Szám:55-5/2013.

J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2013. november 21-ei ülésérıl

Jelen vannak:

Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh
Zoltán, Csombók Pál, Farkas Erzsébet, Gebula Béla Ákos, Iván
János, Kiss György, Krausz Attila, Mahlerné Köfner Anikó,
Omischl Mihály, Orosz Éva, Pleizer Lajos, Rauf Norbert,
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:
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent Képviselı hölgyeket és urakat, illetve a
hivatal munkatársait.
Külön köszöntöm Dr. Mikó Péter Urat, a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság
Elnökét, egyben gratulálok neki a választási bizottság elnökévé történı
megválasztásához.
Megkérem Képviselıtársaimat, jelentkezzünk be.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 20 fı jelen van, így a közgyőlés határozatképes.
(Rauf Norbert képviselı úr jelen van, de a képviselıi helyét még nem foglalta el.)
Tájékoztatom Tisztelt Képviselı Hölgyeket és Urakat, hogy Schrick István a Fejér
Megyei Településekért Egyesület megyei képviselıje képviselıi mandátumáról 2013.
október 4-i hatállyal lemondott. Írásbeli nyilatkozatában jelezte, hogy lemondását
egyéb, szerteágazó elfoglaltságai indokolják. Lemondó nyilatkozata szerint a
közéletben vállalt feladatai miatt, idıhiány következében nem tudja ellátni az
egyesület képviseletét. Jelezte, hogy az egyesület 30 napon belül gondoskodik a
megüresedett mandátum betöltésérıl.
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az Egyesület 30 napon belül
bejelentette, hogy Rauf Norbert urat delegálják a közgyőlésbe.
A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 2013. november 6-i ülésén Rauf Norbert
számára a mandátumot kiadta.
Felkérem dr. Mikó Péter urat a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság Elnökét,
hogy Rauf Norbert úr részére adja át a megbízólevelet.
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Megbízólevél átadása.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Felkérem Rauf Norbert urat, hogy képviselıi esküjét a közgyőlés elıtt tegye le.
Eskü
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Kérem szavazzunk a kiküldött napirendekrıl.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 20 egyhangú igennel a napirend elfogadásra került.
(Rauf Norbert nem szavazott)
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
75/2013. (XI.21.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról

Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.
NAPIREND:
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

5.

4.

6.

6.

7.

7.

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének háromnegyedéves teljesítésérıl
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója megállapítására
Tájékoztató Fejér megye növényvédelmi és talajvédelmi
helyzetérıl, lehetıségérıl, kiterjesztve az országosan
kiemelkedıen fontos vetımag elıállítás helyzetére
Tájékoztató Fejér megye lakosságának egészségügyi
állapotáról
Tájékoztató a közgyőlés két ülése között törtét fontosabb
eseményekrıl
A közgyőlés tagjainak bejelentései, interpellációi
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1.

1.

Beszámoló
a
Fejér
Megyei
Önkormányzat
költségvetésének háromnegyedéves teljesítésérıl

2013.

évi

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom a Képviselı Urakat, Hölgyeket, hogy az önkormányzat könyvvizsgálója
által készített vélemény a szerveren elhelyezésre került.
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm Elnök Úr.
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság négy igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el a beszámolót és
ajánlja elfogadásra a közgyőlésnek is. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Kérdés, vélemény a napirendhez van-e?
Ha nincs, akkor kérem szavazzunk.

SZAVAZÁS

Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. 16 igen szavazattal, 0 nemmel és 5 tartózkodással a napirend
elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
76/2013. (XI.21.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves
teljesítésérıl
Fejér Megye Közgyőlése a 2013. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítésérıl az
alábbi határozatot alkotja:
1.

Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének
háromnegyedéves
teljesítésérıl
szóló
beszámolót
megtárgyalta, s az abban foglaltakat – az elıterjesztés 1-4. számú mellékleteit
is figyelembe véve – tudomásul veszi.
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2.

A közgyőlés megállapítja, hogy a költségvetés 326.844 ezer forint összegő
bevételi-kiadási fıösszege, az aktív és passzív költségvetési tételeket is
figyelembe véve
a bevételi oldalon
a kiadási oldalon

2.

2.

259.906 ezer forinttal,
231.058 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.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm Elnök Úr.
A bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el a napirendet és
ajánlja elfogadásra a közgyőlésnek is.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megkérdezem, hogy a napirendhez van-e kérdés, vélemény?
Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 14 igen, 0 nem, 7 tartózkodással a napirend
elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
11/2013. (XI.22.)
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)
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3.

3.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója megállapítására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm Elnök úr.
A bizottság ezt is 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el és ajánlja
elfogadásra a közgyőlésnek is. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı Urakat, Hölgyeket, hogy az önkormányzat
könyvvizsgálója által készített vélemény a szerveren elhelyezésre került.
Megkérdezem, hogy van-e a napirendhez kérdés, vélemény?
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés!
Az elıterjesztésben szerepel egy pont, amihez szeretnék hozzászólni, egy két
gondolatot elmondani. A kormány megszavazta, hogy a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség a megyei önkormányzat égisze alatt fog majd mőködni, ennek
a törvényi szabályozása folyamatban van. Én ezzel kapcsolatban csak annyit
szeretnék elmondani, hogy a fejlesztési ügynökség munkájához egy dicséret
gondolat, munkáját megilleti egy dicsérı gondolat. A Közép-Dunántúli Regionális
Operatív Program monitoring albizottságának tagja vagyok és ott a program
elırehaladásáról tájékoztatást kaptunk és ennek a tapasztalatai is azt mutatják, hogy
az operatív program végrehajtása nagyon jó százalékban halad. A pénzeknek, a
forrásoknak a lehívása is elırehaladott. Korábban ez elhúzódó volt, az utolsó két
évben felgyorsult, az utóbbi egy évben pedig rendkívüli mértékben felgyorsult és így
nagy arányban vannak már kötve ezek a források és nagyrészük ki is van fizetve.
Úgy gondolom, hogy ennek a végrehajtásában, hogy itt állunk, ennek a helyzetnek a
kialakulásában természetesen döntéshozóknak is nagy szerepe volt, maguknak a
projekteknek a megvalósítóinak is, de a pályázatok lebonyolítóinak, a pályáztatás
gazdájának, lebonyolítójának a KDRFÜ munkatársainak. Amikor ez az értékelés
elhangzott a monitoring albizottság ülésen, akkor a megyei önkormányzat nevében
Én megköszöntem a regionális fejlesztési ügynökség munkáját és errıl szerettem
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volna tájékoztatni a közgyőlést. Azért itt, mert ebben a napirendi pontban ez
szerepelt. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyőlés!
Én az elsı három napirendhez szeretnék így egyben szólni, nem akartam
mindegyiknél külön megszólalni.
A mi tartózkodásunk az nem annak szól, hogy nem lenne jó ez a beszámoló például
az 1.) napirendi pontnál, hiszen mi annak nagyon örülünk és üdvözöljük, hogy ha
sikerül egy célt tartani, hogy ha a megyei önkormányzat nem halmoz fel hiányt és
ezúton szeretném megköszönni az önkormányzati hivatalnak a munkáját és a
megyei önkormányzatnak az önmegtartó költekezését, vagyis azt hogy nem léptek
túl azokat a célokat, vagy azokat a terveket, amiket meghatározott elıre. Viszont Én
úgy gondolom, hogy a megyei önkormányzatban, illetve abban a 21 képviselıben,
aki itt ül, sokkal több van, sokkal több lehetıség lenne és azt gondolom, hogy a
központilag ehhez még forrásokat is tudnának többet átcsoportosítani, akkor sokkal
többet tudnánk mi magunk is vállalni, sokkal nagyobb szerepet tudnánk vállalni a
megye életében, a megye segítésében. Ennek szól a mi tartózkodásunk. Viszont
reméljük, hogy a következı évben is a 2014-es évi koncepcióhoz kapcsolódóan
ugyanilyen sikeresen tudjuk tartani a hiánycélokat. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés!
Csatlakozom az elıttem szólóhoz annyiban – Frakcióvezetı asszony szavaihoz,
hogy Én is gratulálni tudok a regionális fejlesztési ügynökség munkájához, hozzá kell
tennem, hogy ık a munkájukat minden valószínőség szerint a megyei közgyőlés
égisze nélkül is megfelelıen elvégzik. Mondom ezt annak ellenére is, hogy nyilván a
monitoring bizottságban betöltött szerep az egy rettenetesen fontos megbízatás, nem
ez elvitatva, viszont az ügynökség szakavatott képviselıje és lebonyolítója a
területfejlesztésnek. Én egy kicsit messzebb mennék, mint a Jobbik frakcióvezetıje
és nemcsak azt mondom, hogy a megyei önkormányzatban több potenciál van és
kihasználható lehetıség van a területfejlesztés körében, hanem minden évben
elmondjuk a költségvetési koncepció tárgyalásakor és most is el kell mondani, hogy
a megyének a szerepe az fokozatosan csökken. A megyének a hatása a
területfejlesztés körében gyakorlott érdemi szerepe az hát jelentısnek semmiképpen
nem nevezhetı. Hogy egy példát mondjak, ebben a költségvetési koncepcióban,
illetve a költségvetés számait ismerve megint az szerepel, hogy a megyei
önkormányzatnak érdemi döntési kompetenciája nincs és nem lesz.
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Jól mutatja a rendszernek a fonákságát az, hogy a területfejlesztési területen történı
megyei mőködés körébe az állami normatíva erre sem ad megfelelı forrásokat, úgy
kell a megyének, minden megyei önkormányzatnak pályázatot benyújtania a
területfejlesztési koncepciók, elképzelések, javaslatok elkészítéséhez, mint hogyha
egy szimpla szervezete lenne az országnak és nem pedig egy alakító, formáló ereje.
Ahol nekünk kell pályázni azért, hogy a mi feladatunkat lebonyolíthassuk és ehhez
döntési forrást nem kapunk, úgy gondolom, hogy az a rendszer nem megfelelı. Az
elmúlt hónapoknak az eseményei is azt mutatják, hogy nem itt a megyei
önkormányzatban és nem a megyében dılnek el a fejlesztési elképzelések és
lehetıségek. Azt halljuk, hogy Felcsúton 500 millió forintot kap vasútfejlesztésre,
nem tudom hogy ki, legyen úgy, hogy az önkormányzat. Nap mint nap eljárok a
sárbogárdi vasútállomás mellett, ahol most esıs idı van – Polgármester úr kollégám
tudja, hogy tó szokott kialakulni a vasúti állomás épülete elıtt, a falak rogyadoznak, a
vakolat málik a peronra, az idısek nehezen tudnak a peronról feljutni a vonatokra,
mindegy kb. 30 éve szó van a vasútállomás épületének a felújításáról. Lehetséges,
hogy valamilyen igazságosabb, valamilyen megfelelıbb forráselosztási rendszer
tudna akkor mőködni, hogyha a források felosztásáról nem egy valamilyen érdekek
által vezérelt központi akarat, hanem a megye közössége, netalántán a megye
lakosai által delegált képviselık érdemi döntést tudnának hozni. Én ezt ma nem
látom, a költségvetési koncepcióval kapcsolatban – bár nyílván szakmailag
egyébként megfelelınek tartjuk, pontosan ezért tartózkodni fogunk. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Én az RFÜ-vel más véleményen vagyok, tehát Én nem látom olyan rózsásnak, hogy
jól dolgoztak volna. Rengetegszer kerestek meg annak tekintetében, hogy az
utóvizsgálatok, elızetes vizsgálatok, kifizetések csomó késedelmet szenvedtek és
nem véletlen, hogy be lesznek integrálva a megyékhez, hogy a koordináció
pontosabb legyen és fontosabb. Ez nagyon jellemzi a kis- és középvállalkozásoknak
a kifizetésének a felgyorsítása területén történt elırelépés ebben az évben, de ez
már annak az elıszele, hogy igen is érezték, hogy be lesznek ide integrálva. Én pont
ellenkezı véleményen vagyok, az RFÜ-k idáig nem az ı hibájukból, de nem a
legjobban végezték e tekintetben a munkájukat.
Integráció megtörténik a Széchenyi programirodák részérıl is, már iroda helyiséget
keresünk nekik, tehát a megye területfejlesztés területén elıre lépett, ha idézıjelesen
szeretnék beszélni, akkor a területfoglalás területén mozgunk most, mert hisz bekerül
a Széchenyi programiroda mintegy 8 fıvel és vélhetıen az RFÜ is bekerül hozzánk.
Az EU-s jogszabály tiltja a megyék döntési helyzetét, tehát a megyéknél a
koordinációt fogják végezni, de megyék mintegy 16 milliárd forint erejéig a ciklusban
források felett koordinálják, nyilván a döntés központilag lesz, de a koordinációt
lefolytatják, illetve a késıbbiekben ide kerül még a pályázatírás is. Tehát
összességében az gondolom, hogy a megyéknek a fejlıdése az a jövı évben meg
fog történni, pontosan e három szervezet részérıl a Széchenyi programiroda, az
RFÜ-k és a pályázatíró rendszer. Tehát összességében a megyéknek a
megerısödését látom, ráadásul most nyertünk egy 90 milliós összeget, amelyet
Frakcióvezetı úr célzott, amelybıl pontosan azt finanszírozza, hogy minden egyes
településsel most már egy részletes tervet kérünk, amely nem egy átalányt jelent,
nem egy víziót jelent, hanem konkrét tervet fognak nyújtani be a települések, mind a
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106 településen, mert hisz a két megyei jogú város ebbıl kivették Dunaújvárost és
Székesfehérvárt, de a többi településen részletes terveket fognak megfogalmazni és
mi azt el fogjuk fogadni és az mellett lesznek a fejlesztések. Ez a 90 millió forint
többek között ezt a cél is szolgálja, hogy a teljes megye fel lesz e tekintetben
térképezve.
Természetesen már látom, hogy már majdnem szavazni akarnak a frakciók, de
mégis elindult egy hozzászólás ez mindig abba az irányba tereli, hogy itt Felcsútról
beszélünk itt a megyei költségvetési koncepcióról beszélünk és azt gondolom – hogy
persze rátérhetünk a politika irányába Én meg aztán kifejezetten szeretem is, csak
ha véletlenül elvetem akkor a sújt, akkor ne sértıdjön meg senki.
Nem tudom, van-e más kérdés?
Nincs, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. 14 igen, 0 nem, 7 tartózkodással a koncepció elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
77/2013. (XI.21.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetése elıkészítéseként beterjesztett költségvetési koncepcióról szóló
elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza.
A Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összeállítása során a
következı alapelvek érvényesülését kell biztosítani.

1.

Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal mőködési kiadásaira a központi
költségvetésbıl az önkormányzatot megilletı mőködési támogatás kell, hogy
fedezetet biztosítson.

2.

A Fejér Megyei Területi Konzultációs Fórum költségei finanszírozásánál a tagok
egyenlı arányú költségviselési kötelezettségét kell figyelembe venni.

3.

A 2013. évi elıirányzat terhére, 2013. évben vállalt kötelezettség pénzügyi
teljesítésének következı évre történı áthúzódása esetén, annak fedezetét a
2014. évi költségvetésben, az elızı évi pénzmaradványból kell biztosítani.

4.

A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévı
megyei önkormányzatok számára” címő ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú
pályázaton való sikeres részvétel esetén, a projekt megvalósításának 2014.
évre prognosztizált részfeladatai költségvetési hatását a 2014. évi költségvetés
összeállításánál figyelembe kell venni.
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5.

A regionális fejlesztési ügynökségek irányítási jogainak megváltozásával
kapcsolatos költségvetési kihatásokat – az erre vonatkozó jogszabályi elıírások
ismeretében – a költségvetés elıkészítése során számításba kell venni.

6.

Fejér Megye Közgyőlése felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a központi
finanszírozás keretszámai, a jogszabályokból adódó feladatváltozás teljes körő
figyelembevételével, a központi támogatások és uniós források ésszerő
felhasználási igényével, a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésének
összeállítása felıl intézkedjen.

7.

Felkéri továbbá elnökét, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján kidolgozott és
összeállított 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet – a törvényben
meghatározott határidın belül – terjessze a közgyőlés elé.

Felelıs: a közgyőlés elnöke
Határidı: jogszabályi rendelkezés szerint

4.

5.

Tájékoztató Fejér megye növényvédelmi és
helyzetérıl,
lehetıségérıl,
kiterjesztve
az
kiemelkedıen fontos vetımag elıállítás helyzetére

talajvédelmi
országosan

Elıterjesztı: Dr. Pálmai Ottó
igazgató

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelettel köszöntöm Dr. Pálmai Ottó Igazgató urat, megkérdezem, van-e szóbeli
kiegészítése? Parancsoljon.
Dr. Pálmai Ottó – igazgató:
Tisztelt Közgyőlés!
Kifejezetten szakmai elıadásra jöttem, amit leadtam anyagot nem azt fogom
megismételni és nagyon rövid próbálok lenni, de lehet, hogy segítséget kérek majd itt
a kollégáktól.
Annyit szeretnék elmondani, hogy elıször is köszönöm, hogy a közgyőlés elfogadta
ezt a napirendi pontot. Én utoljára ezzel a témával nyolc évvel ezelıtt voltam a
közgyőlés elıtt és akkor is a politikusok számára – úgy érzem, hogy hasznos
információkat tudtam mondani.
Ami nagyon lényeges dolog, hogy a megyei növény és talajvédelmi igazgatóságok
közül a Fejér megyei igazgatóság tevékenységi körét tekintve mindenképpen a
legnagyobb intézmény, ez nagyon fontos információ. A politikusoknak kifejezetten
szakmai gondolatokat fogok megfogalmazni.
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A mezıgazdaság helye és szerepe teljes egészében átrajzolódott a világban. Ma
már a környezet védelme alapvetıen megelızi tulajdonképpen az egyéb termelési
szempontokat, s a mezıgazdaság ebben azért foglal el teljesen különleges helyet,
mert a legısibb természeti erıforrást, a termıföldet használja.
Ma már nyilvánvalóan nem elég a megfelelı mennyiségő élelmiszer, hanem kiváló
minıségő élelmiszert kell elıállítani, élelmiszerbiztonsági szempontokat kell
kielégíteni és ez nem mőködik a talajvédelmi és a növényvédelmi szakmai
szempontok teljes körő alkalmazása nélkül. A döntést hozók sajnos nincsenek ezen
információk birtokában, amit most fogok elmondani. Amíg a föld szilárd részén
mindössze 15 % a termıföld, 2004-ben, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz,
az EU 15-ök területének 30 %-a termıföld, addig Magyarországon a termıföld
részaránya több mint 60 %. Nagyon fontos információ, hogy a hazai természeti
erıforrásaink, a nemzeti vagyonunk egynegyede – egyes szakértık szerint közel
harmada a termıföldben testesül meg. A legfontosabb természeti erıforrásunkkal azt
gondolnám, hogy sokkal hatékonyabban kellene bánni, ez egy teljesen egyedi
lehetısége Magyarország számára hosszú távon.
Nyilván akkor Fejér megye helye, szerepe ebben a témakörben. Lehet látni a barna
foltokat. A barna foltok a csernozjom talajokat mutatják. A csernozjom talajok a világ
legjobb talajai. Nyugodtan mondhatom, hogy Fejér megye Magyarország 19 megyéje
közül az egyik legjobb adottsággal rendelkezik termıhelyi oldalról, a mezıgazdasági
termelés szempontjából. Mutatnám ezt a három számot, gyakorlatilag a
mészlepedékes csernozjom talaj, a csernozjom barna… talaj és a réti csernozjom,
mintegy 63 %-a megye mezıgazdasági területének és azt mondtam, hogy ez a világ
legjobb talajai. Miért probléma a mezıgazdasági termesztés, aki nincs a
mezıgazdasági területén állandóan mondja, hogy mindig gondja van a
mezıgazdasági szereplınek. Persze gondja van, nézzék meg a csapadék átlagunk
560 mm 50 éves átlag, 2009-ben volt kb. ennyi csapadékunk, utána több mint
kétszer annyi volt 2010-ben, fele sem volt 2011-ben és tavaly is gyakorlatilag egy
elképesztı aszályos idıszak volt. Ilyen rendszerre, ilyen idıjárási körülmények között
nyilvánvalóan mezıgazdaság borzalmasan nehezen tud jól teljesíteni. Nyilvánvalóan
lennének mozgásterek, majd röviden kitérek rá.
Növényvédelmi feladatokat nem akarom elismételni, leadtam egy négy oldalas
anyagot, szándékosan nem készítettem hosszúra, hogy a politikus uraknak,
hölgyeknek legyen ideje elolvasni. Néhány számmal kiegészíteném és nem is
megyek végig. A növényvédelmi feladatainkat hét felügyelıi körzetben látjuk el a
megyében. Évente ez jelent közel 3000 ellenırzést, ami közel 500 helyszínen
történik. Tehát elég nagy volumenő munkáról van szó. Kiemelném kifejezetten a
parlagfő kérdést, amirıl majd egy ábrát mutatok. A megyénkben harmadik éve
csináljuk a helikopteres parlagfő felderítést, ebben egyébként kiemelkedı szerepet
játszottunk az országban, mert három éven keresztül csak Fejér megyében volt
helikopteres felderítés, nagyon jó eredménnyel. Nagyon komoly gondot jelentenek a
karantén károsítók, több mint 30 karantén károsítót próbálunk folyamatosan
felderíteni. A karantén károsító azt jelenti, hogy hazánkban jelenleg még nincs jelen,
de várható a megjelenése és itt a probléma ott van, hogy elképesztı gazdasági
károkat okozhatnak ezek a károsítók.
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A parlagfő helyzetrıl a volt ÁNTSZ idejében már mőködött egy parlagfő
pollencsapda, lehet látni, hogy augusztus elejétıl október végéig volt magasabb a
parlagfő koncentráció, szeptember elsı hetében volt a legmagasabb. Ez az a
periódus, amikor az allergiások számára azért gondot jelentett a parlagfő
pollenkoncentrációja. Ez egy nem egy hatásvadász cím, a globalizáció szorításában.
Növényvédelmi szempontból elképesztı gondokat jelent számunkra a globalizáció,
drámai mértékben nı az elmúlt évtizedekben a korábban, bizonyos helyszíneken
nem honos károsítók és kártevık megjelenése. Többek között 19 olyan faj,
gerinctelen faj került be Európába, ami korábban nem volt jelen. Az Egyesült
Királyságban például 234 kórokozó jelent meg harmincegynéhány év alatt, de
hazánkban is – itt gombákról van szó, fıleg baktériumokról – meghaladja a 100-at
ezek száma. Ennek oka nyilvánvalóan a rohamos mezıgazdasági áruszállítás, több
ezer kilométerre szállít a mezıgazdaság árukat, tehát a kereskedelem, de meg kell
mondani ıszintén, hogy az utazás, turizmussal is rengeteg károsítót, kártevıt tudunk
behurcolni és nyilvánvalóan van a természetes behurcolási lehetıség, a
klímaváltozás következménye. Gyakorlatilag melegebbek a nyaraink, több a
hıségnapok száma és bizonyos károsító viselkedése alapvetıen megváltozik, egész
másképpen vándorolnak a fajok, járványos fellépések következhetnek be, a
genetikailag programozott különbözı növényi fajoknál megváltozik alapvetıen a
viselkedés. Nagyon komoly probléma és errıl egyetlen percet fogok beszélni. Új
vírus, rovarvektorok megjelenése és vírusok fitoplazmák, ezek ellen jelenleg nem
lehet védekezni. Nincs kémiai megoldási lehetıség ezen új károsítók elleni
védekezésre. Csak a Fejér megyei kollégáim az elmúlt hét évben ennyi károsítót
találtak meg a megyében. Többek között ebbıl a keleti cseresznyelégy
Magyarországon a megyében elıször találta meg az egyik kollégám. Ezek közül a
károsítók közül három karatén károsító. Említettem, hogy a karantén károsítók
különleges státusszal bírnak. Csak néhány képet elrettentésképpen. Ez a
csonthéjasok európai sárgulása, bárhol meg lehet látni a kajszisokban a megyében.
Sokan azt mondják, hogy a magyar kajszi ültetvények ki fognak pusztulni emiatt a
probléma miatt, ez is egy fitoplazma. Ahogy említettem nincs kémiai védekezés
ellene, ki kell termelni a fát, újat telepíteni helyébe, csak sajnos bizonyos baktériumok
ott maradnak a talajban, bizonyos gombák, amelyek az újabb fák sikeres
termesztését akadályozhatják.
Ismét egy fitoplazma, ez éppen egy burgonyán. Ez az a keleti cseresznyelégy, ami
nem azonos a korábban honos magyarországi cseresznyeléggyel, itt a probléma az,
hogy két héttel késıbb rajzik, sokkal jobban belecsúszik tulajdonképpen a rajzási idı
a cseresznyeérési idıszakába, ezért borzalmas nehéz ellene a védekezés, amúgy
ránézésre nem lehet megkülönböztetni a hagyományos cseresznyelégytıl.
Fejér megyében találtuk meg ezt a gyomnövényt, az országban elıször és egyedül
sehol máshol Igar környékén. Tessék megnézni, hogy a kukorica milyen állapotban
van már, alig él, a kutyatej gyönyörően virul és szépen zöldell. Az idei évben ezen a
táblán gabona volt, nem tettem be azt a képet – tegnap mutatta éppen a kollégám –
teljesen ellepi a gabonatarlót ez a növény, tehát ott nem ambrózia van teljes
borításban, hanem ez a kutyatej féle.
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Kedves Kollégák itt van a legújabb probléma nem tudom hallottak róla, a szılı
aranyszínő sárgaság fitoplazmája. Franciaországban szılı vidékek pusztultak ki
emiatt. Ennek a vektora, egy terjesztıje egy kabóca. Ez a kabóca tulajdonképpen
Magyarországon már 2006. óta jelen van, a kollégám ezzel foglalkozik PhD-ját ebbıl
a témából írja, de ez a probléma, hogy nem volt jelen, maga a tünet, maga a
fitoplazma sajnálatos módon Lentiben megtaláltuk, gyakorlatilag említettem, hogy az
amerikai kabóca a terjesztıje 2006. óta már jelen van, talán három megyében nem
találtuk meg ezt a kabócát, az összes többi megyénkben jelen van és ahogy
említettem Franciaországban ez 1000 hektár szılıket pusztított már ki. Borzalmas
nehéz a védekezés ellene, gyakorlatilag a hatóságunk itt Lenti környékén elrendelt
egy állami védekezést, amit levegıbıl, helikopterrıl hajtottunk végre és ahol a
jövıben a kabócát megtaláljuk, ott kötelezı lesz a védekezés. Magyarul a probléma
ott van a karantén károsítókkal, hogy részben tönkremegy a termésünk és
mindenképpen plusz növényvédelmi beavatkozásra kényszerülünk. Tehát nem a
fitoplazma ellen tudunk védekezni, hanem a fitoplazma terjesztıje ellen, a kabóca
ellen jelen pillanatban.
Fejér megye talajvédelmi helyzetérıl nagyon gyorsan haladok tovább és már nagyon
kevés idı az igényem csak. Nagyon fontos dolog, hogy a mezıgazdasági területekre
különbözı eredetileg nem oda illı anyagokat elhelyezünk. Ilyen nyilvánvalóan a híg
trágya, ami egy hasznos anyag, csak szakszerően kell felhasználni. Jelentısen nı a
szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezés mértéke, ahogy a csatornázottság nı,
valamit kell kezdenünk a szennyvízzel. Meg van ennek a szakszerő megoldása, csak
ezt úgy kell végezni. Nagyon fontos a nem mezıgazdasági eredető, nem veszélyes
hulladékok elhelyezése. Ez majdnem 200 hektárra van engedély Fejér megyében és
ennek 90 –át a pálhalmai biogáz üzem maradék anyagának az elhelyezése jelenti. Új
feladatként és problémaként jelentkezik talajvédelmi szempontból a Magyarországon
megnövekedett pálinkafızési lehetıség. A megyében 35 olyan pálinkafızı van, akik
bérfızést végeznek legálisan, jelen pillanatban folyik az a felmérés, hogy a cefre
moslékkal mit tesznek. Nyilván valóan ezt is termıföldön kell elhelyezni, de nem
egyszerő probléma, mert nagyon alacsony a Ph-ja, tehát mindenképpen
közömbösíteni kell.
Ami óriási probléma és visszatérve a csapadékmennyiségeinkhez, hogy nincs
öntözött felület a megyében. 3614 hektárra van vízjogi engedély, de az 500 hektárt
sem érte el az idei évben az öntözött terület részaránya. Azt kell mondanom, hogy
stratégiai kérdés Magyarországon az öntézéssel való egész más hozzáállás. Ha
valaki elolvassa néhány héttel ezelıtt napvilágot látott nemzeti éghajlat stratégia
kettıt, világosan le van írva, hogy Európa legveszélyeztetettebb térsége
Magyarország és a Kárpát-medence éghajlat szempontjából, 20 %-kal fog nıni a téli
csapadék mennyiség várhatóan az évszázad végére és 30 %-kal csökken a nyári
csapadék mennyiség. Az a nyári csapadékmennyiség, ami eddig is komoly gondokat
okozott a mezıgazdasági termelésben.
Azt kell mondjam, hogy a megyében nagyon komoly gond, bár nem hegy, völgyes
megye vagyunk, az erózió veszélyeztetés. Gyakorlatilag 230 ezer hektáron van
erózió veszélyeztetés a megyében, a teljes terület 53 %-a.
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Nitrát érzékeny a terület 320 ezer hektár, most a nitrát érzékeny besorolást az EU
erılteti és sajnálatos módon most emelték meg Magyarországon, mert eddig csak 51
%-a volt a megyének és éppen szeptember 1-jétıl lépett életbe egy újabb
szabályozás, most már 74 %-a nitrát érzékeny. Itt az a probléma, hogy a
mezıgazdasági termelınek sokkal több szabályozást kell betartani, tehát
mindenképpen bizonyos szempontból korlátozva van a tevékenysége.
Agrár-környezetgazdálkodási programok a megyében 36700 hektáron mőködik és
413 gazdálkodót érint. A politikusok figyelmét felhívnám, hogy jövıre indulnak az
újabb AKG programok. Ausztria farmerjai ebbıl élnek. Ausztria területének 98 %-a
benne van az AKG programokban, ezeket a pénzeket az EU 75 %-ban biztosítja, 25
% a saját erı, valamilyen módon meg kellene emelni az AKG programokban
résztvevık létszámát. Nagyon komoly gondok vannak a kölcsönök megfeleltetéssel,
13 jogcímen kell ellenırizni azokat a gazdálkodókat, akik területalapú támogatást
igényelnek és meg kell mondanom ıszintén, hogy a gazdálkodók nagy része nincs
felkészülve ezen programok szabályainak a betartására. Meg kell mondja politikusok
elıtt, hogy sokkal nagyobb szerepet kellene vállalni az államnak annak érdekében,
hogy ez a probléma megoldódjon.
Hát ez a probléma az erózióval. Egy Pázmánd környéki terület, levegıbıl így látszik,
elmegyünk az országúton nem látunk belıle semmit, nyilvánvalóan ez egy téli
felvétel, nincs növénytakaró. Ez egy kezdıdı árkos erózió, ez már egy nyilván
komolyabb szintő árkos erózió és ilyen eredmény is lehet, ide már traktorkerekét nem
szívesen lenne érdemes beküldeni. Tehát ez a probléma az erózióval.
A vetımag felügyeletrıl néhány mondat. Nagyon lényeges, hogy nem megyei
hatáskörben látják el a vetımagos kollégáink a feladatukat, hanem szántóföldön
Veszprém megye, Pest megye dunántúli része és a fıváros is hozzánk tartozik.
Erdészeti szaporító anyag ellenırzés vonatkozásában még Nógrád megye és Heves
megye. Tehát nemcsak megyei hatáskör, mintegy 300 helyszínen történik évente az
ellenırzés közel 10-12 ezer hektáron állítunk elı 30 ezer tonna vetımagot,
pontosabban állítanak elı a gazdálkodók, amit mi ellenırzünk, ez kb. 5 milliárd forint
érték. El kell mondanom azonban, hogy az ez elıtt 10 évvel, az a 12 ezer hektár még
20 ezer hektár volt és itt is meg kell fogalmaznom az öntözés problémáját. Ilyen
szélsıséges idıjárási körülmények között ami az lemúlt években volt, azt kell
mondjam, hogy öntözés nélkül elképesztıen kockázatos vetımag termesztésben
gondolkodni, kukoricában végképp, gabona még esetleg szóba kerülhet.
Nagyon fontos dolog, hogy nyilván ahhoz, hogy a fémzárolt vetımagot elıállítsuk,
akkreditált laborvizsgálat szükséges még hozzá és utolsó gondolat ebben a
témakörben GMO mentességünk.
Tisztelt Politikus Hölgyek és Urak, nem elég a GMO mentességet deklarálni, ennek a
feltételeit biztosítani kell. Jelen pillanatban Romániában és Szlovákiában nincs GMO
mentesség, a határon akkor hoznak át GMO-s vetımagot, amikor akarnak és nincs
meg a megfelelı feltételrendszerünk, hogy ezt garantáltan ki tudjuk szőrni. Valamit
lépni kell.
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Amit még szeretnék mondani és tulajdonképpen három diám van: 2011. január 1jével kettéválasztották a megyei igazgatóságainkat. A hozzánk tartozó laborok, az
akkori MGSZH-hoz, most NÉBIH-hez kerültek, de nyilván a velencei telephelyen
mőködik három nagyon komoly laboratórium. A virológiai laboratórium országos
hatáskörrel végzi a fás szárú és bogyós gyümölcsök tesztelését üvegházban,
laborban és faiskolában, 16 hektárok faiskolában. A velencei analitikai
laboratóriumban négy Magyarországi növényvédıszer labor közül a legnagyobb,
Brüsszel felé lejelentett nemzeti referencia laboratórium, nemzetközi (…) megverjük
Európát. Olyan még nem volt, hogy a hatodik helynél hátrébb végeztünk volna 150170 labor közül. A talajvédelmi laboratórium az ország egyetlen olyan laboratóriuma,
ami tulajdonképpen nagy vizsgálati kapacitással rendelkezik.
Utolsó két diám következtetések. Azt mondtam, hogy növényvédelmi, talajvédelmi
helyzet. Nyilvánvalóan az agrokemikália felhasználás alapvetıen befolyásolja az
élelmiszerbiztonsági állapotainkat. Egy dolgot tudomásul kell venni és tudni kell,
Magyarországon az intenzíven kemikália felhasználás, tehát növényvédıszer és
mőtrágya 10-15 évvel késıbb kezdıdött, mint a nyugat-európai országokban és a
rendszerváltás utáni magyar anomáliák miatt ez tulajdonképpen meg is szőnt. Ma
mőtrágya és növényvédıszer vonatkozásában kb. 60 %-nyi mennyiséget
használunk, mint a velünk versenyhelyzetben lévı nyugat-európai országok. Ez
nyilvánvalóan egy óriási probléma, de amúgy környezetvédelmi szempontból és a
talajaink tisztasága szempontjából egy óriási elıny. Tehát azt kell mondjam, hogy ma
Magyarországon és Fejér megyében a talajaink kifejezetten tisztának tekinthetık,
nincs akadálya élelmiszerbiztonsági szempontból kiváló minıségő élelmiszer
elıállításának. Az egyértelmően elınyıs helyzet, de hogy ezzel hogyan fogunk élni a
jövıben ez nem szakmai kérdés, hanem agrárpolitika.
Utolsó diám: Világtendenciák. Mindenki errıl beszél, csak nem nagyon teszünk
ellene semmit. Várhatóan 8,5-9 milliárd lesz a Föld lakossága mondjuk egy 20 éven
belül, döbbenetes szám, de igaz, évente 70 millió hektárral csökken a termıföld
terület a világban. 70 millió hektárral, ebbıl Kínában csak 1 millió hektár évente.
Hihetetlen. Nyilvánvaló, hogy nagyon aggasztó a helyzet az édesvíz készlet fogyása
kapcsán. Ismert dolog, hogy a FAO óriási erıfeszítéseket tesz a világon az éhezık
részarányának a csökkentésére, azonban ez nem csökken, hanem nı, ma már 1
milliárd az éhezık részaránya. Tehát nagyon fontos kérdés az élelmiszerellátás hogy
fog a jövıben megoldódni. Meggyızıdéssel állítom, hogy az élelmiszer miatt és a víz
miatt népvándorlások fognak megindulni kedves hölgyek és urak és ez nem
hatásvadász kijelentés, ez az Én szakmai meggyızıdésem. Egyébként ilyen már
most is zajlik, csak nem így hívják. Tehát ezeket a folyamatokat kellene majd
figyelembe venni, hogy kihasználjuk azokat a lehetıségeket, amelyekkel
Magyarország rendelkezik és bocsássanak meg, ebben Önöknek is van felelıssége.
Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm megtisztelı figyelmüket egy Velencei
képpel. További jó munkát kívánok és elnézést kérek pesten egy igazgatói
értekezletem van, de azért is kértem, hogy kerüljek elırébb. Amennyiben lenne
kérdés – tudom hogy nem szokványos – állok rendelkezésre. Az anyagom viszonyt
bárki számára elérhetı. Nagyon szépen köszönöm.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm.
Kinek van kérdése, véleménye?
Nincsen.
Megállapítom, hogy a tájékoztatót tudomásul vette a testület.
Megköszönöm Igazgató úrnak a beszámolót és további sok sikert kívánok.

5.

4.

Tájékoztató Fejér megye lakosságának egészségügyi állapotáról

Elıterjesztı:

Dr. Müller Cecília
megyei tisztifıorvos

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Öné a szó.
Dr. Müller Cecília – megyei tisztifıorvos:
Sok szeretettel köszönöm Elnök Urat és a Közgyőlés tagjait és köszönöm egyben a
lehetıséget. Én is nagyon régen számoltam be, bár korábban Dunaújváros Város
Tisztifıorvosként, most már járási rendszerben Sasvári doktornı vette át ezt a
pozíciót és Én most már a megyében kell hogy gondolkodjak, tehát Fejér megye
lakosságának egészségi állapotáról szeretnék, de nagyon-nagyon dióhéjban néhány
gondolatot.
Az Én anyagom az jóval hosszabb amit meg tetszettek kapni, de igyekeztünk abban
is, hogy ne a szöveg legyen a sok, hanem inkább grafikonokkal, képekkel illusztráljuk
egy picit a tendenciákat. Hiszen amikor egy egészségi állapotról szeretnénk
beszámolni, akkor mindig valamihez hasonlítjuk magunkat, hiszen önmagában ezt
nehéz megfogalmazni VHO definíció szerint is, hogy ki, mitıl, hogyan egészséges.
Én azt gondolom, hogy ha mentálisan valaki tudja kezelni a problémáit, akkor egy
tolókocsiban is lehet valaki egészséges, nekem ez szent meggyızıdésem. Mikor
Fejér megye egészségi állapotáról kezdek el beszélni, engedjék meg nekem ezt a
szubjektív képet, ez az Én gyönyörő családom, akikre nagyon büszke vagyok. Most
harmincan vagyunk, s az elmúlt héten ünnepeltük édesapámnak a 95.
születésnapját. Úgyhogy ezek itt mi vagyunk.
Demográfiával kell kezdenünk és csak a lényeges szempontokat emelném ki, az a
többit gyorsan végig lehet futni a szlájdokon. Fejér megye tulajdonképpen egyfajta
bevándorlási többlettel rendelkezik, tehát valamilyen szempontból büszkék lehetünk
arra, hogy valószínőleg Fejér megye vonzó az ország más területeirıl érkezık
számára, nyilvánvalóan a munkalehetıség az egy alapvetı tétel ebben a kérdésben,
de annak ellenére, hogy egy bevándorlási többlettel rendelkezünk, mégis fogy a
lakosság, mert a születések száma csökken, azonban azt kell hogy mondjam, hogy
egy kis bíztató adatsort látnak itt az alján, tehát gyakorlatilag a születésszám
csökkenés egy kicsikét enyhébb fokúvá vált az elmúlt években.
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Láthatjuk azt, hogy területi különbségek is vannak, tehát míg Martonvásári Járás
területén egy a fogyás kisebb mértékő, ugyanakkor az Enyingi Járásban a
legnagyobb fokú. Demográfiáról beszélünk, akkor mindenképpen hosszabb
idıszakot kell tekintenünk. Itt egy 30 éves változást látnak. Ez az úgynevezett korfa.
Ez azt jelenti, hogy itt az alján a megszületettek száma van és aztán az életkornak
megfelelıen látható középsı részen, hogy az Én édesapán itt van, úgyhogy a
korfából lehet tulajdonképpen a jelleget, a tendenciát leolvasni, tehát ez egy 30 éves
változás. Míg korábban ez a bizonyos karácsonyfa kép volt a jellemzı, ugye itt
vannak ilyen betüremkedések, ezek a világháborúnak sajnos a veszteségei,
ugyanakkor vannak ratkó korszakok is, tehát érdekes önmagában is sokat lehetne
errıl beszélni, de természetesen nem akarom az idejüket igénybe venni és hát
sajnos most 2011-ben így nézünk ki, úgyhogy ez a fenyıfa, vagy karácsonyfa ez
lombosodik. Látjuk azt, hogy idısödik a lakosság, a születések száma jelentısen
csökken. Ezzel párhuzamosan az úgynevezett öregedési index, mintegy nagyon jó
mutatója ennek amit az elıbb elmondtam. Láthatjuk az alapvetı problémákat, tehát
ameddig Martonvásári, Bicskei és Polgárdi Járások vonatkozásában 100 alatti
értékeket találunk, ez arról szól, hogy a 65 év feletti lakosság, illetve a 14 év alatti
lakosság hogyan aránylik egymáshoz, tehát mutatja azt, hogy az idısek, illetve a
gyerek populáció aránya milyen. Láthatjuk és kiemeltem, nagyon szeretném
ráirányítani a figyelmet arra, hogy a Dunaújvárosi Járás rendkívüli mértékben
öregszik és ez nyilvánvalóan majd a szociális és egyéb egészségügyi ellátások
irányában is meghatározza a szükséges feladatokat.
A születéskor várható élettartam, azért ez egy nagyon szép pozitív ábra, hogy valami
jót is mondjunk. Látható az, hogy 20 év alatt nagyon szépen emelkedett. Fejér
megye a zöld, amely kb. megegyezik, gyakorlatilag teljes mértékben megegyezik az
országos átlaggal. Láthatjuk, hogy itt a 20 év alatt azért egy 71 évrıl sikerült 78 évre
föltúrázni magunkat. Az is látható itt az ábrából, hogy a férfiaknak a várható
élettartama még mindig jelentısen lemaradt a hölgyekétıl.
Van erre vicc is, de nem mondom.
Mindösszesen a demográfiát tekintve sajnos a megyénk lakossága is az
országoshoz hasonlóan csökken, gyermekszám alacsony és pusztán az egyszerő
reprodukció is veszélybe került, tehát kevesebb mint kettı a családokban gyerek,
lefordítva magyarra a várható átlagos élettartam megfelel az országosnak, és sajnos
gyorsabban öregszünk, mint az ország. Tehát ezt a kis galapagoszit azért tettem be,
mert ı nagyon sokáig él, úgyhogy ebbe az irányba szeretnénk mi is elmozdulni.
A következı jellemzı, ami a lakosság egészségét alapvetıen jellemzi a halálozási
mutatók. Itt két ábrát tettem mindösszesen csak föl, a standard halálozási
hányadozási az azt jelenti, hogy kiszőrjük mindazon zavaró tényezıket, amik esetleg
változtathatnák, ami egy korösszetételbıl adódik, amit az elıbb említettem és hosszú
távon nézzük a tendenciákat. Egy-egy kiugrást nem veszünk figyelembe, tehát
összehasonlíthatóvá válik a körte a körtével. Azt láthatjuk ezen az ábrán, hogy
gyakorlatilag az összhalálozási mutatók azok javulóban vannak, a várható
élettartamhoz hasonlóan, azonban az ország összességének javulása egy kicsit
gyorsabb ütemő, mint Fejér megyéé. Nagyon szépen megjeleníti ez a térkép a kissé
deprivált területeket ez a Polgárdi, az Enyingi és a Sárbogárdi járások, tehát itt szín
szerint lehet látni, hogy a halálozási mutatók ezekben a részekben
kedvezıtlenebben, Székesfehérvári terület a legjobb és ezek a világos lila járásaink
kb. az országos átlagnak felelnek meg.
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Kiemeltem azokat a részeket, amelyekre talán nekünk különösen összpontosítani
kellene Fejér megyében és nem olvasom fel – ez nagyon kis tömény – inkább azt
mondanám, hogy vannak jelentıs területi különbségek, szignifikáns különbségek
ezek és ezt mutatnám be járásonként. Megtetszenek találni az írott anyagban, mert
nem szeretném vele az idıt húzni. A mondanivalója az arról szól, hogy a helyi területi
politikába, illetve település egészségfejlesztési tervekben különbözı dolgokat kell
megcéloznia egy-egy településnek – nem pontosan ugyan azzal a problémával néz
szembe. Itt kifejezetten azokat emeltem csak ki, amelyek tartósan és jelentısen
eltérnek és kedvezıtlenebbek az országos átlagnál. Tetszenek látni nem olvasom fel.
Visszaköszönnek a járások azért azt lehet látni.
A megbetegedési viszonyok következnek. Ami összességében elmondható, hogy
növekszik továbbra is folyamatosan sajnos a szív-érrendszeri megbetegedések
száma. Ezzel együtt a véranyag-csere, a cukorbetegség. Néhány évvel ezelıtt 5 %on voltunk, most a lakosság 10 %-a már cukorbeteg. Népbetegségrıl van szó és
ezzel arányosan a mozgásszervi és a daganatos betegségek. Ami kedvezı, hogy
stabilizálódott viszonylag a szívkoszorúér rendellenességek, a dohányzással
összefüggı megbetegedések száma és a gyomor emésztırendszeri betegségek
száma. Ezt az ábrát nem szerettem volna semmiképp kihagyni, ugyanis Fejér
megyében a mammográfiás szőrıvizsgálatokon megjelentek arányával nem vagyunk
elégedettek. Amikor indult ez a program, akkor a megjelenési arány elérte a 60 %-ot
és sajnos aztán volt itt egy mélypont Én ezt egy picit a regionalizálódás számlájára
írom, mert nem értük el helyben a lakosokat és aztán 2011. után megpróbáltunk újra
felépíteni azt hiszem, hogy ez itt látszik és már a kollégáim minden önkormányzathoz
eljutnak és szépen nı a megjelentek aránya. Ugyanis a korán felfedezett emlırák az
egyik tipikus olyan betegség, amely gyógyítható. Láthatunk itt néhány mammográfiás
felvételt, ami érdekes lehet és még egy pillanatra kitérnék: a méhnyakrák szőrıvizsgálatra, amely szintén népegészségügyi programként fut és a jövı évben
kifejezetten kiemelt munkatervi szempontunk lesz. Nemzeti rákregiszter adatai
alapján férfiaknál továbbra is vezet a tüdı, illetve a hörgırák, vastag-, végbélrák, a
hölgyeknél az emlı, de szorosan utána a tüdı és a vastagbél. Tehát egyértelmő,
hogy milyen tevékenységeket kell kifejtenünk, mit kell megcéloznunk, mert ezek jól
szőrhetık, gyógyíthatók.
Fertızı betegségek területén rendkívül jól állunk. Ezt a se a VHO, se a Brüsszeliek
se senki soha nem akarja nekünk elhinni, de hát ez nem véletlenül és nem magától
van, tehát a mi védıoltási rendszerünk azt hiszem, hogy világhírő és nagyon büszkék
is vagyunk rá. Jelenleg 10 féle betegség ellen kapnak védıoltást a gyermekeink és
ezért állunk ilyen jól. Ez a bizonyos „varicsello” elnézést ez a bárányhimlı, de kértem,
hogy magyar írják, de nem mindent tudunk magyarul írni. Lényeg az, hogy ez az
átoltottsági mutató, ami ide vezet.
Akkor nagy örömmel tudom bejelenteni azt, hogy a jövı évtıl még két védıoltás
bevezetésére kerül – bizonyára hallották Szócska államtitkár úr már bejelentette, a
fertızı egy bakteriális tüdıgyulladás elleni megbetegedés és ami iszonyatos állami
pénzeket invesztál és számomra egy csoda és nagyon örülök neki ez a humán
papillomavírus, ami a méhnyakrák elleni védıoltást jelenti. Ez nem válik még jövı
évtıl kötelezıvé, hanem választható – tehát mindenki térítésmentesen 12 éves
lányok megkapják, aki kéri, aki igényli, itt még nyilván szülı beleegyezés is kell.
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Nem ismétlem meg önmagamat, annyit még hozzátennék az elızıekhez, hogy mi is
készülünk a HIV, az AIDS megelızı problematikájára, tudjuk, hogy országosan nı a
száma. Fejér megyében gyakorlatilag ez még konkrétan nem érezhetı, hiszen
kettıvel több bejelentés történt, mint az elmúlt években, de tudjuk, hogy ez csak a
jéghegy csúcsa.
Közegészségügyi áttekintésrıl most már csak dióhéjban. Általában véve pozitív és
kedvezı a helyzet. Az arzénes vizek tekintetében a kérdést nagyon jól kezeljük, nem
is jellemzı Fejér megyére, nyilvánvalóan az Alföldi régiók sokkal nehezebb
helyzetben vannak. Itt elhangzott már parlagfő, meg egyebek, a növénydoktor után
mondhatnám azt, hogy 2012-tıl áthelyeztük ezt a pollencsapdát a kórház tetejére és
most már egy folyamatos on-line rendszerben tudjuk mérni a gombák – a gombák
azok, amik a legtöbb problémát okozzák az allergiások számára. Óriási elırelépés
volt véleményünk szerint az elmondottaknak a javítására és a nem dohányzók
védelmében meghozott törvény. Nem véletlenül váltott ez ki nemzetközi elismerést
is. Tulajdonképpen Én ezt már nem olvasnám fel, elmondtam, hogy a problémát
Polgárdi, Enying és Sárbogárdi Járásokban látjuk leginkább és abban, hogy az
úgynevezett másodlagos megelızés, tehát a szőrıvizsgálatoknak a folyamatos
részvételi arányát növeljük, hiszen ezeknek a betegségeknek a jó része, 100 %-ig
gyógyítható.
Hadd mondjam el, hogy ez egy olyan gondolat, amivel maximálisan azonosulni
tudok. Az egyik kollégám fogalmazta meg és Én ebben a szellemben szeretnék
dolgozni, hogy az egészségügy az olyan 10 %-ban felel kb. az egészségünkért az
összes többi az genetikai környezet és elsısorban megelızési tényezı. Úgy
gondolom, hogy társadalmi probléma, tehát nagyon széles körő összefogást igénylı
kérdés, amennyiben mi ebben elıre lépni és eredményeket elérni szeretnénk.
Márpedig Én úgy gondolom, hogy nekem személy szerint is, a kormányzatnak is és a
népegészségügyi szakigazgatási szervnek ez missziója kell hogy legyen. Köszönöm
szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a tájékoztatóhoz kérdés, vélemény van-e?
Frakcióvezetı úré a szó.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök Úr.
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
Én nagyon szépen köszönöm Fıorvos asszonynak ezt a nagyon alapos és nagyon
szépen összeszedett anyagot. Azt hiszem, hogy nagyon részletesen
tájékozódhattunk mind az írott anyagban, mind itt a szóbeli kiegészítésben arról,
hogy a megye melyik területei, melyik települései a legveszélyeztetettebbek, hol
küzdenek legtöbben például alkoholos májbetegedéssel és rákos megbetegedéssel,
vagy egyéb következtetéseket vonhatunk le ebbıl, valamint az anyagban szerepelt
egy érdekesség, hogy a megyében az a tendencia, hogy elöregszik a népesség,
Sárkeresztúr egy kimagasló, ennek ellensúlyozásában, úgyhogy példát vehetünk
roma honfitársainktól hogyan kell az elöregedést ellensúlyozni, de ezt csak így
mellékesen jegyzem meg.
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Felszólalásom célja igazából az és kapcsolódva az elızıekben elmondottakhoz, ha
megnézzük a mai napirendeket a mai hét napirendbıl, ami itt az elızı két hónap óta
sikerült összeállítani, abból négy az ami azt mondhatnám, hogy belsı, a megyei
közgyőlés, meg a megyei önkormányzat belsı munkájával foglalkozik, a másik
három pedig tájékoztató, amirıl még szavaznunk sem kell, hiszen csak
tudomásulvételi lehetıségünk van. Én szeretnék egy képviselıi indítványt tenni az
Elnök úrhoz. Én azt gondolom és kapcsolódva megint az elızıekhez, hogy ha nem
kapunk elég feladatot, akkor meg kell találnunk azokat a lehetıségeket, mi az
amiben mi önmagunkat fejleszthetjük és segíthetjük a megye életét. Én javasolnám,
hogy ezen az anyagon alapulva és szakértık bevonásával hozzunk létre egy
népegészségügyi bizottságot, amelynek a feladata a tájékoztatás elsısorban és
másodsorban a megelızés és a megelızésre irányuló kezdeményezések indítása
lenne. Én arra kérem Elnök urat, hogy érdemben most szavazzunk errıl, aztán
meglátjuk annak lehetıségét, hogy ez hogyan tud a gyakorlatban mőködni.
Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés!
Egyetértek Cecíliával abban, hogy az egészségügy az nagy részben társadalmi
probléma, illetve az egyéni életmód is nagyban befolyásolja és láthatjuk amiket
elmondott, hogy mennyire törıdnek az emberek a saját egészségükkel, hogy
szőrıprogramokban hogyan vesznek részt egészségvédı programokban. Nem
megfelelı az emberek részérıl is a hozzáállás a kérdéshez. Ugyanakkor a
demográfiai részének, a beszámoló demográfiai részével az jutott eszembe, hogy
igen ez fıleg világmérető probléma, hogy fogy a népesség, viszont azt gondolom,
hogy Magyarországon az utóbbi idıben erre nézve jó intézkedések születtek és azt
hiszem hogy itt ennek el kell hangozni, hogy a családok érdekében, a születések
érdekében olyan kormányzati intézkedések voltak az utóbbi idıszakban – akár a
GYED extráról beszélünk, amit most fogadott el a magyar parlament, ami egy nagy
lehetıség a fiataloknak arra nézve, hogy vegyék komolyan a saját lehetıségeiket,
saját akaratukat, mert hogy állítólag rendelkeznek vágyakkal a családalapítás terén a
mai fiatalok, csak éppen valamiért ez nem realizálódik, nem születnek gyerekek, akit
egyébként terveznek. Ez a GYED extra úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy
segítség, aztán vannak különbözı munkahelyvédelmi programok, akciók, amelyek
szintén a család-vállalást, az édesanyáknak az állását segítik, illetve foglalkoztatási
programok, tehát mind errıl szólnak, hogy a demográfiai helyzet Magyarországon
javuljon, tehát ez nyilván ma még nem mérhetı, de lassan, lassan bízom benne –
gondolom, hogy politikus társaim is, akik megszavazták ezzel a céllal tették, hogy ez
a helyzet megváltozzon Magyarországon. Köszönöm szépen a beszámolót.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Frakcióvezetı úr javaslatáról szavaztatok a közgyőléssel. A javaslat úgy szólt, hogy
hozzunk létre egy ad-hoc csoportot, bizottságot a népegészségügy helyzetérıl.
Kérem képviselıtársaimat, hogy szavazzanak a javaslatról.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 igen, 10 nem, 8 tartózkodással a közgyőlés nem
fogadta el a javaslatot.
Megköszönöm Tisztifıorvos Asszonynak a közremőködést és valóban egy nagyon
színvonalas anyagot, fıleg a szóbeli kiegészítést kiváltképp nagyon tetszett,
továbbra is jó munkát kívánok és megköszönöm a jelenlétet.
Következı napirendi pontunk:

6.

6.

Tájékoztató a közgyőlés két ülése között törtét fontosabb
eseményekrıl

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Képviselıtársaimé a szó.
Megállapítom, hogy a közgyőlés a tájékoztatót tudomásul vette.

7.

7.

A közgyőlés tagjainak bejelentései, interpellációi

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Árgyelán János frakcióvezetı úré a szó.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Én Elnök úrtól szeretném kérdezni és kérni, hogy hogyan fordulhatott az elı, hogy
október 23-án amikor közös megemlékezése volt a megyének és a városnak és a
Jobbik frakció is részt vett és nem hangzott el a Jobbik neve. Ez már második
alkalom, azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Arra kérem Elnök urat, hogy ennek
nézzen utána, hogy mi történhetett. Mi biztosan idıben ott voltunk, biztos, hogy
idıben írásban jeleztük, nagyon kérem, hogy ne forduljon többet ilyen elı.
Minden olyan szervezetnek a nevét, aki ott volt, jelen volt bemondták, a Jobbik neve
nem hangzott el. Köszönöm szépen.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Igen valóban így volt. A város szervezte ezt az ünnepséget és Én beszéltem is a
Jobbikos képviselıkkel. A hölgy egyébként két szervezetet hagyott ki, vagyis össze is
keverte – azt hiszem hogy a nyugdíjas egyesület, vagy… a Jobbik koszorújával
koszorúzott a nyugdíjas egyesület, aztán ami maradt koszorú azt kivitte bejelentés
nélkül a Jobbik képviselıje, vagy a szervezık vitték ki?
Valószínő, hogy levezetı hiba volt, de igazából nem kompetenciám nekem, mert a
város szervezte az egészet Én is vendég voltam, úgyhogy a részemrıl, mint a
megyei elnök sajnálom az esetet, mert szerintem diszkriminatív, pusztán hiba történt
az egészben, de ezt nem nekem kell elismerni nyilván, hanem annak, aki ezt
levezényelte.
Szabadkai frakcióvezetı úré a szó.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyőlés!
Egy felvetés fogalmazódott meg bennem és nem jártam a kérdések után, ezért
kérdésként szeretném megfogalmazni.
A napirendeknél tárgyaltunk költségvetést érintı kérdéseket és látszik az
elıterjesztésekbıl, hogy megkapta – nyilván véleményem szerint a CC Audit Kft.
Csak megfogalmazódott bennem, hogy ismerve a Kft-nek a megyei közgyőlés
életében betöltött szerepét, hogy vajon (…) kutakodás, de mégis csak a megyei
költségvetésrıl van szó, hogy a Kft. ugyanazokkal a kondíciókkal végzi-e a megye
könyvvizsgálatát, mint korábban, amikor a megyének még húszon-milliárdos
költségvetése volt a mostani költségvetéssel szemben, vagy ez a díj ez arányosítva,
mérsékelve és a jelenlegi költségvetéshez igazított módon került-e módosításra vagy
sem. Köszönöm
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Jó a kérdés mert már év elején felvetıdött bennem és le is alkudtuk ez havi 50.000,Ft + ÁFA-ért csinálja, szerintem nincs még egy olyan cég, aki ennyiért elvégezné ezt
a munkát. Komoly kiadásunk nem származik belıle.
Van-e még valakinek kérdése?
Nincs, Én megköszönöm a mai részvételt a közgyőlésen és mindenkinek szép napot
kívánok. Legjobb tudásom szerint elképzelhetınek tartjuk, hogy december 20-án
lenne a következı közgyőlés a közmeghallgatással egybekötve, nyilvánvalóan ez
összefügg az országos költségvetésnek az elfogadásával is. Köszönöm szépen.

K.m.f.

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

