Szám:55-4/2013.

J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2013. szeptember 26-ai ülésérıl

Jelen vannak:

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

továbbá:

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

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszöntöm az ülésen megjelent képviselıket és vendégeinket.
Megkérem képviselıtársaimat, hogy jelentkezzünk be.
Köszönöm. Megállapítom,
határozatképes.

hogy

19-en

jelen

vagyunk,

Kérem Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy kezdjük meg
szavazzunk az ülés elején kiosztott napirendi javaslatokról.

így

a

közgyőlés

munkánkat.

Kérem

SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 egyhangú igennel a napirend elfogadásra került.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
68/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.
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Javaslat a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság tagjának
megválasztására
Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I. félévi teljesítésérıl
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosítására
Tájékoztató a 2013. évi árvízi veszélyhelyzettel kapcsolatosan
végrehajtott katasztrófavédelmi feladatokról
Tájékoztató Fejér megye közúthálózata állapotáról, fenntartási,
fejlesztési lehetıségeirıl
Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt Terület-, és
Regionális Fejlesztési Célelıirányzat forrásból finanszírozott
decentralizált pályázatok lezárására
Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti
forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárására
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, ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Tisztelt Közgyőlés!
Köszöntöm az ülésen Dr. Mikó Péter Urat és megadom számára a szót rövid
bemutatkozás erejéig.
Dr. Mikó Péter:
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Fıjegyzı Úr. Aljegyzı Úr!
Tisztelt Fejér Megyei Közgyőlés!
Megtiszteltetés számomra az a tény, hogy a Területi Választási Bizottság tagjaként,
jelöltként vehetek részt itt a mai közgyőlésen és ennek kapcsán szeretnék Önöknek
röviden bemutatkozni.
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Talán már a terembe történt bejövetelemkor is észlelhetı volt, hogy sok ismerıssel
találkoztam légyen az Fideszes vagy MSZP-s, vagy akárki, hiszen mindenki tudja
azt, hogy 1998 és 2002 között a megyei közgyőlés alelnöke is voltam. Az
önkormányzatokkal és területfejlesztéssel foglalkoztam és úgy gondolom, hogy
igyekeztem a feladatomat rendesen ellátni.
Személyemet illetıen aki ismer tudja, hogy ügyvédként dolgozom immár 40 éve
gyakorlom ezt a pályát. Székesfehérvárott születtem, szüleim is székesfehérváriak
voltak és hát most már talán azt is elmondhatom, hogy 67 éves koromra az Ügyvédi
Kamara elnöki tisztét is betöltöm immár 26 éve. Én erre nagyon büszke vagyok, hogy
az a 300 megyei ügyvéd engem nyolcszor megválasztott elnöknek. Ez abból adódik
Tisztelt Közgyőlés, hogy én a feladataimat tisztességgel, korrekt módon igyekeztem
ellátni és mindig ez volt a vezérelvem. Szolgálatnak tekintem az ügyvédi kamarai
vezetést. És amennyiben Önök engem bizalmukkal kitüntetnek a Területi Választási
Bizottságba tagságomat is ugyanezzel a szolgálaként kívánom betölteni a jövıben,
hiszen a területi bizottság tagja és tagjai nyilvánvalósan csak a törvénynek
alárendelve mőködhetnek, semmi másnak.
Függetlenségüket nemcsak deklarálni kell, hanem azt az eljárásuk során meg is kell
valósítani. Én ezeknek az ismérveknek az alapján próbálok majd a jövıben eljárni
azokkal a tagtársaimmal, akikkel úgy gondolom, hogy az eddigiekben is tisztességgel
és becsületesen elvégezték a munkájukat és olyan nagy elıdök nyomában, mint Dr.
Kara Pál, akit személyesen volt módom ismerni és Dr. Halmos István tanár úr, aki
gimnáziumi tanárom volt. Tehát egy megbecsült, komoly testületrıl van szó,
amelyben tagnak lenni úgy érzem, hogy kitüntetés. És talán végezetül még annyit
mondanék, hogy a választási bizottságnak nemcsak az a feladata, hogy a választás
eredményét megállapítsa, hanem a törvényben meghatározott azon céloknak a
megvalósításában mőködjön közre, mint a választás tisztaságának biztosítása, az
esélyegyenlıség biztosítása a jelöltek és a jelölıszervezetek tekintetében, a jogok
rendeltetésszerő és jóhiszemő gyakorlása tekintetében is megfelelıen közre kell
mőködni.
Én amennyiben Önök megbíznak engem és megbíznak arra, hogy ezt a
tevékenységet a jövıben végezzem és igyekszem ezeknek a céloknak
messzemenıen megfelelni és erre nézve teszek ígéretet itt a Fejér Megyei
Közgyőlés elıtt. Köszönöm szépen.
Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Elsı napirendi javaslatunkhoz a napirend feletti vitát megnyitom, egyben
jelzem, hogy a választójogi törvény értelmében fıjegyzı úr személyi javaslatához
módosító javaslat nem nyújtható be.
Kíván-e valaki kérdést feltenni?
Iván Jánosé a szó.
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Iván János - megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselıtársaim!
Eredetileg az elıterjesztéshez, tartalmi részéhez, a leírtakhoz szerettem volna
kiegészítést tenni, mégpedig azt, amit nem láttam leírva, de mindannyian tudunk, és
Dr. Mikó Péter Úr el is mondta, hogy 4 évig a megyei közgyőlés tagja és annak
alelnökeként is dolgozott. Ami nem feltétlen, egy életútban nem feltétlen egy olyan
nagy esemény és egy tisztséghez nem is feltétlen szükséges, de azt gondolom, hogy
mindenféleképpen egy kicsit másfajta látásmódot enged meg az, hogy ezt a területet
közelebbrıl is megismerte, minthogyha a szakmai jogi véleményt és annak
aspektusát ismernénk csak. Ezt tanult kollégám, Frakcióvezetı Úr éltesebben tudná
elmondani vagy akár 4 évig volt padtársam, aki szintén ügyvédként dolgozik, ık azt
szokták ebbıl a részbıl kiemelni, hogy szakmaiságát illetıen semmi kétség nem
férhet Dr. Mikó Péternek a tevékenységéhez. Én azt szeretném megköszönni, amit itt
a bevezetıjében elmondott, hogy azt az elkötelezettséget, amellyel eddig a munkáját
végezte azt gondolom a választási bizottság élén is ezt fogja képviselni és
függetlenként, teljesen a törvények betartásával és tiszteletében fog ezután is
ténykedni. Saját magam és most mondhatom azt is, hogy frakciótársaim nevében is
ıszinte szívvel köszönjük, örülünk ennek az elıterjesztésnek és teljes mértékben
támogatjuk a munkáját.
Köszönöm szépen.
Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Más kérdés?
Árgyelán János Frakcióvezetı Úr.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Közgyőlés!
Tisztelt Elnök Úr!
Személyesen nem ismerjük egymást, de szakmai elımenetelét nézve és szakmai
sikereit nézve, a Jobbik frakció egy emberként támogatja az elnök kinevezését.
Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Más kérdést, véleményt nem látok. Frakcióvezetı Asszonyé, Tóth Erikáé
a szó.

5

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Nagyon kellemes meglepetés ért itt az elıbb Frakcióvezetı társaim részérıl. Nem
gondoltam, hogy mindketten hozzászólnak ehhez a témához, napirendhez a
választási bizottság tagjának a megválasztásához. De örömmel tölt el, hogy ilyen
pozitív véleményeket mondtak el ık is, amihez szintén csatlakoznék. Mikó Pétert volt
szerencsém megismerni a korábbi években. Többe esetben dolgoztunk együtt és
mindig olyan embernek ismertem meg, aki a hozzáállásával, a kötelességtudatával
járt elıl és nem esetleg olyan szempontokat vett figyelembe, amely párt vonalat
helyezett volna elıtérbe. Tehát mindig egy olyan kiváló szakmaiságról tett tanúságot,
ami megalapozza, hogy ebben a bizottságban a választási bizottságban is
megfelelıen fog tevékenykedni. Én jó egészséget kívánok neki és jó munkát a
jövıben.
Köszönöm szépen.
Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Dr. Mikó Péter nevében is az elismerı szavakat, és ha jól
értettem a hozzászólásokat, akkor Fıjegyzı Úr jó javaslatot tett.
Kérem, szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 igen, 0 nem 0, tartózkodással Dr. Mikó Péter
megválasztásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
69/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság tagjának,
dr. Mikó Péter megválasztásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Területi Választási
Bizottság tagjának megválasztására” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. §
(2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Fejér Megyei Területi Választási
Bizottság tagjának
dr. Mikó Péter urat
megválasztotta.
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Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
A választójogi törvény értelmében a területi választási bizottság tagjának a
megválasztását követı 5 napon belül esküt kell tennie a közgyőlés elnöke elıtt.
Felkérem dr. Mikó Péter urat, hogy az esküt tegye le.
Kérem, álljunk fel.
ESKÜ
Dr. Mikó Péter:
Köszönöm mindenkinek a bizalmat. További jó munkát kívánok mindenkinek.

2.

3.

Beszámoló
a
Fejér
Megyei
Önkormányzat
költségvetésének I. félévi teljesítésérıl

2013.

évi

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat könyvvizsgálója által készített
vélemény a szerveren elhelyezésre került.
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság többségi szavazattal fogadta el a beszámolót és ajánlja elfogadásra a
közgyőlésnek is.
Köszönöm.
Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Jelentkezıt nem látok.
Kérem, szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 12 igen, 0 nem, 7 tartózkodással a napirend
elfogadásra került.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
70/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl
Fejér Megye Közgyőlése a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl az alábbi
határozatot alkotja:
1.

Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót megtárgyalta, s az
abban foglaltakat – az elıterjesztés 1-4. számú mellékleteit is figyelembe véve
– tudomásul veszi.

2.

A közgyőlés megállapítja, hogy a költségvetés 310.222 ezer forint összegő
bevételi-kiadási fıösszege, az aktív és passzív költségvetési tételeket is
figyelembe véve
a bevételi oldalon
a kiadási oldalon

3.

4.

168.322 ezer forinttal,
152.606 ezer forinttal teljesült.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosítására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás elnök úrnak a bizottság véleményének
ismertetésére.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök Úr!
A bizottság szintén többségi szavazattal fogadta el a napirendet és ajánlja
elfogadásra a közgyőlésnek is.
Törı Gábor a közgyőlés alelnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Hozzászólót nem látok.
Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
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Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 13 igen, 0 nem, 5 tartózkodással a napirend
elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
10/2013. (IX.27.)
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.)

4.

1.

Tájékoztató a 2013. évi árvízi veszélyhelyzettel kapcsolatosan
végrehajtott katasztrófavédelmi feladatokról

Elıterjesztı: Magosi Lajos
tő. ezredes, igazgató
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszöntöm Németi László igazgató-helyettes alezredes urat. Kérem egy 2 perces
szóbeli kiegészítéssel éljen.
Németi László – igazgató-helyettes:
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt közgyőlés!
Röviden az írásbeli jelentésemet szeretném csak kiegészíteni. Azzal kezdeném,
hogy árvízi védekezési munkálatok, az eddig mért legnagyobb árvíznek az
elhárításában a civileknek, a lakosságnak a támogatóknak a segítsége nélkül
valószínőleg ezt nem tudtuk volna megoldani. Az új katasztrófavédelmi rendszer, ami
2012. január 1-vel állt föl, legnagyobb próbakövéhez ért el ezzel az árvízzel. Én azt
gondolom, hogy mindenképpen jól vizsgázott a felállított katasztrófavédelmi
megbízottaknak a munkája, a helyi védelmi bizottságok titkárainak, tehát a
járásvezetı helyetteseknek a katasztrófavédelmi megbízottakkal közös munkája ez
példásan vizsgázott.
Az igazgatóságunk operatív törzseket állított fel a védekezés idejére. Huszonnégy
órás szolgálatban látták el váltásos rendszerben az irányítást, valamint a beavatkozó
hivatásos állomány, a tőzoltóság is áttért a 24-24 órás váltásos rendszerre. Ez azt
jelentette, hogy minden egyes településen, ahol hivatásos tőzoltóság mőködik, egy
szolgálati csoportot tudtunk biztosítani a védekezési munkálatok elvégzésére.
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Az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságnak az intézkedései nyomán
megyénkbıl 71 hivatásos tőzoltó került elvezénylésre. İk Esztergomban láttak el
munkát. Azt gondolom, hogy az esztergomiaknak a köszönılevele, illetve ami a
közgyőléshez is elérhetett, köszönete, nyilvánvalóan jelzi azt, hogy a Fejér megyeiek
kiváló munkát végeztek ott. Azt gondolom,egyébként hogy a Fejér megyei
munkálatokhoz képest ez a kis csapat is nagyon nagy jelentıs munkát végzett el.
Elmondható, hogy a Fejér megyei szakaszon a Duna nem okozott olyan jelentıs
veszélyeztetést, mint a többi megyében. Persze ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a
munkák kevésbé lettek volna fontosak. Legnagyobb munkálatainkat Kisapostagon
végeztük el, szintén a civil a lakosság, a hivatásos szerveknek a komoly
közremőködésével. Büntetés végrehajtástól is nagyon nagy segítséget kaptunk, fıleg
az utómunkálatok tekintetében.
Események tekintetében a Duna Adonynál 27 cm-rel haladta meg a mindenkor mért
legnagyobbat illetve Dunaújvárosban 11 cm-rel. Ez csak annyiban érdekes, hogy az
eddig mért legnagyobb vízálláshoz képest is 1 méterrel magasabb védmővekkel
rendelkezünk és ezt is kellett ideiglenes védmővekkel megerısítenünk ahhoz, hogy
az árvízi védekezés eredményes legyen.
Összesen 9 ilyen ingatlan volt Kisapostagon, ami kisebb-nagyobb kárt szenvedett az
árvízbıl kifolyólag. Ettıl eltekintve azt mondhatom csak, hogy az árvízi területen
létesített ingatlanokban keletkezett kár. Kitelepíteni összesen 4 lakost kellett. Az
elhelyezésüket az önkormányzat biztosította.
Példás és kimagaslónak értékelhetı az önkormányzatoknak és a hivatásos
szerveknek az összefogása. Összességében az összes többi megyében kiváló és
nagyon magas színvonalú munkát hajtott végre mind a civil lakosság, mind az
önkormányzatok, mind a hivatásos szervek. Az utómunkálatok viszonylag
elhúzódtak, maga az árvíz lehúzódása is hosszú folyamat volt. Az utómunkálatok is
pont amiatt, hogy viszonylag hosszan védekeztünk sok ideiglenes védmő alakult ki,
ennek a visszabontása is viszonylag sokáig tartott, ebben is nagy segítséget kaptunk
a civil lakosságtól és társszervektıl is. Az ezt követı szúnyoggyérítéssel
kapcsolatban koordinációs szerepet játszott csak a katasztrófavédelem. Ennek a
visszhangja ugye egy kicsit vegyes volt – lehet mondani – de azt gondolnám, hogy
ilyen jellegő munkálatokat ebben a területen még nem végzett el senki.
Köszönöm szépen, én ennyivel szerettem volna az írásbeli tájékoztatót kiegészíteni.
Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a napirendhez kinek van kérdése,
véleménye.
Tóth Erika Frakcióvezetı Asszonyé a szó.
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Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés!
Az árvízi védekezéssel kapcsolatban kijelenthetjük, hogy sikeres volt, összehangolt
volt és magas szinten felügyelet. Emlékeztetni szeretnék mindenki, aki a teremben
ül, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat, Fejér Megyei Közgyőlés másfél millió Ft-ot
megszavazatott az árvízi védekezésre illetve az árvízkárosultak megsegítésére. A
jelenlevı képviselıknek a zöme részt vett személyesen a mentési munkákban illetve
a mi frakciónk, a Fidesz frakció is fölajánlott 50 ezer forintot az árvízkárosultak
megsegítésére. Én azt hiszem, hogy megtettük, amit meg lehetett tennünk.
Az elıttünk levı anyagban le vannak írva ezek amik, a hozzászólásban is elhangzott
részletesen és a végén szerepel egy összefoglaló, tulajdonképpen a gyakorlati
tapasztalatoknak az értékelése és megfogalmazza az elıterjesztés azokat a
teendıket, ami a jövıbeli hasonló esetekben, helyzetekben eredményesebb
védekezést fog eredményezni, úgymond. Ez szerintem nagyon helyes, hiszen a
tapasztalatokból nagyon sokat lehet tanulni és a következıkre nézve jobban lehet
majd végezni a feladatokat. Viszont egy olyan kiegészítést javasolnék, hogy az
anyagban szerepel az árvízi, az ártereken való védekezésrıl egy megfogalmazás,
hogy ártereken nem kell a jövıben védekezést folytatni, vagy valami ilyesmi, most
pontosan nem tudom idézni. De itt többen beszéltük frakcióülésen, hogy ez kivéve
ugye az életmentés. Tehát azt bele kellene írni még az anyagba esetleg
kiegészítésként, hogy az életmentésen túl egyéb jellegő védekezést az ártereken
nem tanácsos folytatni.
Én köszönöm szépen az Önök munkáját is, és valamennyiünknek a hozzáállását
ennek a problémának a megoldásához. Köszönöm.
Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Még kinek van kérdése, véleménye.
Pleizer Lajos alelnök úré szó.
Pleizer Lajos – közgyőlés alelnöke:
Csatlakozom Frakcióvezetı Asszonyhoz. Rövid kiegészítést szeretnék tenni. Nagyon
helyesen szerepel az anyagban, nagyon sok önkéntes megnevezése, és úgy
gondolom, hogy van néhány olyan csoport, aki ebbıl kimaradt. Nyilván több is. Én
mindenképpen kiegészíteném a martonvásári és móri önkéntesekkel, akik nagy
számban vettek részt a kisapostagi védekezésben és két önkéntes tőzoltó
egyesülettel, a baracsi és sárosdi ÖTE-vel, akik több napon keresztül rést vettek a
védekezésben és név szerint nem szerepelnek. Egyébként nagyon korrekt anyagnak
tartom, valóban azok az anyagok szerepelnek benne, vagy azok a tények
szerepelnek benne,amelyek a védekezés során felkerültek és ez egy olyan
eredményes védekezés volt, amire méltán lehet büszke mindenik.
Köszönöm szépen.
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Törı Gábor a közgyőlés elnöke:
Más kérdés, vélemény? Úgy látom nem látok. Csak jelzem a közgyőlési
képviselıtársaimnak, hogy a BM-nek el is utaltuk a másfél millió Ft-ot, nem csak
megszavaztuk. Egy olyan tájékoztatót kérünk majd tılük, hogy mire történt a
felhasználás.
Végül megállapítom, hogy a közgyőlés a tájékoztatót tudomásul vette. Megköszönöm
az igazgató úrnak, igazgató-helyettes úrnak és munkatársainak az elıterjesztés
elıkészítésében végzett munkájukat. További munkájukhoz sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.

5.

2.

Tájékoztató Fejér megye közúthálózata állapotáról, fenntartási,
fejlesztési lehetıségeirıl
Elıterjesztı: Molnár István
igazgató

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Elıterjesztı Molnár István igazgató úr, kérem két percben szóbeli kiegészítését tegye
meg.
Molnár István – igazgató:
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
Közútkezelınél több évtizedes hagyomány, hogy minden évben tájékoztatja a
közgyőlést a közúthálózat állapotáról, felújításának a lehetıségeirıl, most ennek
teszünk eleget kollégáink bevonásával.
A Fejér megyei országos közúthálózatnak a nagysága az már mondhatom, hogy
évtizedek óta változatlan, mintegy 1300 km országos közúthálózat tartozik a
kezelésünk alá, melybıl 400 km fıút, ez az országos átlagnál nagyobb hányadot
képvisel és mintegy 900 km mellékutat kezelünk. Részletesen bemutattam az
elıterjesztésben a forgalom nagyság alakulását, mintegy fı szempontot, fı
mutatószámot. Ez az országos átlag körül alakul, nyilván Fejér megyében nagyon
sok autópálya van, ami ezt a forgalomnagyságot okozza, nyilván ha ezek az
autópályák nem lennének, akkor jóval nagyobb forgalmakat tudnánk regisztrálni a
hálózaton.
A baleseti adatok elemzésébıl az is látható, hogy ez is szintén az országos átlag
körül alakul. Örvendetes, hogy 2008-2012. között, mintegy 55 5-kal sikerült
csökkenteni az összes balesetek számát és a halálos balesetek száma is mintegy 46
%-kal csökkent, ez az országos átlagnak megfelelı adatok.
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Üzemeltetési, fenntartási kérdésekre az anyagomban nem tértem ki, hiszen ez is egy
nagyon nagy téma, de azért rávilágítanék arra, hogy a 2012-2013-as tél rendkívül
kihívást jelentett a közútkezelık számára. Nemcsak a téli helyzet kezelése, hanem
az azt követı fagykárok, kátyúk elhárítása. A mai napig mintegy 3500 t aszfaltot
dolgoztunk be az országos közúthálózatba, nagyrészt kézi erıvel, kisebb részét gépi
erıvel, ez mintegy 250 millió forintba került és ez a tavalyi évnek mintegy 2,5
szerese, tehát ez is mutatja a fenntartási munkánk nagyságát.
A vízelvezetésre szeretnék kitérni, még ez is egy nagyon fontos kérdés a megyében.
Több önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be, így Bakonycsernyén, Csákváron
is nagymértékő vízelvezetési munkák indultak meg. A közút is igyekszik ehhez
felzárkózni, az év hátralévı részében még szabad forrásaink terhére árok és padka
rendezést fogunk végezni, a rossz szakaszokat felmértük és intézkedtem ezen
munkák elvégzésére.
A fejlesztési lehetıséget is bemutattam az anyagban. A fejlesztések koordinálása,
lebonyolítása az nem a közútkezelı hatásköre, hanem a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztı Zrt. gondozásában készülnek ezek. Itt egy kormányhatározat rögzíti több
évtizedre elıre a fejlesztések megyei ütemezését. Nekünk ez a bibliánk, e szerint
halad elıre az elıkészítési munkák is. Itt az elsı ciklusra szeretnék kitérni, hogy ezen
projektek hogy állnak. Székesfehérváron a nyugati elkerülı szakasza, itt jelen
pillanatban közbeszerzés alatt van a kivitelezı kiválasztása, ennek eredményes
lezárta után indulhat a fizikai munkavégzés. A megyében nagyon fontos a 62-es
számú fıút felújításának a folytatása Perkáta elkerülı útszakasz átadásra került,
nagyon fontos a másik elkerülı útszakaszt megépítése, ez a Seregélyes elkerülı
útszakasz. Ez tart a legelırébb, itt már a kivitelezı ki van választva és a munkaterület
átadás elıtt áll a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt., illetve a 62-es számú fıút
fıpályának a felújítása, ami egy szintén kiemelt projekt, itt a közbeszerzési eljárás
lezárult, jelen pillanatban a hiánypótlás alatt van, reméljük ez is eredményesen
záródik és még az idén munkaterület átadással meg tud indulni ezen fejlesztési
projekt is. Szintén fontos feladat itt a zajvédı fal építése Székesfehérvár nyugati
elkerülı szakaszánál, ez is már a végsı stádiumában van, látjuk, hogy a zajvédı fal
elkészült, elıtte még egy biztonsági korlát építése van még hátra.
A felújítási lehetıségeink közül kiemelkedik az EU-s társfinanszírozással épülı
megyei ROP projektjei. Tavalyi évben három projekt átadása történ meg, a Gyúrói
bekötı út, a Kápolnásnyék-Lovasberényi út és a Sárbogárd-Mezıszilasi út egy-egy
szakasza, mintegy 16,2 km út épült meg 1,25 milliárd forint értékben, az idei évben
pedig három projekt kivitelezése van, vagy elıkészítése van folyamatban az egyik a
Székesfehérvár-Iszkaszentgyörgy-Kincsesbányai út, ez is szinte teljes mértékben
elkészült, kb. három hét múlva várható, hogy a projekt teljesen befejezıdik. Itt
nagyon fontos, hogy sikerült ebben a projekt keretében megépíteni az
iszkaszentgyörgyi körforgalmat, ami a megyének egy régi neuralgikus,
balesetveszélyes gócpontja volt. Az Adony-Kálozi út átadása az a jövı héten meg
fog történni, ez teljesen kész, illetve a harmadik projekt a Mór-kocsiút, ez MórPusztavám átkelési szakasz, megyehatár és egészen folytatódik KomáromEsztergom megyében Bokodig is, ennek pedig jövı héten megtörténik a
munkaterület átadása, tehát ez is jövı nyárig el tud készülni. Tehát ezek a projektek
az idei évben és a jövı évben, mintegy 30 km-t jelentenek majd, mintegy 4,3 milliárd
forint beruházási összeggel.
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Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jelentıs a megye életében, hiszen a
mellékútjainknak mintegy 45 km-es hossza meg tud újulni, ha reméljük ilyen ütemben
tudjuk folytatni ezen projekteket, akkor a mellékutak tekintetében is egy jelentıs
elırelépést tudunk tenni.
Nagyon fontos még a baleseti gócpontok kutatása, amit mi folyamatosan végzünk a
rendırség bevonásával. Keressük azokat a helyeket, hogy hol lehetne a
közlekedésbiztonságon javítani. A közút mintegy 11 milliárdos csomagot nyert uniós
forrásokból erre, amibıl a megye is részesedni fog. Jelen pillanatban az egyik
legnagyobb ilyen projekt a 62-es számú fıút és az M7-es csomópontjának
körforgalmi csomóponttá való átépítésének a tervezése, tehát ezek még elıkészítı
fázisban vannak, illetve az 1-es úton Bicske térségében az Óbaroki csomópont
körforgalmi csomóponttá történı átépítése, ez még tervezés alatt van és reméljük,
hogy a jövı évben a 2014-20-as EU-s finanszírozási ciklusban meg is tudnak épülni.
Egyéb forgalomtechnikai beavatkozások részletesen a 7-es számú fıúton Pettendnél
egy burkolat érdesítés fog történni, illetve a 8-as számú fıúton Csór térségében a
csomópontok forgalombiztonságát fogjuk javítani, led-es fényvisszaverı prizmákkal
és egyéb forgalomtechnikai eszközökkel.
Nagy elırelépést várok attól, hogy a fıútjainkon az összes rozsdás, nem megfelelı
szalagkorlátot ezen programcsere keretében a jövı év folyamán ki tudjuk cserélni
egy magasabb visszatartósági fokozatú, jó minıségő korlátra, amely nyilván a
pályaelhagyásos balesetek számát fogják majd csökkenteni, illetve külterületi
autóbusz-megállóhelyek biztonságosabbá tétele is szerepel a terveink között. Három
helyszínen tervezünk komolyabb beavatkozást 6-os számú fıúton Sina-telepnél, a 7es számú fıúton és a 63-as számú fıúton Sárszentágota térségében, Lovasberényi
csomópontot is szeretnénk jelzılámpás csomóponttá átépíteni, tehát nagyon nagyon
sok olyan helyen tervezünk beavatkozást, ami reméljük, hogy az emberi életeket is
meg tudja óvni.
A burkolat-felújítások tekintetében azt tudom mondani, hogy országos szinten
szeretne a közút megvalósítani egy nagyobb programot. A megye is összeállította a
megyei útügyi biztos úr irányításával a megye rangsorát és ebbıl elsı körben
mintegy 1,4 milliárd forint értékő beavatkozást tervezünk, mintegy 23 km
összhosszban. Elsısorban itt a rossz állapotú fıutak felújítására fókuszálnánk. Ez a
csomag jelentené a 7-es számú fıúton Dinnyés és Agárd között a felmart burkolat
leaszfaltozását, a 81-es számú fıúton Székesfehérvár és Mór között négy szakasz
leaszfaltozását, hiszen a legrosszabb fıutunk a 62-es után a 81-es fıút, illetve
jelenteném még a 63-as számú fıút Belsıbáránd és Székesfehérvár közötti
szakaszának a felújítását.
Röviden ennyiben szerettem volna kiegészíteni az elıterjesztésemet. Köszönöm
szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend feletti vitát.
Megadom a szót dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
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Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés, Igazgató Úr!
Elıször is köszönöm szépen ez a mondhatom valamennyiünk nevében, ezt a kiváló
elıterjesztést, amibıl valóban tényszerően lehet megismerni a megye
közúthálózatának a helyzetét, illetve a jövıre vonatkozó – hát nem túl szép, már az
idırendet illetıen nem túl szép – elképzeléseket.
Köszönöm szépen azt, hogy a múlt évi közgyőlést követıen a Sárbogárd és
Mezıszilas közötti úthálózat felújítása megtörtént, ezt akkor felvetettem, Igazgató úr
megerısítette, azóta meggyızıdhettünk róla, hogy jó minıségben, kiválóan készült
el.
Ezúton is, illetve itt a közgyőlési terembıl is szeretnék gratulálni Ráhel és István nevő
fiatal, szimpatikus ifjú házaspárnak. Azt szeretném ehhez kapcsolódóan mondani,
hogy biztosan Sárosd és Sárkeresztúron is vannak olyan szép leányzók és fess
fiatalemberek, hogy ha a két településrıl – egyikrıl másikról – házasodnak össze,
akkor a násznép közlekedése érdekében Sárosd és Sárkeresztúr közötti út felújítása
is szóba kerülhetne, hiszen azt hiszem egy nagyon rossz minıségő útról van szó,
láttam, hogy az anyagban a Kálozi szakasz felújítása benne van, de nem erre a
konkrét szakaszra nézve.
Szó esett Igazgató úr által a 63-as számú fıútról is, nem csak Belsıbárándig
rendkívül rossz ennek az útnak a felülete, hanem gyakorlatilag végig a megyehatárig.
Most már Én azt mondhatom, hogy nincsen a 63-as fıútnak olyan hálózata, ami
jobbnak tekinthetı, eddig volt rosszabb, volt jobb szakaszai, most már gyakorlatilag
az egész felület rossznak minısíthetı. Én azt kérem, hogy ha erre mód és lehetıség
nyílik, akkor a fejlesztésbe bekerülhessen. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Tóth Erika frakcióvezetı asszonyé a szó.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Az imént elhangzott bulvár íző, bulvár szintő megjegyzésre nem is reagálok, nem
igaz, nem igaz, ennyi, ez tény, nem történt felújítás az általad utalt területen. Tehát
Én azt gondolom, hogy nem kéne itt a megyei közgyőlésben bulvár szinten
megnyilatkoznunk.
Az anyaggal kapcsolatban az jutott eszembe, hogy Fejér megyében talán nem illı
panaszkodnunk, hogy ha az út témát tárgyaljuk, mert hogy itt nálunk három
autópálya, autóút, különbözı fıutak szelik át a területünket és hát más megyékben
esetleg gondolhatják azt, hogy abból a bizonyos aszfalt mennyiség csökkenésbıl,
ami Magyarországon az utóbbi idıben jellemzı talán ide Fejér megyébe több jutott.
Esetleg gondolhatják más megyékben ezt, de hát mi azért látjuk és tudjuk a mi
helyzetünket, a mi állapotunkat, hogy azért a mi útjaink, Fejér megye útjai azok
többségében a három szemjegyő, illetve a négy-öt számjegyő utakból állnak. Tehát
az anyagból is azt láttam, azt olvastam ki, hogy a megyei útjainknak a nagy része az
egy mellékútként szerepel.
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Ezek azért nagyon fontosak – itt nekünk megyei képviselıknek is, mert ezen a
megyei emberek nap mint nap közlekednek, rendszeresen közlekednek és ezért erre
is rá kell irányítanunk a figyelmet – én azt gondolom. S az anyagban is szerepel,
hogy ezeknek az utaknak az állapota – hát inkább a tőrhetı és a bizony rossz
minısítéssel szerepel és talán – lehet, hogy a tavalyi évben volt megfogalmazva a
beszámolóban, lehet hogy az ideiben már nem emlékszem – amikor leírta azt is
Igazgató úr, hogy szerkezetátalakításra lenne szükség ezeknek a mellékutaknak a
többségében, a nagy részében. Az is látszik az anyagból, hogy a gazdasági válság
miatt tapasztalható némi forgalomcsökkenés a gyorsforgalmú utak esetében, de ez
az alsóbbrendő utaknál már nem mérhetı – hát valószínő pont azért, mert ezt
használjuk mi rendszeresen és ezeken az utakon járunk.
Valószínő, hogy valamennyi képviselınek lenne észrevétele, vagy van ehhez
észrevétele, hogy melyik az az út amelyik már aztán sürgetı és nem tőr halasztást,
hogy felújításra kerüljön, de engedjék meg, hogy kiemeljek Én is egyet ezek közül –
a mostani felszólalásomat megragadva kicsit lobbyzzak azért az útért amiért már
Igazgató úrral már többször beszéltünk – az Alcsútdoboz-Etyek közötti összekötı
utat szeretném most itt felhozni a közgyőlésben, amely a 8106-os számot viseli és
igazán frekventált gazdasági területeket köt össze, hiszen Etyeken például a
szılészeti, gazdasági munkahelyek, illetve a Korda-filmstúdió hozható fel, vagy
Alcsútdobozon az országos jelentıségő arborétum, illetve golfpálya az ami
indokolná, hogy ezt az utat tulajdonképpen régestelen régen fel kellett volna újítani,
mert kritikán aluli az állapota. Nagyon sok helyen életveszélyes, aki arra jár az tudja
és nemcsak hogy a két település szempontjából nagyon fontos, hogy ha távolabbra
tekintünk, akkor Budapest és a Váli-völgynek az összeköttetését is tulajdonképpen a
közvetlen összeköttetését is biztosítaná ez az út és hát ezt majdnem csak olyan 20
ezer embert, 5-6 települést érintene. Tehát Én – tudom hogy nem szerepel a jövıben
fejlesztési elképzelések között – nem tudom, hogy hogyan lehet ez elérni, hogy
esetleg elıkelıbb helyre jusson, ha netán valamikor fel is merült errıl az útról a szó,
de minden esetre köszönöm, hogy meghallgatták ez irányú észrevételemet és
javaslatomat, hogy foglalkozzunk ezzel az úttal is. Én köszönöm szépen az anyagot,
az elıterjesztést.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Molnár István, a Közútkezelı igazgatója nem politikus, de
beterjesztett egy magas színvonalú szakmai anyagot, Én kérem szorítkozzunk ennek
a véleményezésére. Megadom a szót Somogyi Balázs polgármester úrnak.
Somogyi Balázs – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Igazgató Úr, Tisztelt Közgyőlés!
Én a felszólításnak megfelelıen szeretnék az anyagra reagálni. Egyrészt
megköszönve azt a munkát, amit a Magyar Közút végez, nem biztos, hogy ı a
döntéshozó, nem ı a beruházó ezeknél a projekteknél, amelyeket felsorolt Igazgató
úr az anyagában, de mindenképpen az elıkészítı munkát, magában a munkában
való felügyeletet, illetve a késıbbi üzemeltetést a Magyar Közút végzi.
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Mint a megyei közgyőlés egyik legkeletebben élı képviselıje, köszönöm azt a
munkát amit végez a Magyar Közút, hiszen számos olyan projekt valósult meg az
elmúlt években, az elmúlt évben, vagy akár a 6209-es út kapcsán, amely a megye
keleti részét köti össze a centrális területekkel, akár a megye központtal a 62-es
fıútnak a fejlesztése kapcsán, ahol az elmúlt két évben kettı résznek a felújítása,
fejlesztése történt meg, illetve várhatóan még három projekt valósulhat meg a
következı idıszakban. Magyarország lehetıségeit figyelembe véve ez sokkal
nagyobb projektnek a tulajdonképpen ellentételezéseként kell hogy megvalósuljon és
ebben mindenképpen nagyon fontos volt a Perkátai elkerülınek a megépítése, ami
tényleg egy nagyon komoly lépés volt, nemcsak Perkátaiaknak, hanem tényleg a
megye két legnagyobb városának az összekötésében is. Nagyon fontos és régi
adóssága volt a térségnek az, hogy a 6209-es út – M6-os és 62-es közötti szakasza,
illetve még egy kicsit Szabadegyháza belterületeibe is beért ennek a szakasznak a
felújítása, hogy a jövı héten megvalósul, ebben az elmúlt évtizedben számos ígéret
volt, hogy meg kell oldani ezt a területet, fel kell újítani ezt a területet, hiszen az M6osnak az elkészülte a megyében is egy komoly fejlesztést hozott, de a kisebb rendő,
alacsonyabb rendő utaknak az árán, vagy azoknak a tönkretételével valósult meg az
a nagy fejlesztés és ennek az útnak a részbeni felújítása az mindenképpen azt az
adósságot próbálja megvalósítani, ezt köszönöm a térségi képviselık elsısorban L.
Simon László országgyőlési képviselınek a segítségét, de más megyei
országgyőlési képviselıknek, illetve a térségi polgármestereknek a támogatását
azért, hogy a Magyar Közút elérhette ezt a fejlesztést. Fontos a Velencei-tónak az
elérhetése is a keleti megyerészbıl. Két út van ebben benne a Zichyújfalu mellett
elmenı 6209-es és a 7-es utat összekötı útszakasz, illetve fontos nyilván a
térségben a Pusztaszabolcs Velence útnak a felújítása, ami szintén ebben a ROP
programban benne szerepel. Ezen kívül azt is köszönöm a Magyar Közút Fejér
Megyei Igazgatóságának, illetve az Üzemmérnökségeknek, hogy a települések
rendelkezésére állnak olyan kérdésekben, ami nem feltétlenül az ı dolguk, de az
elterelı utak kezelésében, karbantartásában is szakmai tanácsokat tud segíteni
nekünk a Magyar Közút megyei igazgatósága. Itt a hó helyzet kapcsán is tudtak
nekünk segíteni tanácsokkal, eszközfelajánlásokkal és tényleg csak az elismerést
tudom átadni az Igazgató úrnak ezekben a kérdésekben. Köszönöm szépen a
munkájukat.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Iván János úrnak.
Iván János – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Elnök úr magas szintőnek minısítette az elıterjesztést, Én inkább azt mondom, hogy
szakszerő. Minden megállapítása helytálló és sajnos az összkép a mindennapi
tapasztalaton alapján azért napi 200 kilométereket autózok minimum az, hogy
vannak olyan útszakaszok, amik katasztrofális állapotúak, rendkívül sok nyomvályús
szakasz van, esetenként a felújított utaknál néhány évvel késıbb visszaköszön,
mondjuk egy Sörédi szakaszon nagyon mély nyomvályú van és ez az a terület, ahol
talán a szakma irigylésre méltó a tekintetben, hogy tudna produkálni, mert van
feladat, van lehetıség.
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Ezt most nem pejoratív értelemben mondom, de valójában úgy gondolom, hogy
nagyon sok feladat van és visszatérı és esetenként tán sokat szenvedhetnek amiatt,
hogy nem igazán van eszközük a megvalósításra, mert visszagondolok az
elıterjesztés egy sorára, hogy a 81-es fıút szerepel 2017-2020. közötti szakaszban.
Ebben a teremben ültem, mint megyei tanácstag. A megyei tanács az ’90-ben
nagyjából megszőnt, tehát azt megelızı idıszakban szavaztunk arról, hogy ez az út
felújításra kerül, négysávosításra kerül, sıt volt olyan ismerısöm, aki területeket vett
az út mellett, hogy majd a kisajátítással nagyon jól fog járni. Ezt az ismerıst az Elnök
úr is ismeri egyébként – voltak ilyen befektetési szándékok. Lényeg az, hogy azt
gondolom, hogy legalább azokra a szakaszokra kell nagyon sok energiát fordítani,
ami igazán napi balesetveszélyt okoz. Én tudom, hogy ezeknek az utaknak a jelentıs
része nem erre a tengelyterhelésre készült és ez nagyon sok problémát okoz, Én
azért bízom abban, hogy Igazgató úr még fiatalember ezeket az itt megfogalmazott
célkitőzéseket, amik közép-, hosszú távra vonatkoznak, meg tudják valósítani.
Köszönöm szépen.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Természetesen a kormány mindent meg tesz, hogy a
közúthálózat javítása helyzete megtörténjen, fıleg az elmúlt évtized
alulfinanszírozottsága végett és kedvezıtlen, szélsıséges idıjárás miatt hazai
útburkolat az nagyon súlyos állapotba került és mintegy 33 milliárd forintot költünk el
a következı idıszakban az útburkolat javításra, Fejér megyére esı része ebbıl
mintegy 1,4 milliárd forint. Nyilván a legveszélyeztetettebb utakra tudunk sort keríteni,
a 81-es is ebbe tartozik, a 63-as, a 7-es úton már történtek marások, annak a
visszaaszfaltozása. A 81-es útnál nem lehet eljönni a híd alatt magas
gépjármőveknek, ott már megy a tervezés és 2014-ben a körforgalom meg fog
valósulni, mintegy 500 millió forint értékben, illetve javaslatot tettünk a
képviselıtársaimmal az 1,4 milliárd forint felhasználására. Gyakorlatilag azt fogadtuk
el a javaslatban, amit a közútkezelı leírt, tehát a szakmai javaslatban a
forgalomszámlálás, a halálos balesetek, teherfogalom számlálást, mindent
figyelembe véve.
Azt kell, hogy mondjam ez az útügyi biztosság arra biztos jó, hogy egymással
összevesznek
az
országgyőlési
képviselık,
mert
egyetértve
minden
képviselıtársammal az útfelújításokra nagyobb forrásokat tudnánk fordítani, nekünk
az is nagy eredmény, hogy ennyi pénzt össze tudtunk szedni és valahogy elinduljon
a munka, mert így útépítésbe prioritást az autópálya-építésok élveztek, PPP
programban és ez komoly ráfizetéseket okozott az országnak.
Mi egy más utat kívánunk bejárni és megkezdjük a fıútvonalak és a mellékútvonalak
felújítását és bízom benne, hogy még több forrást tudunk ehhez hozzárendelni.
Ugyan Én megkezdtem a vita összegzését, de megadom a szót Csombók Pál úrnak,
ez egy kivételes lehetıség, mert nem sokszor fog elıfordulni.
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Csombók Pál – megyei képviselı:
Köszönöm szépen Elnök úr ezt a lehetıséget.
Csak Szabadkai frakcióvezetı úrnak szeretném mondani, hogy az email címére
elküldtem egy 18 perces videót és nézze végig és ha korrekt ember, akkor azt a
bulvár jellegő mondatát visszavonja. Ez a bizonyos útról amit Ön említett, … hát azt
hogy ez a házasság kapcsán útfelújítás … igen így értettük…
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Kérem ne legyen párbeszéd e területen. Ha nincs vita, akkor ne generáljunk.
Megkérdezem van-e másnak hozzászólnivalója?
Nincs.
Kérem a tudomásulvételt és megállapítom, hogy tudomásul vette a közgyőlés a
beszámolót.
Köszönöm szépen Igazgató úrnak a megjelenést és a szóbeli kiegészítését.
Következı napirendi pontunk:

6.

6.

Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt Terület-, és
Regionális Fejlesztési Célelıirányzat forrásból finanszírozott
decentralizált pályázatok lezárására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
A bizottság egyhangú szavazattal támogatta az elıterjesztést és ajánlja elfogadásra
a közgyőlésnek is. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kinek van kérdése, véleménye, hozzászólása?
Nincs, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
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Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 17 egyhangú igen szavazattal a napirend
elfogadásra került.
(Tóth Erika megyei képviselı és Omischl Mihály megyei képviselı nem szavazott)

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
71/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács jogutódja által kezelt Terület-, és Regionális Fejlesztési Célelıirányzat
forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról
A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Terület-, és Regionális Fejlesztési
Célelıirányzat forrásából finanszírozott decentralizált pályázatokhoz kapcsolódó
döntésekrıl” szóló elıterjesztést, melyben foglaltakkal az alábbiak szerint egyetért:
I.

II.
III.
IV.

A Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács illetékességi területét érintı jogutódja, az elıterjesztés 1. számú
mellékletében található módon 36 db pályázat támogatási szerzıdésében
foglalt kötelezettségek teljesítését elfogadja, ezáltal azokat lezárhatóvá
nyilvánítja.
Az elıterjesztés 1. számú mellékletében található 4 db pályázat támogatási
szerzıdésében foglalt kötelezettségek módosulását elfogadja.
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a vonatkozó egyoldalú döntéshozói
nyilatkozatokat adja ki.
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatóságát és az érintett kedvezményezetteket értesítse.

Felelıs:

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Határidı:

2013. október 30.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi javaslat, amely az elızıvel összefügg:

7.

7.

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
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm.
A bizottság ezt az elıterjesztést is egyhangú szavazattal ajánlja elfogadásra a
közgyőlésnek. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás van-e?
Nincs, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 18 egyhangú igennel a napirend elfogadásra került.
(Tóth Erika megyei képviselı nem szavazott)
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
72/2013. (IX.26.) 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 „Fejér Megyei Közgyőlés által lezárandó,
nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatokról” szóló elıterjesztést,
melyben foglaltakkal az alábbiak szerint egyetért:
I.

II.
III.

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

Felelıs:

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Határidı:

2013. október 30.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendi pontunk:

8.

8.

Jelentés a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem Képviselıtársaimat van-e kérdésük,
véleményük, javaslatuk?
Úgy látom nincs, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 18 egyhangú igennel a napirend elfogadásra került.
(Tóth Erika megyei képviselı nem szavazott)
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
73/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata
jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Fejér Megye Közgyőlése
55/2013.(VI.28.)
56/2013.(VI.28.)
57/2013.(VI.28.)
58/2013.(VI.28.)
59/2013.(VI.28.)
43/2013.(IV.25.)
60/2013.(VI.28.)
62/2013.(VI.28.)
65/2013.(VI.28.)
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendünk:
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9.

9.

Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Hozzászólót nem látok, kérem szavazzunk.

SZAVAZÁS

Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 18 egyhangú igennel a napirend elfogadásra került.
(Tóth Erika megyei képviselı nem szavazott)
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Következı napirendünk:

10.

10.

Tájékoztató a közgyőlés két ülése között törtét fontosabb
eseményekrıl

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát.
Hozzászólót nem látok.
Megállapítom, hogy a tájékoztatót a közgyőlés tudomásul vette.
Következı napirendi pontunk:
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11.

11.

A közgyőlés tagjainak bejelentései, interpellációi

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megkérdezem
elıterjeszteni?

Képviselıtársaimat,

kíván-e

valaki

kérdést,

interpellációt

Köszönöm, úgy látom, hogy nincsen, ezzel a mai közgyőlést bezárom és
megköszönöm mindenkinek a munkában való helytállást. Köszönöm szépen.

K.m.f.

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

