Szám:55-7/2013.

J e g y z ı k ö n y v

Készült:

Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i 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:
Köszöntök mindenkit a mai közgyőlésünkön.
Megkérem képviselıtársaimat, hogy jelentkezzenek be.
Köszönöm. Megállapítom, hogy 21 képviselıbıl 21-en jelen vannak, így a közgyőlés
határozatképes.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést és a jelenlévıket, napirend elfogadása
következik.
Megkérdezem, hogy a napirendekhez van-e kérdés, vélemény, javaslat?
Ha nincs, aki a napirendet elfogadja kérem szavazzon.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a 21 jelenlévıbıl egyhangúlag elfogadtuk a
napirendet.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
81/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata

a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – meghívóban szereplı - napirendi javaslatot elfogadta.
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NAPIREND
KÖZMEGHALLGATÁS
Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei, továbbá
1.
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évben végzett
munkájáról
2.
Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2014. I. félévi üléstervére
3.
Javaslat a 2014. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására
Javaslat az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és
díjakról szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet
4.
módosítására
Tájékoztató a Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási
Igazgatósága
tevékenységérıl,
különös
tekintettel
a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 2010. évtıl bekövetkezett
5.
változásokra, a nyugdíjvárományok egyeztetésére és a
társadalombiztosítási egyéni számlára vonatkozó hatályos
szabályozásra
Javaslat a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
6.
átvételével kapcsolatos egyes szükséges intézkedések
megtételére
Javaslat a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó
7.
helyzetértékelı dokumentum elfogadására
Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció tervezése
8.
jelenlegi helyzetének és az azzal összefüggı intézkedések
megtételének elfogadására
9.
Javaslat a megyei tervezési intézményrendszer felállítására
Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által
támogatott
önkormányzati
fejlesztések
(TEKI,
CÉDE)
10.
támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesítésének
lezárására
Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli
11.
Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti
forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárására
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az
12.
átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Tájékoztató a közgyőlés két ülése között törtét fontosabb
13.
eseményekrıl
14.
A közgyőlés tagjainak bejelentései, interpellációi

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Még mielıtt megkezdenénk a munkánkat, tájékoztatom a tisztelt Közgyőlés, hogy a
rendkívüli ülésen elfogadott pályázatunk nyert, amely 28 millió 400 ezer forintot tesz
ki. Ennek az elköltése pályázatnak megfelelıen fog történni a jövı év elején fog
kezdıdni.
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Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést és a jelenlévıket, hogy az önkormányzati törvény
alapján a képviselıtestület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart, amelyen
a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi helyi közügyeket érintı
kérdést és javaslatot tehetnek.
A közgyőlés jelen napirendi pont keretében tesz eleget a közmeghallgatás
megtartására vonatkozó kötelezettségének.
Megkezdjük a közmeghallgatást. Megkérdezem kinek van kérdése, véleménye,
javaslata?
Megállapítom, hogy ilyen nem érkezett, így a közmeghallgatást bezárom.
Tisztelt Közgyőlés!
Köszöntöm Mátrahalmi Tibor urat a Szociális és Gyermekvédelmi Fıigazgatóság
Fejér Megyei Kirendeltségének Igazgatóját, valamint a két intézményvezetıt Szilassy
Katalint és Deresné Tanárki Máriát. Köszöntöm Önöket. Fogadják szeretettel az
általuk képviselt intézményeknek a Karácsonyi mősorát.

MŐSOR
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Nagyon szépen köszönjük a Karácsonyi mősort, ebben az ádventi idıszakban és
talán ez a mősor is elısegített minket abban, hogy megtöltıdjön a szívünk szeretettel
és ez a négy hét a felkészülési idıszaka, az ádvent idıszak arra buzdít minket, hogy
ne csak négy hétig tartson, hanem az év 52 hetében is árasszuk el egymást
szeretettel. Én mindenkinek kívánok áldott békés, boldog Karácsonyt és szeretném
megköszönni a felkészítı pedagógusoknak, a szereplıknek e mősort, mert azt
gondolom, hogy ez többet ért, mintha fizetett sztárok lettek volna itt elıttünk.
Köszönöm szépen mégegyszer és szeretném az önkormányzat nevében egy csekély
ajándékkal boldog új évet, áldott ünnepeket kívánni az intézményvezetıknek és a
képviselıtársaimnak is.
Ajándékosztás
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Képviselıtársaim!
Kezdjük meg a munkánkat.
Jelzem, gondolom most már a ciklus vége felé, de még nem értünk a végére
mindenki tudja, hogy ilyenkor a vagyon-nyilatkozatokkal való tájékoztató levelet át
kellene venni, erre munkatársaim készen állnak, hogy átadják és január 30-áig ezt le
kellene adni, hogy a mandátumokat továbbra is használni tudjuk. Köszönöm ez
ügyben a megtisztelı figyelmüket.
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1.

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei, továbbá a Fejér
Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évben végzett munkájáról

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás bizottsági elnök úrnak, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el a határozati javaslatot
és ajánlja elfogadásra a közgyőlésnek is. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Képviselıtársaimé a szó. Kinek van kérdése, hozzászólása?
Megadom a szót Árgyelán János frakcióvezetı úrnak.
Árgyelán János – megyei képviselı:

Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
Egy ilyen nagyon szép és megható mősor után nehéz visszacsöppenni a politikai
véleményütköztetések és politikai döntések világába. Én arra gondoltam, lehet hogy
az Elnök úr részérıl tudatos dolog, hogy egy kicsit megkönnyeztesse az ellenzéket,
hogy ne legyen olyan erıs a kritika. De a viccen túllépve elıször is hadd köszönjem
meg az önkormányzati dolgozók és ezen felül a kormányhivatali dolgozók munkáját.
Az az észrevétel és kritika amit meg fogok fogalmazni az nem nekik szól. Mi azt
gondoljuk, így a beszámolót olvasva a Jobbik frakció azt gondolja, hogy számos jó
kezdeményezés volt az elmúlt évben, sıt az elmúlt években, de voltak olyanok,
amelyek felemás eredménnyel zárultak, sokkal többet lehetett volna belıle kihozni.
De voltak olyan kezdeményezések, amik szerintünk elhaltak. Hadd mondjak példát
az elsıre, itt ez a lengyel-magyar kapcsolatra gondolok, mert Én azt tapasztaltam,
hogy amikor találkozók voltak a lengyelekkel itt Fejér megyében és
Lengyelországban is, akkor a lengyelek mindig nagyon felkészülten, kész ötlettel,
stratégiával készültek és egy pici úgy éreztem a Fejér Megyei Önkormányzat
részérıl nem voltak komoly célok és konkrét javaslatok, konkrét tervek, tehát egy
kicsit mintha üres tarsollyal mentünk volna tárgyalni velük.
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És persze azon kívül, hogy nagyon fontos a kapcsolattartás, kezet ráztunk és nem
használtuk azokat a lehetıségeket, amit lehetett volna még, ezen a kapcsolaton
keresztül megvalósítani.
Ugyan így, amikor Lengyelországból vendégeink voltak itt a Megyenapon, úgy
gondolom, hogy amikor a Marsall úr itt volt, jó lett volna egy olyan, legmagasabb
szintő hivatalos találkozó, amin esetleg egy az együttmőködés egy újabb szintje
valósul meg, egy új megállapodás kötıdik, vagy újabb terveket, újabb konkrét
javaslatokat fogalmaznak meg egymás felé a felek.
Másik ilyen kezdeményezés, amit támogattunk és mind a mai napig támogatok és
nagyon jó ötletnek tartok az a Fejér termék, de Én úgy látom, hogy ebben nem
sikerült továbblépni. Nem látok következı fázist. Én azt gondoltam, hogy ez 1-2 év
alatt sikerül egy márkanévvé felfejleszteni, illetve ezeket a termékeket még
szélesebb közönség elé juttatni, fıleg Fejér megyében. Én azt gondolom, hogy
ebben sokkal több lehetıség lenne.
A következı idıszakban ezek még megvalósíthatók, de ahogy telik az idı, azt
gondolom, hogy sokat veszíthet a jelentıségébıl ez a kezdeményezés.
Egy másik példa, amit meg szeretnék említeni. Számos olyan kezdeményezésünk
volt, és Én magam is több olyan indítványt adtam be – amire Én azt gondolom, hogy
a megye érdekeit szolgálta volna – gondolok itt egy példát említsek legutóbb a
népegészségügyi bizottság létrehozása, de régebben a földvédelmi bizottság
létrehozására is adtunk be javaslatot. Egy kicsit úgy érezzük, hogy itt csak a Fidesz
frakció képviselıi kezdeményezhetnek, csak ezek az ötletek valósulnak meg és egy
picit fájlalom, hogy ami a nagy politikában érvényesül, az itt a megyei önkormányzat
szintjén is érvényesül, Én szívbıl kívánom és szeretném, hogy ez a jövıben másként
legyen.
Még egy dolgot hadd említsek, 2013-ban 7 ülés volt. Ezen a hét ülésen a tájékoztató
szerint 64 napirendi pont szerepelt. Amikor az önkormányzatnak még komoly, az
egész megyét, meg több szakmai szegmenst felölelı oktatás, kultúra, egészségügy
területét felölelı intézmény volt, akkor két, de volt, hogy egy ülésen volt ennyi
napirend. Én azt gondolom, hogy ezek a számok önmagukért beszélnek. A
költségvetésünk is a töredékére apadt és mindezeken felülemelkedve és ezt
összegezve mi továbbra is azt gondoljuk, hogy egy kicsit a Fejér Megyei
Önkormányzat elvesztette a jelentıségét és nagyban csökkent a közéleti
meghatározó szerepe és ezen túlmenıen mi azt gondoljuk, hogy a Fejér Megyei
Önkormányzat ennél sokkal többre hivatott, úgyhogy a szavazatunk ennek a
helyzetnek és ezeknek a hiányosságoknak szól. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Megadom a szót dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
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Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
Engem kicsit jobban áthatott a karácsonyi mősor, mint Frakcióvezetı társamat,
úgyhogy mellızni fogom mindennemő politikai hozzászólást és a nemzeti
együttmőködés rendszere jegyében mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog
karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok Frakcióvezetı társaimnak is.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Nagyon szépen köszönöm és viszont kívánjuk itt az elnökség nevében, gondolom a
frakciótársaink nevében is.
Árgyelán frakcióvezetı úrnak nagyon sok mindenben azt gondolom,hogy igaza van,
másrészt én tavaly év végén vettem át az elnökséget és az ember azzal fız, ami a
spájzban van, de ez az év ez egy felkészülési idıszak volt és a megye jelentısége –
ezt már mindenki látja és tudja, a következı évtıl értékelıdik fel, az egész EU-s
ciklus folyamán, mert rendkívüli hatásköröket kapnak a megyék, ezt Én pontosan
látom, ma is tárgyalásokat folytattam a KDRFÜ jelenlévı igazgatójával, Molnár
Tamás úrral, akik ezúton is szeretettel köszöntök itt köztünk, mert hisz ık is hozzánk
fognak kapcsolódni és valamilyen módon a LEADER-ek is újjá szervezıdnek, a
forrásokat is ismerjük, hogy komoly források felett fogunk prosperálni, tehát a
megyéknek a felértékelıdése január elsejétıl az egész más szintre fog helyezıdni.
Nyilvánvalóan a frakcióvezetı és a Jobbik frakció többször tett javaslatot
népegészségügyre, földvédelemre, de én mint levezetı elnök azt tudtam tenni, hogy
megszavaztattam a közgyőléssel és a közgyőlés többsége úgy döntött, hogy ezt nem
veszi napirendre. A demokrácia az ilyen, úgyhogy én ezúttal is kívánok mint, az
MSZP frakciónak áldott békés karácsonyt és új évet, bízom benne, hogy a jövı évi
együttmőködés még szorosabb lesz és a megyéért tudunk dolgozni. Akkor már
valóban fejlesztéspolitikáról tudunk beszélni. Köszönöm szépen. Szavazás
következik, több hozzászólót nem látok. Aki elfogadja, kérem szavazzon igennel.
SZAVAZÁS
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 18 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a napirend
elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
82/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata
A Fejér Megyei Önkormányzat és szervei továbbá a Fejér Megyei
Önkormányzati Hivatal 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei,
továbbá a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységérıl szóló
beszámolót és azt elfogadta.
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2.

2.

Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2014. I. félévi üléstervére

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Az üléstervet az Országos Mentıszolgálat által határidın túl benyújtott módosító
javaslattal együtt fogadta el a bizottság egyhangú szavazattal és ajánlja elfogadásra
a közgyőlésnek is.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Tájékozatom a közgyőlést, hogy minden képviselınek és egyéb
szervnek megküldtük a javaslattételi lehetıségrıl szóló levelet. Ez alapján került
összeállításra a féléves munkaterv. Megkérdezem, hogy kinek van véleménye.
Jelezte fıjegyzı úr, hogy a mentıszolgálat határidın túl tett javaslatot, de ezt is
igyekeztünk beépíteni a féléves munkatervbe.
Megnyitom a napirend felett a vitát. Kinek van véleménye, javaslata, hozzászólása?
Ilyet nem látok. Kérem, szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Karácsonyi hangulatban történt a szavazás. 21 egyhangú igennel
elfogadtuk.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
83/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata
Fejér Megye Közgyőlése 2014. I. félévi üléstervérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2014. I. félévi
üléstervét, amely a jelen határozat mellékletét képezi.
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3.

Javaslat a 2014. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót elnök úrnak.

Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság egyhangú szavazattal fogadta el a napirendi javaslatot és ajánlja
elfogadásra a közgyőlésnek is.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megnyitom a napirend felett a vitát. Ilyet nem látok. Kérem, szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy 21 egyhangú igennel a napirend elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
84/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata

a 2014. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyásáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a 2014. évi belsı ellenırzési terv
jóváhagyására” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés a 2014. évi hivatali belsı ellenırzési terv tartalmát megismerte és az
abban foglaltakat a közgyőlés elnöke és fıjegyzıje 2/2010. (VI.04.) közös utasítása
(Belsı Ellenırzési Kézikönyv) alapján jóváhagyja.
Felelıs:

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

Határidı:

folyamatos

9

4.

4.

Javaslat az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és díjakról
szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót Sükösd tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság ezt a napirendet is egyhangú szavazással fogadta el és ajánlja a
elfogadásra közgyőlésnek is.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Ha jól gondolom - hivatalvezetı úr – akkor ez azt jelenti, hogy
Megyenapkor kerül mindig átadásra a kitüntetı cím. Ezt a javaslatot én annak idején
befogadtam, így került elıkészítésre. Köszönöm az egyhangú támogatást, de a
közgyőlésnek is dönteni kell. Kérem, szavazzunk.

SZAVAZÁS

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. 21 egyhangú igennel a napirendet elfogadtuk.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a kitüntetı címrıl és díjakról szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(a rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)

10

5.

5.

Tájékoztató a Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási
Igazgatósága
tevékenységérıl,
különös
tekintettel
a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 2010. évtıl bekövetkezett
változásokra, a nyugdíjvárományok egyeztetésére és a
társadalombiztosítási egyéni számlára vonatkozó hatályos
szabályozásra
Elıterjesztı:

Dr. Bartucz Sándor igazgató
Fejér Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Elıterjesztı Dr. Bartucz Sándor igazgató úr, akit szeretettel köszöntük körünkben, és
ha szóbeli kiegészítése van, akkor azt szívesen vesszük.
Dr. Bartucz Sándor - igazgató:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Hölgyeim és Uraim!
Olyan gyorsan megy itt minden a közgyőlésen, hogy szégyellném, ha sokáig
beszélnék. A tájékoztató amit bizonyára Önök olvastak, végigtanulmányoztak, azt
hiszem önmagáért beszél. Arra törekedtünk, hogy ha röviden is, persze van akinek a
40 oldal az sok – de ez egy rövidített változat volt. Egyrészt tájékoztatást adjunk a
tisztelt közgyőlésnek a nyugdíjrendszerben bekövetkezett változásokról az utóbbi
három év relációjában. Azt hiszem volt részünk ebben. A másik részben pedig egy
tényszámokra alapozott értékelést kívántunk adni az igazgatóság mőködésérıl. Az
elsı részrıl annyit, hogy 2010. évet követıen elég sok változás történt a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben.
Ezt összefoglalva kilenc témakörben lehet összegezni, ezt a tájékoztatóban lehet
hogy kissé részletezetten említettük, de úgy ítéltem meg, hogy a közgyőlésnek illik
tudnia ezekrıl a változásokról, ezek lényegérıl. Néhányat csak kiemelnék. Az elmúlt
években 2011-tıl kezdve napjainkig szinte folyamatosan minden évben nagyonnagyon komoly változások történtek. Elég, ha a magánnyugdíj pénztár rendszerre
gondolok, vagy a nık 40 éves jogosultsági idın alapuló kedvezményes öregségi
nyugdíjára, amelynél csak megemlítem, hogy az eddigiekben közel 100 ezer hölgy
vette igénybe ezt a nyugdíjat. A megyénkben több mint 5600-an.
Ez annyit jelent, hogy fıváros és Pest megye után a legnagyobb számban Fejér
megyei hölgyek tudták igénybe venni ezt a kedvezményes öregségi nyugdíjat, ami
ugye korhatártól független, Ne feledkezzünk meg arról, hogy módosult az öregségi
nyugdíjkorhatár, bár az még 2009-ben került elfogadásra. hasonlóan változott az
elırehozott öregségi nyugdíj rendszere tehát a korhatár elıtti nyugdíjak lényegében
megszőntek, egy két kivétellel. Változott a megváltozott munkaképességőek ellátó
rendszere és 2013. évnek az egyik alapvetı feladata az igazgatási szervezet
részére- lehet hogy Önök közül is többen éltek vele – az úgynevezett nyugdíjváromány egyeztetési eljárás.
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Az annyit jelent, hogy 2013. január 1-.tıl megszőnt a szolgálati idı elismerési
kérelem, mint jogintézmény. Ehelyett adategyeztetési eljárás került bevezetésre
illetve törvényi szabályozásra. Jelzem, hogy napjainkig több mint 2000 fı kérte az
adategyeztetési eljárást elektronikus úton, éppen a héten jubilált egyik kolléganıé
volt a 2000. Ebben a témakörben fıvárost Pest megye után szintén a második
helyen vagyunk a megyék között. Úgy látszik, hogy a megye lakosságát érdekli ez a
lehetıség és éltek is vele. ezzel kapcsolatban annyit kívánok megemlíteni, hogy az
év végétıl illetve a jövı év elejétıl a törvényi kötelezés alapján megindul az 1955. és
59 között születettek vonatkozásában a hivatalbóli adategyeztetési eljárás. Ez
országosan több mint 550 ezer fıt jelent. Megyénkben ez huszonegyezer
néhányszáz fı érinti. Tehát a jövı évben ezeket a feladatokat is el kell kezdeni.
Az igazgatási szervezet munkájáról nagyon röviden annyit - mert nem akarom
dicsérni saját magunkat, nem is illene – a tényszámok önmagunkért beszélnek. Ha
azt nézzük csupán, hogy az elmúlt 3 évben több mint 52 ezer ügyben döntöttünk
határozattal, több mint 5000 hatósági ellenırzést folytattunk le és csak megjegyzem,
hogy éltünk azzal a lehetıséggel, hogy akinek volt lehetıség illetıleg a jogszabály
lehetıvé tett kivételes nyugdíjemelést terjesztettünk elı, illetıleg javasoltunk illetve
egyszeri segélyt. Ez 1000-1000 fıt jelent, tehát az egyszeri segély és a
méltányossági nyugdíjemelések tekintetében. Ez azt jelenti, hogy ennyi nyugdíjas
kaphatott az évenkénti rendszeres emelésen felül kivételes emelést, átlag 4000 Ft
összegben illetıleg átlagosan 20.000 Ft összegő egyszeri segélyt. Ami az
összegszerőséget illeti, csak megemlítem, hogy megyénkben - igaz hogy többször
kértünk pótkeretet – több mint 24 millió Ft-ot sikerült javasolni illetıleg
engedélyeztetni nyugdíjemelés címén a nyugdíjasoknak és egyszeri segélyben ez a
z összeg több mint 13 millió Ft volt.
Nem húzva az idıt engedjék meg, hogy annyit kiemeljek az igazgatási szervezet
munkájából, hogy a dömpingszerő változások, amik bekövetkezek t, idınként olyan
kampányszerő feladatokat jelentettek, amelyek ezres nagyságrendőek voltak az
igazgatási szervezetnek. Csak megemlítem, hogy amikor magánnyugdíj pénztári
visszaléptetés volt, több mint 4000 személy jelentkeztettek nyilatkozatot és ezeket
kezelni kellett március 31-ig. A megváltozott munkaképességő személyek esetben
több mint 6000-en tettek nyilatkozatot, hogy kérik a felülvizsgálatukat és az ı
ügyeikben is intézkedni kellett. 2012. elsı félévében a nyugdíjigazgatóság ellátta a
rehabilitációs hatósági feladatokat is jogszabály kijelölése folytán, 2012. júliusában
változott a hatáskör e tekintetben. Összességében azt mondhatom, hogy
igazgatóságunknak sikerült a mőködés, munkavégzés folyamatosságát illetıleg a
szakszerőséget biztosítani az ügyintézés egységességével és hatékonyságával
együtt. Ez munkatársaimnak a lelkiismeretes és szorgalmas munkájának az
eredménye.
Köszönöm a lehetıséget, hogy tájékoztatást adhattunk egyrészt a nyugdíjrendszer
változásairól, másrészt a Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának a
mőködésérıl. Köszönöm szépen.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Többször tapasztaltuk, hogy a második helyre kerültünk itt Szent
István évében, holott Fejér megye, maga a Fejér szó is elsıt jelent, de ez is jó
eredmény, köszönöm a beszámolót. Azt tudom mondani, nem mint elnök, hanem
mint országgyőlési képviselı is, hogy ha bármilyen problémával fordultam személy
szerint Én is a nyugdíj igazgatósághoz, mindig segítségemre volt, szeretném
megköszönni ezt a közös együttmőködést. Köszönöm szépen és áldott, békés
karácsonyt kívánok Igazgató úrnak is.
Szót megadom, de bocsánat egy pillanatra…
Kérdés, hozzászólás a napirendhez?
Árgyelán János frakcióvezetı urat illeti a szó.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés, Tisztelt Elnök Úr!
Én is csatlakozni szeretnék Elnök úr szavaihoz, nagyon szépen köszönjük ezt a
nagyon szép és nagyon alapos, nagyon jól kidolgozott tanulmányt. Egy kérdésem,
illetve javaslatom lenne ezzel kapcsolatban, hogy azt gondolom, hogy ez a köz
érdekő adatok és semmi titkos nincsen benne. Van-e lehetıség arra, hogy esetleg a
honlapon nagyközönség számára is elérhetıvé tegyük ezt. Én ezt javasolnám.
Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Igazgató úr válaszolna.
Dr. Bartucz Sándor - igazgató:
Köszönöm az elismerést, nincs akadálya annak, hogy a tájékoztatóban szereplı
adatok, mivel közérdekőek minden további nélkül felkerüljenek a honlapra. Az elsı
részben valószínőleg erre is utalt képviselı úr, országos, illetve Fejér megyei
nyugdíjállomány statisztikai adatok is vannak. Például az is szerepel benne, hogy
Székesfehérváron 1 fı 102 év feletti nyugdíjas részesül nyugdíjban, sıt szerepel
benne olyan adat is, hogy a nyugdíjasoknak a bemutatása, tehát a nyugdíj összege
szerint – kinek mennyi a nyugdíja, sávhatárok, stb. – ezt lehet hasznosítani akár a
képviselıi munka során, vagy pedig úgymond egyes városvezetık részére is.
Inspiráció lehet, ha esetleg szociális segélyt szeretnének adni. Csupán jelzem, hogy
amennyiben az egyes települések vonatkozásában lenne szükség adatokra, tehát
példát mondok – hány nyugdíjas, illetve kik részesülnek mondjuk 60.000,-Ft alatti
nyugdíjban – csak egy példát mondok – ezt a nyugdíjfolyósító igazgatóság meg tudja
adni, amennyiben az adatkérı hivatkozik a vonatkozó jogszabályokra a nyugdíj
törvény 96. §-ában szerepel ez a lehetıség, tehát erre is lehetıség van.
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Amennyiben ilyen kérés lenne és megkeresnek bennünket, mi nagyon szívesen
segítünk e vonatkozásban a települések önkormányzatainak, illetve polgármester
hölgyeknek, illetıleg uraknak. Tehát összességében, ami a tájékoztatóban szerepel
publikus és nyugodtan a honlapra is fel lehet tenni.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen. Valóban a személyiségi jogot nem sért az anyag, a képviselıi
anyagban a napirendek a honlapon most is szerepelnek, de ha úgy gondolják
képviselıtársaim is egyetértenek vele, ez kiemelten feltesszük Fejér megye
honlapján. Fıjegyzı úr intézkedik etekintetben.
Még kinek van hozzászólása?
Ilyet nem látok.
A tájékoztatót
elıterjesztését.
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6.

a

közgyőlés

tudomásul

vette,

mégegyszer

köszönöm

az

Javaslat a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
átvételével
kapcsolatos
egyes
szükséges
intézkedések
megtételére

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Dr. Sükösd Tamás elnök úré a szó.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság ezt a napirendet is egyhangú szavazattal fogadta el és ajánlja
elfogadásra a közgyőlésnek.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Kinek van hozzászólása, véleménye, kérdése?
Ilyet nem látok.
Aki a napirendet elfogadja kérem szavazzunk. Valaki nem az is.
SZAVAZÁS
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Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm. 21 egyhangú igennel a napirend elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
85/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség átvételével kapcsolatos
egyes szükséges intézkedések megtételérıl
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség átvételével kapcsolatos egyes szükséges intézkedések
megtételére” c. elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1.

A Fejér Megyei Önkormányzat tudomásul veszi a tájékoztatóban foglalt eddigi
intézkedéseket.

2.

A Közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az elıterjesztésben szereplı, az
átvételhez szükséges tárgyalásokat lefolytassa és megállapodásokat aláírja.

3.

A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy az átvétellel kapcsolatos intézkedéseirıl
utólagosan tájékoztassa a testületet.

Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Határidı: az aláírást követı közgyőlés

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy január elején a Veszprém megyei elnök
úrral és a Komárom megyei elnök úrral tárgyalásokat kezdeményezek majd a hogyan
továbbról e szervezet tekintetében, természetesen Igazgató úr részvételével,
valószínőleg Fıjegyzı úr is ott ül mellettem.

7.

7.

Javaslat a megyei tervezési dokumentumokat
helyzetértékelı dokumentum elfogadására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás elnök úrnak.

megalapozó
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Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság egyhangú szavazattal ajánlja elfogadásra a közgyőlésnek a napirendet.
Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Hozzászólást nem látok.
Kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Megállapítom 21 egyhangú igennel a javaslat elfogadásra került.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
86/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata
a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó helyzetértékelı dokumentum
elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a megyei tervezési
dokumentumokat megalapozó helyzetértékelı dokumentum elfogadására” c.
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.)

A közgyőlés egyetért az elıterjesztés mellékletét képezı, a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által készített „A
2007-2013-as programozási idıszak végrehajtási tapasztalatai Fejér
megyében, különös tekintettel az Operatív Programokhoz kapcsolódó
forrásallokációra” c. dokumentumban foglaltakkal és elfogadja azt a megyei
területfejlesztési programozási munka egyik megalapozó anyagaként.

2.)

Egyúttal felkéri Elnökét, hogy a Fejér Megyei Területfejlesztési Program és
részdokumentumok készítése során ezen helyzetértékelı anyagban foglaltak
beépítésérıl gondoskodjon.

Felelıs:

Törı Gábor
közgyőlés elnöke

Határidı:

folyamatos
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8.

8.

Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció tervezése
jelenlegi helyzetének és az azzal összefüggı intézkedések
megtételének elfogadására

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság ezt a napirendet is egyhangú szavazattal fogadta el és ajánlja
elfogadásra. Köszönöm szépen.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Segítenek Fıjegyzı úrék, tehát jelzem a Tisztelt Közgyőlésnek, hogy ezt a
napirendet és az elıtte lévıt is megtárgyalta a megyei konzultációs fórum vele
egyeztetve került a közgyőlés elé.
Hozzászólást kérnék, ha van?
Ilyet nem látok. Szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm, 21 egyhangú igennel elfogadásra került a javaslat.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
87/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció tervezése jelenlegi helyzetének és
az azzal összefüggı intézkedések megtételének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési
Koncepció tervezése jelenlegi helyzetének és az azzal összefüggı intézkedések
megtételének elfogadására” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.)

A közgyőlés egyetért az elıterjesztés mellékletét képezı, a Fejér Megyei
Területfejlesztési Koncepció c. dokumentumban foglaltakkal és elfogadja azt a
megyei területfejlesztési programozási munka közvetlen megalapozó
anyagaként.
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2.)

A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl a nemzetgazdasági minisztert
tájékoztassa, és annak jóváhagyását kérje.

3.)

Egyúttal felkéri Elnökét, hogy a Fejér Megyei Területfejlesztési Program és
részdokumentumok készítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, a
közremőködı szervezetek kiválasztása, a velük való szerzıdéskötés
érdekében, melynek eredményérıl a közgyőlést utólagosan tájékoztassa.

4.)

A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Fejér Megyei Területfejlesztési Program
és részdokumentumok készítése során ezen Fejér Megyei Területfejlesztési
Koncepcióban foglaltak beépítésérıl gondoskodjon.

5.)

A Közgyőlés a továbbiakban is felhatalmazza elnökét az országos és ágazati
kiemelt és térségi programok megyei célokkal való összehangolására, a
Közgyőlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

Felelıs:

Törı Gábor
közgyőlés elnöke

Határidı:

folyamatos
a határozat 2.) vonatkozásában 2014. január 5.

9.

Javaslat a megyei tervezési intézményrendszer felállítására

9.

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Sükösd Tamás elnök urat illeti a szó.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:

Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal fogadta el a napirendet és ajánlja
elfogadásra a közgyőlésnek is. Köszönöm.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Ezt a napirendet is megtárgyalta a megyei területfejlesztési konzultációs fórum.
Megnyitom a napirend feletti vitát.
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Tájékoztatom a képviselıtársaimat, hogy a Fejér Megyei Koordinációs Testületbe
Dunaújváros Megyei Jogú Város Szabó Imre városi fıépítész urat, Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara dr. Radetzky Jenı elnök urat, Dunaújvárosi Fıiskola dr.
Kiss Natália általános rektor-helyettes asszonyt delegálja.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Ilyet nem látok. Javasolhatom, hogy egyben
szavazzunk? Igen. Kérem szavazzanak.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm, 20 egyhangú igennel a napirend elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
88/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata

Fejér Megyei Tervezéskoordinációs Testület létrehozásáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta „Javaslat a megyei tervezési
intézményrendszer felállítására” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Fejér Megyei területfejlesztési program, valamint a 2014-2020-as európai
megyei
területfejlesztési
uniós
operatív
programokhoz
illeszkedı
részdokumentumok kidolgozásának támogatására létrehozza a 19 tagú Fejér
Megyei Tervezéskoordinációs Testületet.
2. A Testület elnökének megválasztja a közgyőlés elnökét.
3. A Testület alelnökének megválasztja Székesfehérvár Megyei Jogú Város
polgármesterét.
4. A Testület tagjainak megválasztja a megyei szintő szakmai szervezetek által
delegált alábbi személyeket:
− Szabó Imre városi fıépítész (Dunaújváros Megyei Jogú Város)
− Dr. Radetzky Jenı elnök (Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)
− dr. Bódizs Tamás alelnök (Fejér Megyei Agrárkamara)
− Grósz Krisztina (Fejér Megyei Mérnökkamara és Fejér Megyei
Építészkamara közösen)
− dr. Simon László fıigazgató (Fejér Megyei Kormányhivatal)
− Buday Attila igazgató (Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja)
− dr. Zay Andrea igazgató (Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség)
− Török Szabolcs igazgató (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Székesfehérvári Tankerület)
− Mátrahalmi Tibor igazgató (Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság
Fejér Megyei Kirendeltség)
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−
−
−
−
−
−
−
−

dr. Helmle László igazgató (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıségés Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) Nyugat-Közép-Magyarországi
Térségi Igazgatóság)
Varga István elnök (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ) Fejér Megyei Szervezete)
Förhécz Imre elnök (Fejér Megyei Gyáriparosok Szövetsége)
L. Simon László elnök (Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács)
Dr. Györök György fıigazgató (Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi
Központ)
Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér Fejlesztési és Minıségirányítási
Rektorhelyettes (Kodolányi János Fıiskola)
Dr. Kiss Natália általános rektor-helyettes (Dunaújvárosi Fıiskola
képviseletében)
Tóth Terézia (Helyi vidékfejlesztési közösségek – LEADER csoportok
képviseletében)

5. A Testület munkaszervezeti feladatait a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
látja el.
Felelıs:

Törı Gábor
közgyőlés elnöke

Határidı:

azonnal (1., 2. és 3. 4. pont esetében)
folyamatos (5. pont esetében)

10.

Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott
önkormányzati
fejlesztések
(TEKI,
CÉDE)
támogatási
szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesítésének lezárására

10.

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megadom a szót dr. Sükösd Tamás elnök úrnak.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság – már-már rendszerint – egyhangú szavazattal fogadta el a napirendet és
ajánlja elfogadásra a közgyőlésnek is.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen.
Megnyitom a napirendet feletti vitát.
Ilyet nem látok, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm, megállapítom 21 egyhangú igennel a napirend elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
89/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott önkormányzati
fejlesztések (TEKI, CÉDE) támogatási szerzıdésben vállalt
kötelezettségek teljesítésének lezárásáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési
Tanács által támogatott önkormányzati fejlesztések (TEKI, CÉDE) támogatási
szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesítésének lezárására” c. elıterjesztést, és
az alábbi határozatot hozta:
1.

A Fejér Megyei Önkormányzat, mint a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács
illetékességi területét érintı jogutódja, a határozat 1. sz. mellékletében található
pályázatok támogatási szerzıdéseiben foglalt kötelezettségek teljesítését
elfogadja, ezáltal azokat lezárhatóvá nyilvánítja.

2.

A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy az egyoldalú nyilatkozatokat a lezárható
szerzıdések tekintetében adja ki.

3.

A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatóságát és az érintett kedvezményezetteket értesítse.

Felelıs: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Határidı: 2014. január 10.

11.

11.

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:
Sükösd Tamás elnök úré a szó.
Dr. Sükösd Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
A bizottság itt is 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el a napirendet és ajánlja
elfogadásra a közgyőlésnek is.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
A vitát megnyitom. Hozzászólást, kérdést nem látok, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
21 egyhangú igennel a javaslat elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
90/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált
pályázatok lezárásáról
A Fejér Megyei Közgyőlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés,
mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt
nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárására” c.
elıterjesztést, melyben foglaltakkal az alábbiak szerint egyetért:
1.) A Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács illetékességi területét érintı jogutódja, az elıterjesztés 1. számú
mellékletében található pályázatok támogatási szerzıdéseiben foglalt
kötelezettségek teljesítését elfogadja, ezáltal azokat lezárhatóvá nyilvánítja.
2.) A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy az egyoldalú döntéshozói nyilatkozatokat a
lezárható szerzıdések tekintetében adja ki.
3.) A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatóságát és az érintett kedvezményezetteket értesítse.
Felelıs:

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Határidı:

2014. január 10.
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12.

12.

Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Hozzászólót nem látok.
Az I. számú határozati javaslatról kérek szavazást.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm, 20 egyhangú igennel elfogadásra került.
(dr. Szabadkai Tamás képviselı nem szavazott)
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
91/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
a
Fejér
Megye
Közgyőlése
79/2013.(XII.5.)számú közgyőlési
elfogadja.

71/2013.(IX.26.),
72/2013.(IX.26.)
és
a
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
II. számú határozati javaslatról kérnék szavazást.
SZAVAZÁS
Törı Gábor - közgyőlés elnöke:
Köszönöm, 21 egyhangú igennel elfogadásra került.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
92/2013. (XII.20.) önkormányzati határozata
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló jelentés elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben hozott
intézkedésérıl szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta.
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13.

13.

Tájékoztató a közgyőlés két ülése között törtét fontosabb
eseményekrıl

Elıterjesztı: Törı Gábor
a közgyőlés elnöke
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend felett a vitát. Hozzászólást nem látok.

Megállapítom, hogy a közgyőlés tudomásul vette a napirendet.

14.

14.

A képviselık bejelentései, interpellációi

Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Megkérdezem Képviselıtársaimat, kívánnak-e élni a lehetıséggel?
Árgyelán János frakcióvezetı urat illeti a szó.
Árgyelán János – megyei képviselı:
Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyőlés!
Az önkormányzat minden tisztelt dolgozója és hivatali dolgozója saját magam és a
frakció nevében nagyon boldog, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
szeretnék kívánni mindenkinek.
Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Nagyon szépen köszönjük. Kíván-e még valaki hozzászólni?
Megadom a szót Frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Köszönöm szépen.
Tisztelt Közgyőlés!
A Fidesz-KDNP megyei frakció nevében szeretetben megáldott karácsonyi
ünnepeket és békességes új esztendıt kívánok valamennyiüknek. További jó munkát
is.
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Törı Gábor – a közgyőlés elnöke:
Köszönjük szépen. Jó magam is végezetül megköszönöm a képviselıtársaim egész
éves munkáját és ezúton kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt és boldog új
évet. Meg szeretném invitálni egy koccintásra a Címer teremben, lezárva ezt az
esztendıt. Remélem, hogy a két ülés között nem kell összejönnünk, bár tervek
vannak, hogy az átadás-átvétellel hogyan gyorsulnak fel az események. Én nem
kívánnék élni ezzel két ünnep között, de remélem, hogy ezúton nem kell Árgyelán
János frakcióvezetı úrnak eleget tennünk, hogy pörgısebb legyenek az ülések, de
várhatóan lesz ilyen.
Köszöntöm a Parlament Kulturális Bizottságának elnökét a karzaton, L. Simon László
urat, aki egyben a kormánybiztosi feladatokat ellátja. Neki is szintén áldott, békés
karácsonyt és boldog új esztendıt kívánok. Arra bíztatom, hogy ı is pusztítsa az
eklézsiát és látogasson meg minket a szomszéd teremben.
Az ülést ezzel bezárom, köszönöm ezzel mindenkinek a részvétét.

K.m.f.

Törı Gábor
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

