.
(1 fı képviselı nem szavazott)

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
54/2013. (VI.28.) önkormányzati határozata

a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.
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Tájékoztató a Mészeg-hegy fejlesztési lehetıségeirıl, továbbá a
Pákozdi Katonai Emlékpark jövıbeli mőködtetésével és
fejlesztésével kapcsolatos elképzelésekrıl
Tájékoztató a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi újjáalakulása óta eltelt
idıszakban végzett munkájáról
Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács mőködési területével kapcsolatos egyes
döntések meghozatalára
Javaslat az árvízvédelmi, árvíz utáni helyreállítási munkálatok
valamint az árvízkárosultak pénzügyi támogatására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának módosítására
Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2013. II. félévi üléstervére
Javaslat megyei értéktár létrehozására és a Fejér Megyei
Értéktár Bizottság felállítására
Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti
forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárására
Tájékoztató Fejér megye védett, védelemre tervezett és Natura
2000 természeti területei, értékei alakulásáról
Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos
Fejér megyei eredményekrıl, intézkedésekrıl
Jelentés a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról
Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Tájékoztató a közgyőlés két ülése között törtét fontosabb
eseményekrıl
A közgyőlés tagjainak bejelentései, interpellációi

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy az ülést megelızıen a Pénzügyi,
Jogi és Fejlesztési Bizottság tárgyalta a közgyőlés ülésén szereplı egyes
napirendeket, melyek tárgyalása elıtt felkérem majd dr. Sükösd Tamás bizottsági
elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
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Tájékoztató a Mészeg-hegy fejlesztési lehetıségeirıl, továbbá a
Pákozdi Katonai Emlékpark jövıbeni mőködtetésével és
fejlesztésével kapcsolatos elképzelésekrıl
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszöntöm L. Simon László Urat, az Országgyőlés Kulturális és Sajtóbizottságának
elnökét, országgyőlési képviselıt, a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács elnökét.
Köszöntöm dr. Kovács Vilmos ezredes urat, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
parancsnokát.
Köszöntöm Majoros Gábor urat, a Vadex Mezıföldi Zrt. vezérigazgatóját.
Köszöntöm Görög István ügyvezetı urat és végezetül köszöntöm Takács János
Pákozd település polgármesterét.
Megadom a szót L. Simon László Elnök úrnak a rövid szóbeli kiegészítés
megtételére.
L. Simon László – a VVVTFT elnöke, országgyőlési képviselı:
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Képviselıtársaim!
Valóban csak röviden fogok hozzászólni, inkább a második napirendnél kellene
elmondanom a dolgokat. Nagyon szépen köszönöm Elnök úrnak, aki egyben az
elıbb említett, hosszú nevő fejlesztési tanácsunknak is a tagja, hogy a mai napira
meghívott bennünket és a közgyőlés napirendjei közé felvette ezt a fontos
tájékoztató pontot. Bízom benne, hogy képviselıtársaim már elolvasták az anyagot
és tudják, hogy mirıl van szó. Azt kell hogy mondjam, hogy a megyénk egyik
legfontosabb, átfogó turisztikai fejlesztési csomagjáról és lehetıségeirıl szeretnénk
ma Önöknek számot adni.
Azért is fontos ez a mai alkalom, mert reményeink szerint a megyei önkormányzat
támogatni fogja azt, hogy a Velencei-tó környékének átfogó fejlesztési stratégiája és
azon belül is a Mészeg-hegy fejlesztésének koncepciója az bekerül a megye
fejlesztési stratégiájába is, így a 2014. és 20. közötti Európai Uniós fejlesztési
idıszaknak is egyik fontos lehetıségeként vesszük közösen számba és a 2014. után
felálló megyei közgyőlés az valamennyiünk megelégedésére a Velencei-tó környéki
fejlesztéseket is fogja tudni támogatni, mint a területfejlesztési politikában
kimagaslóan fontos szerepet játszó testület.
Én nagyon szépen köszönöm Ezredes úrnak és Vezérigazgató úrnak is, hogy
eljöttek. Nagyon fontos munkát végeznek, azokkal a fejlesztési tervekkel és már
folyamatban lévı fejlesztésekkel amelyekrıl itt is számot fogunk adni. Azt gondolom,
hogy az egész megye gazdagondi fog, ha csak arra gondolok, hogy Görög ezredes
úrék munkáját kiegészítve, bizonyos értelemben továbbvíve a HM Hadtörténeti
Intézetet és Múzeum átvételével a megyei önkormányzat korábbi megyei
múzeumától a Pákozdi 1848-as múzeumot, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
és a kormányzat támogatásával egy új, korszerő, nagyon szép kiállítással fog
bennünket gazdagítani és ezzel párhuzamosan a VADEX is egy hasonlóan, a
kormány, illetve a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával egy nagyon szép, új
természettudományi kiállítással fog bennünket gazdagítani.
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Köszönöm még egyszer Elnök úrnak a lehetıséget és át is adom a szót a további
felszólalóknak.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Megadom a szót Dr. Kovács Vilmos ezredes Úrnak a HM Hadtörténeti Intézet
múzeumparancsnokának egy rövid prezentáció bemutatására.
Dr. Kovács Vilmos – ezredes:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Alelnök úr, Fıjegyzı úr, Tisztelt Közgyőlés, Hölgyeim és Uraim!
A Pákozdi Katonai Emlékhely nagybani kialakításának tervezetérıl szeretnék néhány
gondolatot mondani, amely természetesen a most meglévı értékekre és
lehetıségekre épülve további fejlesztési irányt mutatna.
Kérem engedjék meg, hogy ebben a körben nyílván nem kell elmondanom Pákozd
jelentıségét, de néhány gondolatot azért (…) érdemes lenne elolvasnunk, hiszen az
Emlékpark nemcsak a Magyar Honvédséghez kötıdik, hanem egyfajta szakrális
üzenete is van, ami nemcsak a honvédséghez, hanem a honvédelmi háttér minden
szereplıjének fontos üzenete és azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden polgár
számára jelentıs a megyében és a városban egyaránt.
Az Emlékpark jelenlegi vázához tartozik az 1848-as emlékhely, így a felújítás alatt
álló emlékmúzeum. Errıl Elnök úr már ejtett szót, néhány gondolatot majd Én is
szeretnék mondani róla, az aradi vértanúk tiszteletére állított emlékoszlopok, az
obeliszk, ami 1951-ben emelıdött arra a helyre és a Móga altábornagyhoz
kapcsolódó mellszobor. Ez egy komplexum, ami tulajdonképpen a ’48-as
emlékhelyhez kötıdik. Azután a 20. századi háborúk hıseinek emlékére – ami most
létezik és most csak arról beszélnék ami van – az I. Világháborús Katonai barakk, a
Margit-vonal, ami a II. Világháborúhoz kötıdik, a Doni kápolna, amit nyilván nem kell
bemutatnom ebben a körben, illetve az 1956-os emlékpont, amely nem régen került
megnyitásra az intézmény keretein belül. Természetesen két jelentıs funkciói a
békefenntartásban lévı magyar katonák és a sorkatonasághoz kapcsolódó történet.
Akkor az új emlékpark kialakításáról, vagy megújuló, vagy megújított emlékpark
kialakításáról néhány gondolatot engedjenek meg.
Az alapkoncepciója az, hogy mindenképpen meg kell tartani a Magyar Honvédség
történetének fıbb eseményeihez kötıdı pontokat, illetve azt, hogy 160 év
helytállásáról kell nyilván itt megemlékezni.
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A most meglévı emlékpontokra támaszkodva a kiállítási szerkezet átstrukturálásával
fıbb sarokpontok kiemelésével szeretnénk ezt a funkciót kiteljesíteni. Így hát a fıbb
állomásai egyrészt kötıdnének ’48-49-es forradalom és szabadságharchoz,
másrészt az Osztrák-Magyar Monarchia és az I. Világháború idıszakához, a Magyar
Királyi honvédség újjászervezése és a II. Világháború kronológiai sorrendben
haladva természetesen, az ’56-os forradalom és szabadságharc, itt kiemelten
kezelve a haderı szerepét és hát 1999-re a NATO csatlakozás és Magyarország útja
a NATO-ba és az azóta eltelt idıszak. Itt lefedi a békefenntartás és a hozzá
kapcsolódó egyéb ügyeket is.
Engedjék meg, hogy a mostani vázlathoz kicsit hozzátapasztva az újdonságokat,
néhány dologra felhívjam a figyelmüket.
Nyilván ez a most meglévı helyeken Én nem szeretnék végig menni, úgy gondolom,
hogy ebben a körben ezt nem kell ismertetni, minden jelenlévı ismeri, inkább az
újdonságokat, illetve azt a megújítást szeretném elmondani, ami ehhez kapcsolódna.
Itt egy haditechnikai park, ami nagyon fontos a tervezetnek a része, ez a mostani
Mészeg-hegynek a tó felé esı lankásabb része, illetve sík területe. Azután egy
tematikus játszótér, egy kalandpark, egy látogató központ, ami egy új épületet fog
jelenteni. Meggyızıdésünk szerint egy hozzá tartozó parkoló és egy kiszolgáló
épület, ami mindenképpen újat fog hozni. Máris mondanám, amit Elnök úr is említett,
hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum az NKA-nál egy pályázatot nyert, illetve az
EMMI-vel megvalósításra kötött szerzıdést az alapítvány, aki meg fogja valósítani
teljes körő felújítását az Emlékmúzeumnak.
Az Emlékmúzeum teljes körő felújítása az megítélésünk szerint heteken belül
elkezdıdhet és 2014 tavaszára jelesül március 15-e környékén kerül majd
megnyitásra. Pillanatnyilag úgy állnak az események, hogy – egy kis kitérıt
engedjenek meg ezzel kapcsolatban – a Parlamenti Államtitkár úr, Vargha Tamás úr
által erıs, felgyorsított folyamat, hiszen ez a folyamat nem most kezdıdött, csak hát
egy picit lassabb volt a kiforrása, most egy elég erıteljesen felgyorsulva úgy tőnik,
hogy a tulajdonosi szerkezet váltásával sok minden egyszerősödni fog és fel fog
gyorsulni. A Magyar Honvédséget, a Honvédelmi Minisztérium fogja átvenni a
többségi tulajdont a Kft-ben –nyilván ezt ebben a körben tudják a Hölgyek, Urak – mi
azt tudjuk garantálni, hogy ami a lehetıségünktıl és a tehetségünktıl mérten telik,
azt fel fogjuk gyorsítani ezt a folyamatot, Államtitkár úr ebben teljes mértékben
partner, hiszen ı vezeti ezt a folyamatot.
A park kiemelt elemeirıl szeretnék néhány szót szólni. A parkoló is csak annyiban
érdekes, hogy az útnak a másik oldalán egy 300 személygépkocsi és legalább 10
busz befogadására alkalmas, ez így talán soknak tőnik elsıre, de egyrészt
látogatószámhoz a különbözı rendeletek, törvények elıírják, hogy hány buszt és
hány gépjármővet kell befogadni, másrészt azért mi bízunk benne, hogy egy-két
éven belül ennek a kiállító helynek egy 120-150 ezer fıs éves látogatottsága lesz,
akkor pedig ezek kötelezık ezek a paraméterek.
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A látogatóközpont nagyon fontos és új elem, ez az emlékpark területén egyben, ahol
mutattam az út mellett, az út bal oldalán, ha a tó felé indulunk, fıként az elemeket
szeretném elmondani. Információs pult, fogadótér, ruhatár, értékmegırzıvel, egy
melegkonyhás büfé – nagyon fontos – hiszen nekünk az a célunk, hogy a családok
töltsenek el itt fél napot, ha lehet, van lehetıség a környéken egy napot, de
szálláslehetıség is lesz, de akár egy hét végét, vagy egy kettı napos
osztálykirándulást is lehessen tervezni. Ez jelentısen megemelné – tapasztalataink
szerint és ezt haza, külföldi viszonylatban állíthatom – a látogatóknak a létszámát.
Ajándékbolt, egy kiállítótér, ami összekapcsolva a mostani kiállító térrel mutatná be a
magyar honvédség jeles történési eseményeit és történeti pontjait és itt, amit
említettem egy családi, ifjúsági szállás és hotel lesz, nyilván eldöntendı és majd
annak idején a tervezésnél el kell dönteni, hogy melyik irányba haladjon, egy 60-70
fı befogadására alkalmas ez a szálláshely a mi olvasatunkban, egy elıadó és
rendezvényteremmel, ami 100 fıs – nagyon fontos, hiszen ha azt akarjuk, hogy egy
oktatási központ legyen, akkor mellé kell tenni azokat az infrastrukturális elemeket,
amelyek nem hiányozhatnak egy ilyen projektbıl.
A mozi, ami 100 fıs és 3D-s elıadásokra alkalmas, ezek elvárások, tehát turisztikai
látványosságot, oktatással egybekötve nem lehet másképpen ma Magyarországon
csinálni és 2014-ben pláne, csak akkor hogy ha ez a kor színvonalának megfelelı és
Európában teljes mértékben vállalható elemekbıl áll.
A látogató központ terve – nem akarom részletezni, csak nyilván egy általunk
elgondolt alaprajz, illetve két szintes épületrıl beszélünk, fent lenne nyilván a
konferencia-terem és a szállás, illetve maga a mozi is.
A haditechnikai parkról néhány gondolatot engedjenek meg. Az új technikai park, itt
harci jármővek, szállító jármővek, légvédelmi, miden olyan, ami a magyar haderı
történetében egykor szerepet játszott, röviden így összefoglalnám és ebbıl a
technikai parkból egy látvány felvonóval lehetne feljutni az emlékparkba, nagyjából a
mostani obeliszk környékére.
Rajzon tudom mutatni – ez a terület, ha innen mennek fel, egy sikló – Én azt
gondolom, hogy egy olyan látványelem, amit érdemes megfontolni, természetesen
ennek van jelentıs költségvonzata, az egésznek van egy költségvonzata, ezt úgy kell
megtervezni, hogy megfeleljen annak a büdzsének, amibe ez bele fog annak idején
férni.
A haditechnikai parknak a különbözı szintjei, ilyen kis szigetekben lennének az
elképzelésünk szerint, a különbözı fegyvernemenként, tehát külön a repülık, külön a
rakéták, a szárazföldi haderı, nem akarom Önöket untatni a katonai sajátosságokkal,
de higgyék el nekem, hogy egy látványos és a gyermekek, ifjúk, de szerintem a
felnıttek által is egy kedvelt helyszíne lesz a haditechnikai park ennek a projektnek.
A siklóról már beszéltem, nyilván a szintkülönbséget áthidalandó, természetesen a
siklón kívül a technikai parkból lépcsın, ösvényen is – kinek megfelelı állapotának
és fittségi szintjének megfelelıen eljusson A – pontból B-be.
Kalandpark és tematikus játszótérrıl csak néhány gondolat. A kalandpark erıs,
katonásított jellegő lenne, hiszen erre van óriási igény. Nagyon sokan keresik máshol
is bevált elemekkel. A tematikus játszótéren természetesen nekünk fontos, hogy a
történelmet, a hadtörténelmet és a történelmet ismertessük meg a fiatalokkal és ez
már kisgyermek korban kell kezdeni.
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Tehát olyan elemekkel rendelkezne, amelyek megfelelnek ennek a
követelményeknek. Néhány képet felvillantanék ezzel kapcsolatosan. Természetesen
ezek – ahogy szokták mondani – az illusztráció részét képezik.
A jelenleg meglévı helyszínek felújítására és bıvítésére is gondoltunk, erre épülne
tulajdonképpen az egész, nem akarom itt tovább színezni a dolgot, hiszen az, hogy a
kor színvonalának megfelelı információ rendszerekkel van felszerelve, touch-info,
QR-kód-os rendszerrel, okos telefonokhoz kapcsolódó letöltési lehetıségekkel,
interaktív rendszerekkel, ez ma már követelmény a múzeumi világban, a turisztikai
világban egyaránt.
A Pákozdi csata Emlékkiállítás teljes körő felújításáról említettem szót, ez
gyakorlatilag a tervezése olyan szinten van, hogy ennek alapján kapta meg a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum a pályázati lehetıséget és nyerte el magát a
pályázatot az NKA-tól, természetesen ennek a tervnek alapján kezdıdik meg a
felújítás és jövıre, márciusban ez elvileg, sıt gyakorlatilag is el fog készülni. A II.
Világháborús lövészárok és az I. Világháborús barakk nyilván felújításra kerül, az ’56os emlékmő kibıvítésre és felújításra került. Egy opció a barakknak a fejlesztésére,
itt is technikai eszközökkel kell élni, ez egy 3D-s olyan fotómegtekintı hely lenne,
amely külföldön nagyon népszerő, hogy a 2 dimenziós fotókat 3D-ben alakítják újra
és egyfajta térélménnyel lesz gazdagabb a látogató, aki ezt látja.
Végezetül azt szeretném Önöknek elmondani, hogy a legkorábban nyilván 2015.
szeptember 29-re lehetne ezt megnyitni abban az esetben, hogy ha a financiális
lehetıségek rendelkezésre állnának a legkorábban – természetesen, de hát nyilván
ez nem az Én tisztem eldönteni, hogy ez mikor legyen. A létrejötte után azonban egy
komplex, korszerő látványelemekben bıvelkedı nemzeti emlékhely szeretnénk, ha
lenne és nyilván egy háttérfinanszírozás szükséges, amely pályázati lehetıségeknek
a lehetıseket használna fel alapvetıen a projektnek a megvalósítására.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm a projekt bemutatását, megadom a szót Majoros Gábor Vezérigazgató
Úrnak a rövid kiegészítést tegyen meg.
Majoros Gábor – vezérigazgató:
Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyőlés!
Köszöntöm Önöket. Egy kis félreértés kapcsán Én írásos anyagot hoztam és nem a
projektoros kivetítés lehetıségét tudom igénybe venni, ezért elnézést kérek, de az
anyag, az elıkészítési anyag az úgy tudom, hogy rendelkezésre áll minden
jelenlévınek.
A Vadex Mezıföldi Erdıgazdaság a megye legnagyobb erdıgazdálkodója és
nemcsak az erdıgazdasági védelmi, hanem a közjóléti szerepének is a zászlóshajója
– mondhatom ezt nyugodtan. Tulajdonképpen tulajdonosi és magunkkal szemben is
állított elvárás az, hogy a turizmust és a közcéli fejlesztéseket elıtérbe helyezzük.
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Ennek kapcsán egy közép távú és egy hosszú távú stratégiai tervet dolgoztunk ki az
év elején ezen vonatkozásban. A megyében négy helyen mőködtetünk jelentıs
turisztikai központot. Ez a Gaja völgye Tájcentrum, a Soponyai Ökoturisztikai
Központ, a Sárvíz völgyében természetvédelmi területen. Tulajdonképpen a
Sárpentelei Parkerdı, ami a mostani témánk a Velencei-tó északi részén lévı
Mészeg-hegyen a Pákozd-Sukorói Arborétum és Szabadidıközpont. Ez a
szabadidıközpont 28 évvel ezelıtt létesült és a térség természeti értékeinek a
bemutatását hivatott prezentálni.
Ebben az arborétumban mőködtetjük az erdei iskolánkat is, ahol évente több ezer
Fejér megyei, elsısorban székesfehérvári diák fordul meg.
A jelenlegi múzeum szintén 28 évvel ezelıtt készült és bizony elavult. Ennek a
megújítása az elsıdleges feladatunk. Itt egy együttmőködési megállapodást
kötöttünk egy pályázati lehetıséget bírva a hátunk mögött a Magyar
Természettudományi Múzeummal, akiknek a segítségével pont a héten megkezdtük
a régi múzeumi épületnek a felújítását, a múzeumi anyagnak az elbontását és egy
teljesen új Velencei-hegység és a Velencei-tó és környékének természeti képe címő
állandó kiállítást szeretnénk megvalósítani.
Ennek a kiállításnak, állandó kiállításnak a célja egyértelmően a térségnek a
természeti értékeinek a bemutatása, az erdı és a Velencei-tó élıvilágának,
nádasaiban a tó élıvilágának a bemutatása mellett a Velencei-hegység geológiai
érdekességeinek is a prezentálása.
Mindenképp a szándékunk az, hogy az erdei iskolának egy olyan interaktív segítıje
legyen ez a kiállítás, ami a korábbi statikus ismeretterjesztést a mai kornak megfelelı
színvonalon és teljesen megújulva tudja prezentálni.
A célközönség változatlanul a kiránduló, tehát a Velencei-tóhoz érkezı kiránduló
közösség és az erdei iskolába érkezı óvodás, általános iskolás csoportok, az
arborétumba érkezı családok és azok a látogatók, akik a természet iránt
érdeklıdnek.
A stratégiai tervünkben szerepel egy másik múzeumi épület felépítése is a jelenlegi
tájházunkkal
közvetlen
szomszédságban,
tehát
tulajdonképpen
egy
természettudományi múzeumi központ kialakítását szeretnénk megvalósítani egy
kicsit hosszabb távon, ez azt jelenti, hogy ha lehetıségünk adja, akkor már a jövı
évben. Itt egy olyan szerencsés lehetıségnek a kihasználását karoltuk fel, hogy
pákozdi lakos egy olyan világjáró vadász nem kolléga, hanem illetı, aki egy
világkörüli útja kapcsán az 5 kontinens vadjai vadászati elejtése kapcsán felajánlotta
a teljes preparátum győjteményét, itt nem trófea győjteményrıl van szó
hangsúlyozom, hanem egész alakos, csodálatos preparátum-győjteményrıl, több
mint 50 darab egészalakos állat-preparátumról, amit mi szeretnénk kiegészíteni
Magyarország
vadjainak
a
preparátum-győjteményével
és
egy
olyan
természettudományi állandó kiállítást létrehozni, ami nem vadászati jellegő, hanem
egyértelmően oktatási célú és egy olyan kulturális további lehetıség, ami
meggyızıdésem szerint nagyban növelné tovább a Velencei-tó látogatottságának és
a érdeklıdıknek a körét.
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A 19 országot érintett anyag rendelkezésre áll, a beterjesztésben meg vannak és
elkészítettük már a tervdokumentációit az épületnek és tulajdonképpen nagyon
szeretnénk, hogy az a több mint 19 ezer kisdiák, aki az erdei iskolában évente
megfordul nálunk, egy újabb élménnyel gazdagodva térjen majd haza.
Természetesen ezekhez a múzeumi, természettudományi múzeumi központ
kialakításhoz infrastrukturális fejlesztéseket is meg kell valósítanunk. Ugyan olyan
problémánk, mint a katonai emlékparknál a parkoló és a beléptetı központnak egy
megújítása, felújítása, kialakítása, amit párhuzamosan ezekkel a beruházásokkal
meg kell hogy valósítsunk. Az elsı a tájház megújítás, ez ahogy említettem a héten
elkezdıdött és nagyon szeretnénk, hogy az ısszel lehetıség szerint nagyon hamar,
még az iskola év kezdetére már meg is valósítsuk. Nagyon sok energiát és erıt
követel tılünk, de maximálisan ezen vagyunk. A második projekt az 5 kontinens és
Magyarország vadjai interaktív természettudományi állandó kiállítás megvalósítását a
jövı évre tervezzük.
Én azt szeretném kérni Önöktıl, hogy a megye fejlesztési koncepciójába fogadják el
mind a két elképzelésünket.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend felett a vitát kérdezem, hogy kinek van
kérdése, véleménye. Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı asszonynak.
Úrnak. Bocsánat, csak közben Tóth Erika is megjelent és …
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Én azt gondolom, hogy a katonai emlékpark kialakítása nemcsak Pákozd számára,
hanem Fejér megye és az egész nemzet számára egy fontos pont lehet. Viszont
ráirányítja a figyelmet arra is, hogy fontos szerepe van a honvédelmi nevelésnek, a
katonai nevelésnek a nemzeti nevelésben is és az anyag említi a sorkatonaság
történetét is. A Jobbik támogatná a sorkatonaság visszaállítását egy olyan formában,
amely egy minimális szintő honvédelemhez szükséges alapismereteket adna minden
férfi számára, egy néhány hónapos aktív kiképzés során.
Kérdésem az, hogy van-e ilyen kormányzati szándék esetleg, hogy összekapcsolják
akár ezt a projektet egy ilyen irányú elgondolással? Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Köszönöm szépen a szót.
Én nagyon örülök, hogy a VVVTFT Velencei térség, Vértes, Váli-völgy Fejlesztési
Tanács felkarolta ezt a projektet és azt gondolom, hogy a mi frakciónk részérıl
biztosíthatjuk a jelenlévıket, hogy mindenképpen támogatjuk, hogy bekerüljön a
megyei fejlesztési koncepcióba, illetve a késıbbiekben a programba. A területet
ismerjük nagyon régóta, ismertük régebbrıl és most is ismerjük. Nem régiben jártam
ott és úgy tapasztaltam, hogy itt már most is komoly fejlesztés történt az elmúlt
idıszakban és Én ezt örömmel vettem, hogy ez folytatódni fog és bízom benne, hogy
sikerül megszerezni rá a forrásokat és ebben a megyei önkormányzat is partner tud
lenni. Csak röviden ennyit szerettem volna mondani. Viszont az elıttem szólóhoz
kapcsolódnék azzal, hogy legutóbb, amikor éppen ezen a helyszínen jártam, nem
biztos, hogy ehhez kormányzati megoldás szükséges. Tanúja voltam annak, amikor
az emlékparkot mőködtetı, illetve a Honvédség és Társadalom Baráti Kör aláírt egy
együttmőködési megállapodást a pákozdi iskolával, pontosan ebbıl a célból, hogy a
helyi iskolásokat, a helyi fiatalokat hazafias nevelésre, illetve honvédelmi nevelésre
egy helyszínül biztosítva az iskolásoknak ez az emlékparkot kihasználják,
felhasználják és azt gondolom, hogy ezek nagyon jó kezdeményezések és gratulálok
is azoknak, akik ezt megkötötték. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm, megadom a szót Balogh Zoltán Jobbik színeiben lévı képviselı úrnak.
Balogh Zoltán – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Személy szerint engem mindig minden olyan fejlesztés, ami Pákozdhoz köthetı, az
örömmel tölt el, a településhez igen szoros szálakkal kötıdı személy lévén az ilyen
kezdeményezést csakis kizárólag támogatni tudom. Pákozd büszke lehet arra, hogy
a határában egy katonai emlékpark, illetve egy arborétum található, nem sok
település mondhatja el ezt magáról.
Láthattuk, hogy a katonai emlékpark az elmúlt években mekkora fejlıdésen ment
keresztül és az elıterjesztésbıl is kitőnik, hogy a jelenlegi, eddig elért eredményekre
próbálnak továbbfejleszteni.
Bízom abban, hogy az új kiállításon és bemutatókon minél nagyobb hangsúlyt fog
kapni majd az elmúlt 160 év hadtörténeti eseményei közül azok, amelyek hazánk
védelméhez köthetı évszámok és kisebbet az olyanok, mint a NATO kötelékben
végrehajtott békefenntartói feladatok.
A magam nevében sok sikert kívánok ahhoz, hogy a fejlesztést minél elıbb
létrejöjjön és ezáltal még több látogatót vonzzanak mind a katonai emlékparkba,
mind pedig az arborétumba. Köszönöm.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Azt gondolom, hogy a kormányzati szándékkal kapcsolatban a sorkatonai
kötelességrıl nem vagyunk kompetensek, hogy mi nyilatkozzunk. Esetleg nem
tudom ehhez szeretne-e hozzászólni Ezredes úr? Nem ez a fórum ahol errıl mi
nyilatkozni tudnánk.
Napirendhez több hozzászólót nem látok, kérem szavazzunk a beterjesztésrıl.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 15 egyhangú igennel a beterjesztést elfogadtuk.
(1 fı képviselı nem szavazott)

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
55/2013. (VI.28.) önkormányzati határozata
a Mészeg-hegy fejlesztési lehetıségeirıl, továbbá a Pákozdi Katonai Emlékpark
jövıbeli mőködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos elképzelésekrıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Tájékoztató a Mészeg-hegy fejlesztési
lehetıségeirıl, továbbá a Pákozdi Katonai Emlékpark jövıbeli mőködtetésével és
fejlesztésével kapcsolatos elképzelésekrıl” c. elıterjesztést.
1.) Fejér Megye Közgyőlése az elıterjesztésben és mellékleteiben foglaltakkal
egyetért, elismeri azon javaslatok fontosságát, amit a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum, valamint a Vadex Zrt. az elıterjesztés mellékleteiben javasolt.
2.) A közgyőlés felkéri Elnökét, hogy gondoskodjon a megismert fejlesztési
elképzeléseknek a jelenleg elfogadás elıtt lévı Fejér Megyei Területfejlesztési
Koncepcióba való beillesztésérıl, illetve a Fejér Megyei Területfejlesztési
Program közeljövıben összeállítandó javaslatai között való szerepeltetésérıl.
Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: folyamatos

2.

2.

Tájékoztató a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács 2012. évi újjáalakulása óta eltelt idıszakban
végzett munkájáról
Elıterjesztı: L. Simon László
a tanács elnöke
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót L. Simon László Elnök Úrnak a rövid szóbeli kiegészítés
megtételére.
L. Simon László – a VVVTFT elnöke:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Képviselıtársaim!
Még egyszer megköszönöm a lehetıséget arra, hogy a fejlesztési tanácsnak a
tevékenységérıl beszámolhatok. Az Önök elıtt fekvı elıterjesztésbıl
tulajdonképpen minden kiderül, néhány apró pontosítást szükséges elmondani. Az
elıterjesztés még az alakuláskori állapotot tükrözi a tanács mőködési területet
tekintve, hiszen egy korábbi megyei közgyőlési határozatnak és a KomáromEsztergom Megyei Közgyőlés határozatának köszönhetıen ma már nem 27, hanem
31 települése van Fejér megyében a tanácsnak. Csákberény, Csókakı, Pusztavám
és Mór településekkel egészítettük ki éppen Elnök úr kérésére és javaslatára nem
olyan régen a tanács mőködési területét és a mai nap fogja tárgyalni a közgyőlés
Bicske csatlakozási szándékát is, így 31 település fog tartozni a tanács mőködési
területéhez. Engedjék meg, hogy kiemeljem azt, hogy országos viszonylatban is
példaértékő összefogást eredményez a tanácsi munka. Fel tudtuk venni ott valahol a
szálat, ahol évekkel ezelıtt még Balsay István alelnök úr mőködése során
megszakadt, hiszen az azt követı idıszak nem volt éppen szerencsés a tanács
életében. Új életet tudtunk lehelni a fejlesztési tanácsba és ki tudtuk bıvíteni a
mőködését. Hála a jó istennek ezt a kezdeményezésünket támogatta Vargha elnök
úr, Törı elnök úr elıdje, mellénk állt Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata,
így összesen 32 településsel most már ugye 36 településsel tudunk mőködni a két
megye területén. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a tanács tagjai nagyon
lelkesen, havi rendszerességgel részt vesznek a munkában, külön köszönöm a Fejér
megyei delegáltaknak Törı Gábor elnök úrnak és Tóth Erika képviselı asszonynak,
hogy részt vesznek aktívan a tanács munkájában. Képviselıtársaimat szeretném
arról tájékoztatni, hogy a tanács egy nagyon fontos pályázat megnyerésén van túl,
ennek a fejlesztésnek köszönhetıen Gárdony Várossal együttmőködve 700 millió
forinttal tudjuk, 700 millió forintból tudjuk fejleszteni a Velencei-tó déli partjának a
bicikli út hálózatát. Itt nemsokára a kivitelezési munkákat is megkezdjük. Reményeink
szerint ebben az évben meg is történik ennek a több mint 12 kilométeres bicikli út
szakasznak az átadása.
De legalább ilyen fontos munkája a tanácsnak a koncepció alkotás. Elkészültünk a
Velencei-tó északi partja, keleti és nyugati partszakaszának bicikli út fejlesztési
terveivel képviselıtársainknak kiosztottunk itt egy tájékoztató kiadványt, amely ennek
a szakaszait, a tervezett szakaszait ismerteti. Külön köszönöm e helyütt Fıjegyzı
úrnak, dr. Molnár Krisztián fıjegyzı úrnak és Igari Antal fıépítész úrnak az ebben a
fejlesztési koncepció kidolgozásában vállalt munkájukat, nélkülük nem készültünk
volna el, nem tudtuk volna ezt az anyagot kibıvítve a kormányzathoz eljuttatni.
Arról is tájékoztatom a tanácsot, hogy Mór és Csókakı közötti bicikli út fejlesztési
tervek is elkészültek. Ez szintén annak az anyagnak a részét képezi, amely ugyan a
szórólapon nem szerepel, de amelyet a kormányzat számára a mint az
elkövetkezendı 2 évben megvalósítandó fontos elképzelésünket eljuttattunk.
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Tisztelt Képviselıtársaim!
Egy nagyon fontos fejlesztési stratégiával is elkészültünk, Én azt hiszem, hogy a
nyomdai munkákat tegnap fejezték be, úgyhogy nem tudtam hozni Önöknek, de
szeretném a megyei önkormányzat valamennyi képviselıjének eljuttatni a fejlesztési
tanács egész területére vonatkozó átfogó tanulmányt. Én azt remélem, hogy annak a
tapasztalatai is beépíthetık lesznek a megyei fejlesztési tervekbe és koncepciókba.
Kérem a megyei önkormányzatot, hogy a tanács munkáját továbbra is kövesse
figyelemmel, segítse és reményeink szerint a megyei önkormányzat elnökének
köszönhetıen némi szerény anyagi támogatásban is részesedhet a fejlesztési tanács
az elnyert támogatásokon túl és még zárásul hadd köszönjem meg a megyei
önkormányzat hivatalának áldásos munkáját, akik térítés mentesen látják el a
munkaszervezeti feladatokat. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Napirendhez kérdések, vélemények?
Ilyet nem látok. Kérem szavazzunk. Tudomásulvétel? Köszönöm szépen.
3.

14.

Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács mőködési területével kapcsolatos egyes
döntések meghozatalára

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Elıterjesztıként javaslom, hogy az elıterjesztésben szereplı SZMSZ módosításra
vonatkozó rendelet – a költségvetés-módosítást tartalmazó rendelet-tervezethez
hasonlóan, jogtechnikai okok miatt – kihirdetése napján lépjen hatályba
Felhívom figyelmüket, hogy az elıterjesztésben szereplı rendelet-tervezet 1. §-ának
indoklását a költségvetés-módosításra vonatkozó elıterjesztés tartalmazza.
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Elnök úr!
A bizottság Elnök úr által elıterjesztett módosító javaslattal fogadta el és ajánlja
elfogadásra a közgyőlésnek mindhárom határozati javaslatot.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Kérdés, vélemény a napirendhez?
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Ilyet nem látok.
Elsıként szavazzunk az önkormányzat SZMSZ-ének módosításáról szóló rendelettervezetrıl. A döntés meghozatalához minısített többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 16 egyhangú igennel elfogadtuk.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
8/2013. (VI.29.)
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:
Szavazzunk a Tanács alapító okiratának módosításáról, szintén minısített többségő
szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
16 egyhangú igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
56/2013. (VI.28.) önkormányzati határozata

a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Alapító
Okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Válivölgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács mőködési területével kapcsolatos egyes
döntések meghozatalára c.” elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
mőködési területének bıvítésével összefüggésben az Alapító Okiratának
módosításával az alábbiak szerint egyetért:
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1.)

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

Fejér Megye térségébıl:
o Alcsútdoboz, Baracska, Bicske, 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.
2.) A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Tanács elnökét, továbbá a
Komárom-Esztergom
Megyei
Önkormányzat
Elnökét
a
határozat
megküldésével tájékoztassa.
-

Felelıs:

Törı Gábor
közgyőlés elnöke

Határidı:

2013. július 15.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Végül szavazzunk a Tanács szervezeti és mőködési szabályzatának módosításáról,
egyszerő szótöbbséggel.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. 16 egyhangú igennel a napirend elfogadásra került.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
57/2013. (VI.28.) önkormányzati határozata
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Válivölgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács mőködési területével kapcsolatos egyes
döntések meghozatalára c.” elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.)

A közgyőlés egyetért azzal, hogy a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata 8. pontja
helyébe az alábbi rendelkezés kerüljön:
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„8.) A Tanács mőködési területe:

2.)

-

Fejér Megye térségébıl:
o Alcsútdoboz, Baracska, Bicske, 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 felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Tanács elnökét, továbbá a
Komárom-Esztergom
Megyei
Önkormányzat
Elnökét
a
határozat
megküldésével tájékoztassa.

Felelıs:

Törı Gábor
közgyőlés elnöke

Határidı:

2013. július 30.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm a részvételt, bízunk benne a mielıbbi megvalósulás…
4.

3.

Javaslat az árvízvédelmi, árvíz utáni helyreállítási munkálatok,
valamint az árvízkárosultak pénzügyi támogatására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság egyhangú szavazattal fogadta el és ajánlja elfogadásra a közgyőlésnek a
elıterjesztést.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak és ezzel
megnyitom a napirend felett a vitát.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés, Elnök úr!
Én annyit szeretnék kérni elıször is annyit, hogy a frakció támogatta az
elıterjesztést, én annyit szeretnék kérni, hogy nagyon sok kérdés merült fel annak
idején a vörösiszap katasztrófa során, hogy hova kerültek ezek a pénzek.
Felmerültek olyan találgatások, hogy ezek nem érték el a céljukat. Annyit szeretnék
kérni, hogy kérjünk egy utólagos tájékoztatást, egy összesítést, hogy milyen célja
sikerült fordítani ezt az összegyőjtött pénzt. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Azt hiszem, hogy a Fidesz-KDNP frakcióból valamennyien egyetértünk azzal, hogy
ezzel a 1,5 millió forinttal támogassuk az árvíz sújtotta településeket és ezen kívül
szeretném elmondani és köszönetemet kifejezni valamennyi frakciótársamnak akik
önkéntesként is részt vettek az árvíz elhárítási munkákban. Azt hiszem, hogy
valamennyien ott voltunk és kitettünk magunkért. Ezen felül viszont szeretném még
bejelenteni és tájékoztatni a közgyőlést, hogy a Fidesz-KDNP frakció ehhez a
felajánláshoz, amit a megyei önkormányzat tett egy kiegészítést szeretne tenni,
50.000,-Ft-tal szeretnénk mi is támogatni az árvízi helyreállítási munkákat.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Frakcióvezetı asszony. Az Én tudomásom szerint 5 szervezet,
tehát a számlaszámról 5 szervezethez is fog kerülni pénz a támogatásra. Ilyen a
Baptista szeretetszolgálat, a Máltai, Vöröskereszt és még kettı – hasonló
szervezetek, de egyetértek egyébként, hogy a felhasználás nyomon követhetése és
a Belügyminiszter úrnak is ez a kormányzati szándéka, hogy ez megtörténjen.
Más több felszólalót nem látok.
Egyben kiegészíteném egy olyan hozzászólással, hogy ennek az összegnek a
ráfordítása, hogy a hivatalról is szó essen, a hivatal bérmegtakarításából és a dologi
kiadás megtakarításából származik.
Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
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Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 15 egyhangú igennel támogattuk a javaslatot.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
58/2013. (VI.28.) önkormányzati határozata
az árvízvédelmi, árvíz utáni helyreállítási munkálatok, valamint az
árvízkárosultak pénzügyi támogatásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat az árvízvédelmi, árvíz utáni
helyreállítási munkálatok, valamint az árvízkárosultak pénzügyi támogatására” címő
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat, illetve a Fejér Megyei Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetésében 750 ezer - 750 ezer, összesen 1.500 ezer
forintot biztosít a 2013. évi árvízi károk költségeihez történı hozzájárulásra.
2.) A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a támogatás nyújtásához szükséges
intézkedéseket megtegye.
Felelıs:

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Határidı: soron kívül

5.

4.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosítására
Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság többségi szavazattal támogatta az elıterjesztést és ajánlja elfogadásra a
közgyőlésnek. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Napirend felett a vitát megnyitom. Kérem a hozzászólást, kérdést, véleményt.
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Ilyet nem látok.
Aki támogatja kérem szavazzon. Elıször az ÁROP projektrıl történik a szavazás.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 13 igen, 3 tartózkodással a javaslat
elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
59/2013. (VI.28.) 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 „Területfejlesztési tevékenység támogatása a
konvergencia régiókban lévı megyei önkormányzatok számára” címő, ÁROP1.2.11/A-2013 kódszámú pályázatról szóló tájékoztató alapján az alábbi határozatot
hozza.
Fejér Megye Közgyőlése egyetért a Fejér Megyei Önkormányzat részérıl a
„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévı megyei
önkormányzatok számára” címő, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázati
felhívásra történı pályázat benyújtásával.
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a pályázati lehetıség újra nyitásával, a
megváltozott kondícióknak megfelelıen intézkedjen a pályázat elkészítése és
határidıben történı benyújtása felıl.
Felelıs: a közgyőlés elnöke
Határidı: pályázati felhívás szerint

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Majd a rendelet-tervezet 4. § elhagyásával, szintén minısített többség szükséges.
Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a javaslat
elfogadásra került.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
9/2013. (VI.29.)
önkormányzati rendelete
A Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 2/2013. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

6.

5.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosítására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság egyhangú szavazattal támogatta az elıterjesztés elfogadását.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény?
Nincs.
Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem szavazzon.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Megállapítom, 16 egyhangú igennel a javaslat elfogadásra került.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
60/2013. (VI.28.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati
Hivatal alapító okiratának módosítására” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
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1.) A közgyőlés az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosító okiratát az 1.
számú mellékletben, míg az egységes szerkezető alapító okiratot a 2. számú
mellékletben foglaltak szerint elfogadja, egyidejőleg a 43/2013. (IV.25.)
önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
2.) A közgyőlés felhatalmazza elnökét az okiratok aláírására és felkéri a fıjegyzıt a
változások átvezetése érdekében szükséges intézkedések megtételére Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága felé.
Felelıs:

Törı Gábor közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztán fıjegyzı

Határidı:

2013. július 15.

7.

Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2013. II. félévi üléstervére

6.

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Elnök úré a szó.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
A bizottság itt is egyhangú szavazattal támogatta Tisztelt Közgyőlés.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Kérdés, vélemény, esetleg kiegészítési javaslat?
Nincs.
Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Megállapítom, hogy 16 egyhangú igennel a javaslat támogatásra talált.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
61/2013. (VI.28.) önkormányzati határozata
a közgyőlés 2013. II. félévi üléstervérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2013. II. félévi
üléstervét, amely a jelen határozat mellékletét képezi.
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8.

7.

Javaslat a megyei értéktár létrehozására és a Fejér Megyei Értéktár
Bizottság felállítására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Elnök úré a szó. A napirendnél köszöntöm Demeter Zsófia megyei
múzeumigazgatót, történészt, Juhász Zsófia megyei mővelıdési központ igazgatóját,
prof. dr. Lukács László néprajzkutatót és Balogh Zoltán megyei képviselıt, aki már
ismert közöttünk. Elnök úr…
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság Pleizer Lajos képviselıtársunk elnöklete mellett Balogh Zoltán
képviselıtársunk tagsága mellett, dr. Demeter Zsófia, Juhász Zsófia és dr. Lukács
László tagsága mellett fogadta el a határozati javaslatot és ajánlja elfogadásra a
közgyőlésnek is. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen, nyilvánvaló akkor a bejelentésbıl adódik, hogy elvállalták a
felkérést és nem kérték a zárt ülés megtartását. Ha ez így van, akkor kérem
hozzászólásukat, kérdésüket, véleményeket.
Ha ilyen nincs, kérem szavazzunk a megyei bizottság felállításáról.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Ez 15 egyhangú igennel támogatásra talált.
(1 fı megyei képviselı nem szavazott)

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
62/2013. (VI.28.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Értéktár Bizottság felállításáról, és a Fejér Megyei Értéktár
létrehozásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a megyei értéktár létrehozására
és a Megyei Értéktár Bizottság felállítására” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése a magyar nemzeti értékekrıl és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény 4. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
felállítja a Fejér Megyei Értéktár Bizottságot, és létrehozza a Fejér Megyei Értéktárat.
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A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy magyar nemzeti értékekrıl és a hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (4) bekezdése alapján a Fejér Megyei Értéktár
Bizottság létrehozásáról a Hungarikum Bizottságot értesítse.

Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: 2013. július 16.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Majd szavazzunk a testület bizottságba választandó tagokról, egy határozattal.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm 16 egyhangú igennel a közgyőlés elfogadta.
Majd szavazzunk a bizottság tagjairól.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 16 igen egyhangú szavazattal a közgyőlés a
javaslatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
63/2013. (VI.28.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a megyei értéktár létrehozására
és a Megyei Értéktár Bizottság felállítására” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
A Közgyőlés a Fejér Megyei Értéktár Bizottság tagjai közé a következı tagokat
választja:
A bizottság elnöke: Pleizer Lajos, a közgyőlés alelnöke
Tagjai:
Demeter Zsófia, megyei múzeumigazgató, történész
Juhász Zsófia, megyei mővelıdési központ igazgatója,
mővelıdésszervezı
Prof. dr. Lukács László, néprajzkutató
Balogh Zoltán, megyei képviselı
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Szavazzunk a bizottság SZMSZ-ére vonatkozó javaslatról.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm, megállapítom, hogy 16 igen egyhangú szavazattal a közgyőlés
támogatta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
64/2013. (VI.28.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a megyei értéktár létrehozására
és a Megyei Értéktár Bizottság felállítására” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
A Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadja a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdése alapján a Fejér Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát a mellékletben foglaltak alapján.

10.

9.

Tájékoztató Fejér megye védett, védelemre tervezett és Natura
2000 természeti területei, értékei alakulásáról

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Elnök úré a szó.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság tudomásul vette a beszámolót. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm megnyitom a napirend feletti vitát, van hozzászólás?
Nincs.
Aki támogatja az kérem szavazzon.
SZAVAZÁS
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Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm, 15 egyhangú igennel a közgyőlés elfogadta, tudomásul vette.
Elnézést kérek a közgyőléstıl, de forgatókönyvet egyel túlforgattam.

9.

8.

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:
Elnök úré a szó.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság egyhangú szavazattal támogatta az elıterjesztést és ajánlja elfogadásra
a közgyőlésnek. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Kérdés, vélemény a napirendhez van-e?
Ilyet nem látok, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm, megállapítom, hogy 15 egyhangú igennel a javaslat elfogadásra került.
(1 fı megyei képviselı nem szavazott)

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
65/2013. (VI.28.) önkormányzati határozata

a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok
lezárásáról
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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.

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. július 20.

11.

Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér
megyei eredményekrıl, intézkedésekrıl

10.

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Elnök úrnak, ezen a bizottsági ülésen magam is részt vettem és
meghallgattuk a Balsay úr tájékoztatóját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Igen részletes tájékoztatót kapott a bizottság és a bizottság tudomásul vette a
tájékoztatóban foglaltakat.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Kérdés, vélemény?
Frakcióvezetı úré a szó.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
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A Jobbik frakció megköszöni Balsay alelnök úr és Igari Antal fıépítész úr, illetve
munkatársak munkáját. Egy nagyon alapos, nagyon szépen kidolgozott, fontos
tájékoztatóról és munkáról van szó. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Iván János frakcióvezetı úr most…
Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Képviselıtársaim!
Én is csatlakozom ahhoz a megállapításhoz, hogy egy rendkívül alapos, lehet azt is
mondai, hogy egy tanulmány ebben a témakörben. Nagyon jó frappáns
megállapításokkal, következtetésekkel. Viszont azt gondolom, hogy a
mindennapjainkban ezt a dolgot még egyenlıre úgy éljük meg, hogy sok esetben
csak a vágyálmainkat tudjuk leírni és megfogalmazni. Azon túlmenıen, hogy nagyon
évek kellenek ahhoz, hogy egy (…) átalakulás történjen a megújuló energiáknak a
hasznosításában. Ez egy rendkívül komoly gazdasági kérdés is, ugyanis ugyan úgy
van, mint a kerékpár utaknál, ott nem mondtam el, hogy nem elég megvalósítani egy
kerékpár utat, hanem azt karban is kell tartani. Mert mondjuk egy hónappal ezelıtt
egy nap alatt körbetekertem a Balatont és hát most nem azt mondom, hogy
életveszélyes állapotban van esetenként egy-egy szakasz, de sajnos nagyon
elhanyagolt, a karbantartásra nem fordítanak kellı energiát és ha megújuló energiák
hasznosításánál is annak a fenntartása esetenként rendkívül költséges. Ismerek
olyan magánszemélyeket, akik megvalósítottak ilyen beruházásokat és azt mondják,
hogy nem biztos, hogy még egyszer belevágnának, mert számszakilag kimutatható
az, hogy ez egy 15-20 éven belül megtérül, amely azonban nagyon hosszú idıszak,
de a folyamatos fenntartása akár a szivattyúknak, más egyéb mőszaki
berendezéseknek, rendkívül költségesek. Azt gondolom, hogy ebben átütés akkor és
jelentıs elırelépés akkor érhetı el, ha ehhez komoly támogatásokat lehet szerezni a
megvalósításukhoz, majd azt követıen a fenntartásukhoz is.
Nem tudom, hogy mikor tudunk elérni ahhoz az állapothoz, amit mondjuk most
Németországban lehet tapasztalni,hogy még a tyúkólon is van napkollektor, amely
áramot termel és visszatáplálja a rendszerben és onnan újra megveszi a gazda,
akkor amikor neki arra szüksége van. Nálunk még nagyon sok idınek kell eltelni. A
koncepciót jónak tartom és azt gondolom, hogy még vannak benne lehetıségek,
például a szélerımő kihasználásánál vannak pontok, települések, amelyek erre már
rámozdultak. Én azt gondolom, hogy az adottságokat jól ki kell használni és ebben a
Mór térsége Én a következı idıszakra javasolnám Elnök úrnak is, mert ott mindig fúj
a szél, tehát ezt jól ki lehetne használni. Nem tudom egyértelmően támogatni azt a
dolgot, ahol egy viszonylag divatos áramlatra csatlakoznak rá, akár erımővek is,
amikor erdıket vágunk ki annak érdekében, hogy erımőveket tápláljunk, mert azt
gondolom, hogy ez azzal a sarjhajtással, vagy új erdıkkel elfogadhatónak tartom az
energetikai erdıket, de az amikor a jó állapotban lévı, több évtized alatt felnıtt
faállományt áldozzuk be azért, hogy energiát termeljünk nem tartom hasznosnak.

28

Egyébként tényleg csak elismerésem az anyag elkészítıinek és bízom benne, hogy
a következı évtizedekben eszerint azért lépésenként tudunk haladni. Köszönöm
szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tóth Erikáé a szó.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés!
Azt gondolom, hogy azzal, hogy ez az anyag elénk került, tárgyaljuk itt a mai napon
és elfogadjuk, ezzel elırevetítjük, hogy a megyei területfejlesztési koncepciónkban,
programunkban is hangsúlyosan fog szerepelni ez a kérdés, ezzel szerepel ez a
kérdés és gondolom, hogy a források elosztásánál, ami fölött mi fogunk diszponálni,
szintén prioritás fog ez a téma élvezni.
Köszönöm szépen Én is az elıterjesztıknek, illetve az elıterjesztést készítıknek,
hogy kidolgozták ezt a részét a koncepciónknak és elfogadásra javasolom a
közgyőlésnek. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl az elıterjesztés kapcsán kérdés nem
érkezett, a tájékoztatót a közgyőlés tudomásul vette. Az elismerı szavakat pedig a
kidolgozók részére szívesen vesszük és megköszönjük.

12.

11.

Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Kinek van kérdése, véleménye?
Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm, 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadásra került a napirend.
(1 fı megyei képviselı nem szavazott)
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
66/2013. (VI.28.) önkormányzati határozata
a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról
Fejér Megye Közgyőlése
39/2013.(IV.25.)
40/2013.(IV.25.)
41/2013.(IV.25.)
44/2013.(IV.25.)
45/2013.(IV.25.)
47/2013.(IV.25.)
48/2013.(IV.25.)
49/2013.(IV.25.)
50/2013.(IV.25.)
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

13.

12.

Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Kinek van kérdése, véleménye?
Nincs, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm, 12 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadásra került a tájékoztató.
(2 fı megyei képviselı nem szavazott)

14.

13.

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

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Kinek van kérdése, véleménye?

30
Frakcióvezetı úré a szó.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyőlés!
Én az elızı két napirendhez szeretnék egy csokorban hozzászólni. Az elızı
napirend arról szólt, hogy Elnök úr milyen szervezeteknek, milyen célokra, a saját
hatáskörében különített el és adományozott segítséget.
Én kiszámoltam érdekes módon kettes választókerület településein lényegesen több,
2 millió forintot meghaladó adomány jutott, míg a megye többi részére pontosan
1,485 ezer forint jutott, illetve ennél a napirendnél azt látjuk, hogy Elnök úr
elsısorban Mór és környékét látogatja, összesen két olyan település volt, amikor
kívül ment a választókerületén. Hát Én úgy értelmezem, hogy elindult az
országgyőlési választási kampány és Én két dolgot szeretnék kérni az Elnök úrtól. Az
egyik az, hogy amennyiben ezt Én tényleg jól értelmezem, ez egy egyfajta
kampánytevékenység a kettes számú választókerület kampánytevékenysége, akkor
arra kérem Elnök urat, hogy ezt ne a megyei önkormányzat pénzébıl finanszírozza,
illetve ne diszkriminálja a megye déli részét, a többi részét, legyen szíves eljönni
rendezvényekre és eseményekre a megye déli részére Sárbogárdra, Enyingre, de
említhetném a többi települést is, ami az elmúlt két hónap alatt teljesen kimaradt a
szórásból. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Voltam, mondjuk Réti-majorban voltam, Sárbogárdon is voltam.
Árvízvédekezésnél is voltam, nem biztos, hogy minden be lett írva a tájékoztatóba.
Egy kérelmet sem utasítottam el, amely jött az elnöki kerethez, tehát egyet sem. Egy
település lódította meg az Én javamra, az Én körzetemre, ha úgy tetszik Söréd
község kérelme. Söréd település a március 15-i hó helyzetben egy olyan rendkívüli
teljesítményt nyújtott, egy település életében ritkán fordul elı, hogy több menekültet,
vagy minek hívjam rászorulót látott el, mint amennyi a település létszáma. Ez egy
olyan rendkívüli teljesítmény Én azt gondolom - jómagam is ott voltam, sıt engem is
mentettek, mikor menteni akartam.
Azt tudom mondani, hogy nagyjából, a többi pedig az összes kérelem pozitív
elbírálásban részesült. Át fogjuk tekinteni a Fıjegyzı úrral a költségvetésünk
helyzetét valamikor a nyáron és teszek javaslatot a közgyőlésnek, ha tudunk
átcsoportosítani és akkor esetleg…, tehát most a megye összetétele olyan, a
közgyőlés összetétele, hogy fel lehet hívni a figyelmet a régiókra, hogy pályázzanak
és akkor nyilván a megfelelı szempontrendszer szerint, de nem kampányszempontrendszer szerint döntök.
Én ezt tudom erre válaszolni. Kampány még nem indult be, de nem is szeretném,
mert akkor idı elıtt elfáradnék.
Köszönöm szépen.
A tájékoztatót tudomásul vettük. Köszönöm szépen.
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15.

A képviselık bejelentései, interpellációi

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Ilyet nem látok.
Én megköszönöm minden képviselınek a mai munkát és elnézést kérek, hogy át
kellett tenni a tegnapi napról a maira a közgyőlés megtartását, de rendkívüli
Parlamenti ülésszak van és szavazáson kellett részt venni, kétharmados
szavazásokon. Köszönöm a mai megjelenésüket és munkájukat és a nyárra
kellemes pihenést kívánok, bízom benne, hogy nem kell összejönni rendkívüli
helyzetek miatt, bár az idıjárás mindig közbe szólhat. Köszönöm szépen a
figyelmüket. Az ülést bezárom.

K.m.f.

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

