Szám:55-6/2013.

J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 5-ei – soron kívüli ülésérıl

Jelen vannak:

Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Csombók
Pál, Farkas Erzsébet, Gebula Béla Ákos, Kiss György, Krausz
Attila, Omischl Mihály, Orosz Éva, Pleizer Lajos, Rauf Norbert,
Somogyi Balázs, Dr. Sükösd 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 Képviselı hölgyeket és urakat, illetve a hivatal
munkatársait.
Megkérem képviselıtársaimat, hogy jelentkezzenek be.
Köszönöm, megállapítom, hogy a mai közgyőlésen 17-en jelen vannak, így a
közgyőlés határozatképes.
Kiküldött napirendben két napirend szerepel az egyik a közbeszerzési terv
módosítása, illetve másik, ami miatt egy rendkívüli ülést kellett tartanunk a pályázat
benyújtásának határideje végett. E két napirendrıl kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 17 egyhangú igennel a napirendet elfogadtuk.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
78/2013. (XII.05.) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – meghívóban szereplı - napirendi javaslatot elfogadta.
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NAPIREND:
1. Javaslat pályázat benyújtására a Magyarország 2013. évi központi
költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvényben biztosított megyei
önkormányzati tartalékból történı támogatás elnyerése céljából.
2. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési terve
módosításának jóváhagyására.

1.

1.

Javaslat pályázat benyújtására a Magyarország 2013. évi központi
költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvényben biztosított
megyei önkormányzati tartalékból történı támogatás elnyerése
céljából

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem van-e kérdés, vélemény az
elıterjesztéssel kapcsolatban?
Úgy látom nincsen, aki a napirendet elfogadja, szavazzon.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 17 egyhangú igennel a napirendet
elfogadtuk.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
79/2013. (XII.05.) önkormányzati határozata
pályázat benyújtásáról a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl
szóló 2012. évi CCIV. törvényben biztosított megyei önkormányzati tartalékból
történı támogatás elnyerése céljából
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Magyarország 2013. évi központi
költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvényben biztosított megyei önkormányzati
tartalékból történı támogatás elnyerése céljából benyújtandó pályázatról szóló
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat – a megyei
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését
szolgáló 2013. évi kiegészítı támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet
alapján, a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére – 30 millió forint összegő
vissza nem térítendı támogatási igénnyel, pályázatot nyújtson be.
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A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat elıkészítésérıl és
intézkedjen annak benyújtásáról.
Felelıs: Törı Gábor
közgyőlés elnöke
Határidı: soron kívül

2.

2.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi összesített
közbeszerzési terve módosításának jóváhagyására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Mint tudjuk ez az ÁROP pályázatnak az átvezetése történik a közbeszerzési tervben.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem kinek van véleménye, javaslata?
Ilyet nem látok, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 17 egyhangú igennel elfogadtuk a
napirendet.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
80/2013. (XII.05.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi összesített Közbeszerzési Terve
módosításának jóváhagyásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
2013. évi összesített Közbeszerzési Terve módosításának jóváhagyására” címő
elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Közgyőlés – jelen határozat mellékletét képezı – a Fejér Megyei
Önkormányzat 2013. évi összesített Közbeszerzési Tervének módosítását
jóváhagyja.
2.) A közgyőlés felkéri a Fıjegyzıt, hogy intézkedjen a terv módosításának a
Közbeszerzési Hatóság által mőködtetett Közbeszerzési Adatbázisban történı
közzététele felıl.
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Felelıs: a 2. pont vonatkozásában
dr. Molnár Krisztián fıjegyzı
Határidı: azonnal

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm a munkájukat és hogy a rendkívüli üléshez a jelenlétükkel is
hozzájárultak, bízunk benne, hogy a pályázaton való részvételünk nyertes is lesz, így
vélhetıen közel 30 millió forintot el tud nyerni a Fejér Megyei Önkormányzat.
Köszönöm szépen a munkájukat.

K.m.f.

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

