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Somogyi Balázs, a Bizottság elnöke köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd megnyitotta az
ülést. Megállapította, hogy 15 bizottsági tagból 10 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Javasolta, hogy a bizottsági ülés meghívójában szereplő napirendtől eltérően első napirendi pont
legyen a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítására irányuló
javaslat, emellett a Bizottság vegye fel napirendjére a „Mór Város Területrendezési Terv
módosításának véleményezése”. c. előterjesztést, illetve vegye le napirendjéről és a 2011. 02. 24én, 8.30-kor megtartandó ülésén tárgyalja meg a „Javaslat a Fejér Megye Közgyűlése által
alapított Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím- és díjak adományozására” c. előterjesztést.
Napirendi javaslatait a bizottsági tagok 10 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett
támogatták.
Csombók Pál Bizottsági tag javasolta, hogy a Bizottság tárgyalja meg a megyei főjegyzői
munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálására irányuló előterjesztést.
Napirendi javaslatát a bizottsági tagok 10 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett
támogatták.
Somogyi Balázs, a Bizottság elnöke javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
Napirend:
1.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítására

2.

Tájékoztató a téli rendkívüli időjárási helyzetről, az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos
feladatokról, a 2010. évben végrehajtott fő feladatokról, valamint a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi fő céljairól

3.

Tájékoztató a Fejér megyei foglalkoztatási és munkaerő-piaci helyzetről

4.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonhasznosítási koncepciójára

5.

Beszámoló a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről

6.

Javaslat az Enyingi 2294/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére

7.

Javaslat Dunaújváros Kistérség közoktatási-feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési terve megyei véleményezésére

8.

Településrendezési tervek véleményezése:
a. Balatonvilágos településfejlesztési koncepció módosításának véleményezése
b. Előszállás nagyközség településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési
szabályzat módosításának előzetes véleményezése
c. Gyúró község településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat
módosításának előzetes véleményezése
d. Nadap község helyi építési szabályzata módosításának véleményezése
e. Székesfehérvár 7600/17 hrsz. alatti területére vonatkozóan a településszerkezeti terv,
szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának előzetes véleményezése
f.

Székesfehérvár elkerülő útjára vonatkozóan a településszerkezeti terv, szabályozási terv és
helyi építési szabályzat módosításának előzetes véleményezése

g. Seregélyes nagyközség helyi építési szabályzata módosításának előzetes véleményezése
h. Szabadegyháza község településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési
szabályzat módosításának előzetes véleményezése
i.

Mór Város Területrendezési Terv módosításának véleményezése

9. A megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása
10. Egyebek
A Bizottság a napirendre tett javaslatot és tárgyalási rendet 10 igen szavazat, 0 nem szavazat és
0 tartózkodás mellett elfogadta.

1. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítására
Somogyi Balázs, a Bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdésük,
észrevételük, javaslatuk a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
megállapításáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban. Javasolta, hogy a Közgyűlés támogassa a
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2011. évi költségvetéséből a megye közéletével, történelmével, társadalomtudománnyal,
kultúrával, politológiával foglalkozó, negyedévente megjelenő „Árgus” c. folyóirat kiadását, mely
fontos eszköz lehetne a megye bemutatására, szerepének hangsúlyozására. Javasolta, hogy e
célra 5 millió Ft legyen elkülönítve a költségvetésben, a megyepolitikai célokon belül, külön
sorban, vagy a társadalmi-szolidaritási kereten belül 2 millió Ft, továbbá a „megyei rendezvények,
közérdekű események lebonyolítása” keret terhére 3 millió Ft összegben.
Csombók Pál bizottsági tag Somogyi Balázs javaslatához kapcsolódóan megjegyezte, hogy az
Árgus c. lap több önkormányzati cikluson keresztül részesült a Közgyűlés támogatásában.
A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítására irányuló
javaslat kapcsán, Somogyi Balázs bizottsági elnök által tett 1. sz. módosító javaslatról 10 igen
szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
1/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
megállapítására irányuló javaslat 1. sz. módosítási javaslatáról
A Fejlesztési Szakbizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
megállapítására irányuló javaslat kapcsán szorgalmazza, hogy a megye közéletével,
történelmével, társadalomtudománnyal, kultúrával, politológiával foglalkozó, negyedévente
megjelenő „Árgus” c. folyóirat kiadásának támogatására 5 millió Ft kerüljön elkülönítésre a 2011.
évi költségvetésben. Javasolja, hogy a támogatás forrása a költségvetésben rögzített
megyepolitikai célokon belül, a társadalmi-szolidaritási keret terhére 2 millió Ft mértékben,
valamint a „megyei rendezvények, közérdekű események lebonyolítása” keret terhére 3 millió Ft
összegben legyen biztosítva.

Nagy József Ödön bizottsági tag javasolta, hogy a Fejér Megyei Természetbarát Szövetséggel
megkötött keretszerződésben foglaltaknak megfelelően, a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonát
képező, a Szövetség által működtetett, közérdeket szolgáló, országos jelentőségű Kisgyón
Természetbarát Telep üzemeltetési költségeinek támogatására 500 ezer Ft kerüljön elkülönítésre
a költségvetésben, a megyepolitikai célokon belül, külön sorban, vagy a „megyei rendezvények,
közérdekű események lebonyolítása” c. keret terhére. Hangsúlyozta, hogy a 2000-es év óta
valamennyi évben megkapta a Közgyűléstől a Szövetség a szerződésben foglalt 500 e Ft-os
támogatási összeget.
A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítására irányuló
javaslat kapcsán, Nagy József Ödön bizottsági tag által tett 2. sz. módosító javaslatáról 6 igen
szavazat, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
2/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
megállapítására irányuló javaslat 2. sz. módosítási javaslatáról
A Fejlesztési Szakbizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
megállapítására irányuló javaslat kapcsán, módosító javaslatként kezdeményezi, hogy a Fejér
Megyei Természetbarát Szövetséggel megkötött keretszerződésben foglaltaknak megfelelően, a
Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, a Szövetség által működtetett, közérdeket
szolgáló, országos jelentőségű Kisgyón Természetbarát Telep üzemeltetési költségeinek
támogatására 500 ezer Ft legyen elkülönítve a költségvetésben. Javasolja, hogy a támogatás
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forrása a költségvetésben rögzített megyepolitikai célokon belül, külön sorban, vagy a „megyei
rendezvények, közérdekű események lebonyolítása” c. keret terhére legyen biztosítva.
A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítására irányuló
javaslatról 8 igen szavazat, 2 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
3/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
megállapítására irányuló javaslatról
A Fejlesztési Szakbizottság megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének megállapítására irányuló javaslatot és két módosító javaslatával együtt
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek:
1. sz. módosító javaslat: a megye közéletével, történelmével, társadalomtudománnyal,
kultúrával, politológiával foglalkozó, negyedévente megjelenő „Árgus” c. folyóirat kiadásának
támogatására 5 millió Ft elkülönítése a költségvetésben, a megyepolitikai célokon belül, külön
sorban, vagy a társadalmi-szolidaritási kereten belül 2 millió Ft, továbbá a „megyei
rendezvények, közérdekű események lebonyolítása” keret terhére 3 millió Ft összegben.
2. sz. módosító javaslat: a Fejér Megyei Természetbarát Szövetséggel megkötött
keretszerződésben foglaltaknak megfelelően, a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonát
képező, a Szövetség által működtetett, közérdeket szolgáló, országos jelentőségű Kisgyón
Természetbarát Telep üzemeltetési költségeinek támogatására 500 ezer Ft elkülönítése
költségvetésben, a megyepolitikai célokon belül, külön sorban, vagy a „megyei rendezvények,
közérdekű események lebonyolítása” keret terhére.

2. Tájékoztató a téli rendkívüli időjárási helyzetről, az ár- és belvízvédekezéssel
kapcsolatos feladatokról, a 2010. évben végrehajtott fő feladatokról, valamint a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi fő céljairól
Somogyi Balázs bizottsági elnök megjegyezte, hogy 2010-ben rendkívül sok káresemény volt
országos és megyei szinten is többek között a téli rendkívüli havazások, tavaszi esőzések,
árvizek, belvíz, Duna-parti löszpartfal-csúszás.
Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
ismertette, hogy az elmúlt év a „katasztrófák éve” volt, nem csak Fejér megyében, hanem az
ország valamennyi területén is. A megyében történt káresemények közül kiemelte a jelentős
mennyiségű téli, tavaszi és őszi csapadékmennyiséget, a viharkárokat, valamint a kisebb patakok
áradásait – mint pl. a Gaja-patak, Szent László-patak kiöntése. Elmondta, hogy a Kulcsnál és
Dunaújvárosban bekövetkezett Duna-menti löszpartfal csúszása kapcsán rövidesen elkészülnek a
szakértői vélemények. Megjegyezte, hogy a vörösiszap-katasztrófával sújtott Kolontár településen
is hónapok óta részt vesz az FMKI a mentési munkálatokban. Összegzésképp megállapította,
hogy az FMKI ellátta a törvényi előírásokban rögzített feladatait, majd köszönetet mondott az
elmúlt évben megvalósult sikeres együttműködésért a társszervek felé, többek között a vízi
társulatok, a Fejér Megyei Önkormányzat, a települési önkormányzatok, rendőrség, civil és
karitatív szervezetek munkáját illetően.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megjegyezte, hogy a különböző káresemények kezelésével
kapcsolatban sok feladat vonatkozik az FMKI mellett a megyei és a települési önkormányzatokra
is. A Kulcs településnél bekövetkezett partfal-csúszás kapcsán elmondta, hogy legalább 53
ingatlant érint, de ez a szám tovább növekedhet, a károsultak számára tájékoztatást tartottak és
március végére várható részletes szakvélemény a káreseménnyel kapcsolatban.
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Kiemelte, hogy megváltozott a vis maior támogatások pályázati rendszere, s a pályázatok
benyújtása során is az FMKI nyújt segítséget a megyei településeknek.
Fontosnak nevezte a klímaváltozás káros hatásaira való megfelelő felkészülést, a csapadékvízelvezetők rendezését, melyet a megye déli részén bekövetkezett patak-áradások is indokolnak.
Kiemelte, hogy a különböző káresemények – pl. árvíz ill. veszélyes ipari üzemek működése bekövetkezése kapcsán leginkább veszélyeztetett települések felkészítést kapnak a
káreseményekkel kapcsolatos teendőikkel kapcsolatban.
Köszönetet mondott az FMKI munkatársainak az utóbbi időben rendkívül gyakori
katasztrófahelyzetek kezelésében végzett emberfeletti munkájukért.
Árgyelán János tanácsnok megkérdezte az alezredes úrtól, hogy milyen módon lehet segíteni az
előre nem látható katasztrófák előrejelzését és a rájuk való felkészülést.
Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes a tanácsnok úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy a
klímaváltozás miatt az elmúlt időszakban megnőtt a szélsőséges időjárási események
gyakorisága, melyekre megfelelően fel kell készülni. Ennek érdekében 2011. március-április során
felkészítést tartanak a települések polgármesterei és jegyzői számára. Elmondta, hogy a
szélsőséges időjárási esemény közeledtekor az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztást ad az
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok felé, melyek továbbítják e-mail-ben a települési
önkormányzatok részére a riasztás és a szükséges intézkedések paramétereit s a lakosság által a
vészhelyzetben tanúsítandó helyes magatartási módot. Szükségesnek nevezte, hogy a települési
önkormányzatoknál a polgármester mellett minimálisan 4-5 fő álljon rendelkezésre, akik azonnal
tudnak reagálni a káreseményekre, kármegelőzésre és el tudják látni az azonnali helyi
beavatkozást és az emberi életveszély elhárítását.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megjegyezte, hogy nehéz kezelni a különböző vészjelzéseket és
fontosnak nevezte a katasztrófavédelmi igazgatóságok munkáját a vészhelyzetek településekre
való elküldésében, mely lehetővé teszi a helyi lakosság figyelmeztetését.
Szántó Gábor bizottsági tag elmondta, hogy polgárdi lakosként tapasztalta a helyi önkéntes
tűzoltóság sanyarú munkakörülményeit és megkérdezte, hogy van-e lehetőség ennek javítására.
Bárdos Zoltán mk. pv. alezredes Szántó Gábor kérdésére válaszolva ismertette, hogy központilag
szabályozott a helyi önkéntes tűzoltóságok helyzete és 2011. június végére várható a vonatkozó
jogszabályi háttér megváltozása. Egyetértését fejezte ki az önkéntes tűzoltóságok megfelelő
technikai háttere és az eszközfejlesztések szükségességével kapcsolatban, melyek anyagi
hátterét a központi költségvetésből kell biztosítani. Megjegyezte, hogy közel 100 millió Ft
költségigénye van a tűzoltóságok megfelelő működésének, a tűzoltólaktanyák felépítésének.
Csombók Pál bizottsági tag kiemelte, hogy sok önkéntes is részt vett a katasztrófák elleni
védekezésben és a károsultak megsegítésében. Javasolta, hogy a Közgyűlés fejezze ki
elismerését a vészhelyzetekben segítséget nyújtott önkéntesek, civil szervezetek munkáját
illetően.
A Bizottság a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójáról 10 igen szavazat, 0
nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
4/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatójáról
A Fejlesztési Szakbizottság megtárgyalta a téli rendkívüli időjárási helyzetről, az ár- és
belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokról, a 2010. évben végrehajtott fő feladatokról, valamint
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi fő céljairól szóló tájékoztatót. A
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Bizottság elismerését és köszönetét fejezi ki az Igazgatóság, valamint a vészhelyzetekben
segítséget nyújtott önkéntesek, civil szervezetek munkáját illetően és a tájékoztató
tudomásulvételét javasolja a Közgyűlésnek.
3. Tájékoztató a Fejér megyei foglalkoztatási és munkaerő-piaci helyzetről
Pákozdi Szabolcs, a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója elmondta,
hogy a gazdasági válság következményeként az elmúlt évben is nagy volt a munkanélküliség a
megyében. Három fő feladatot emelt ki a munkanélküliség csökkenésének eléréséhez: hogy az
álláskeresők megtalálják a térségben adódó álláslehetőségeket; a munkaerő-piaci igényeknek
megfelelő képzésekben részesüljenek, ill. a vállalkozások folyamatosan értesüljenek az aktuális
munkahelyteremtő pályázatokról.
Somogyi Balázs bizottsági elnök elmondta, hogy az elmúlt 2,5 év kiemelten nehéz időszak volt a
munkanélküliség szempontjából. Véleménye szerint remélhetőleg a munkanélküliség helyzete túl
van már a mélyponton és nem várható további növekedés. Érzékenynek nevezte a közmunka
helyzetét, mert csökkentésre került a munkaidő-kvóta, így már csak 4 órás közmunkafoglalkoztatásra van lehetőség a településeken, holott jelentős számú munkanélküli talált vissza a
munkaerőpiacra a közmunkások alkalmazása segítségével. Megjegyezte, hogy az emberek
jelentős részében negatív érzést vált ki az, hogy a közmunkások minimálbérért dolgozhatnak
helyben, míg a lakóhelyétől nagyobb távolságra levő munkahelyére bejáró dolgozó is közelítőleg
csak a minimálbérrel megegyező fizetést kap. Kiemelt feladatnak nevezte a munkahelyteremtés
elősegítését.
Nagy József Ödön bizottsági tag megjegyezte, hogy sokáig tevékenykedett a munkaügyi
tanácsban. Felhívta a figyelmet Fejér megye északi és déli területeinek helyzete között fennálló
jelentős különbségekre, melynek értelmében a sárbogárdi és enyingi kistérségekben a
legnagyobb mértékű a munkanélküliség és szakképzetlenség aránya. Problémának nevezte, hogy
a különböző leépítések során elsőként a vidéki dolgozókat szokták elbocsátani. Fontosnak
nevezte a kihelyezett munkahelyek létesítéséhez szükséges központi segítségnyújtást, a
közfoglalkoztatottság javítását, a megye déli térsége leszakadásának felszámolását, a
munkavállalási és szakképzési lehetőségek jelentősebb támogatását.
Pákozdi Szabolcs igazgató a bizottsági tagok hozzászólásaira válaszolva ismertette, hogy Fejér
megye déli kistérségeinek leszakadása régóta fennáll, melynek javítása érdekében a hátrányos
helyzetű enyingi és sárbogárdi kistérségek települései nagyobb támogatási összegre
pályázhatnak. E települések igényelhetik az értékteremtő foglalkoztatás támogatását és nagyobb
fajlagos összegben részesülhetnek az önfoglalkoztatás keretében is. Elmondta, hogy a helyi
vállalkozók számára kihelyezett tanácsadást tartanak rendszeresen, és a kisvállalkozások
támogatásban részesülhetnek, ha álláskeresőket alkalmaznak. Megjegyezte, hogy mindemellett is
valószínűleg csak egy hosszú folyamat eredményeként várható majd javulás a munkanélküliség
területén.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megjegyezte, hogy a legutóbbi bizottsági ülésen elhangzott, hogy
az M8-as autópálya megépítése javíthatna a déli térségben élők foglalkoztatottságának helyzetén.
Csombók Pál bizottsági tag elmondta, hogy közfoglalkoztatást segítő pályázatok hosszabb időre,
akár 2-12 hónapra is vonatkozhatnak, ill. az önkormányzatok és intézményeik is indulhatnak e
pályázatokon, így a Fejér Megyei Önkormányzat több intézménye is részesült már ilyen
támogatásban.
Árgyelán János tanácsnok elmondta, hogy a Közgyűlés hátrányos helyzetű térségek
felzárkóztatását segítő tanácsnokaként tájékoztatót kért arra vonatkozóan, hogy mi várható a
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megye déli térségében, a munkanélküliség terén. Megkérdezte az igazgató urat, hogy
amennyiben Székesfehérváron javul a foglalkoztatottság helyzete, akkor ezzel párhuzamosan a
déli településeken is várható-e javulás, valamint milyen lehetőségek vannak a sárbogárdi és
enyingi kistérségre jellemző jelentős munkanélküliség helyzetének javítására.
Pákozdi Szabolcs igazgató a tanácsnok úr kérdéseire válaszolva elmondta, hogy valamennyi
pályázati forrásból jóval nagyobb mértékű támogatási összegben részesülhetnek a hátrányos
helyzetű kistérségek települései. Megjegyezte, hogy a foglalkoztatottság javítása céljából
országos szinten közel 5 milliárd Ft összegű támogatásra lehet pályázni, akár 70 %-os mértékű
bértámogatás is elnyerhető, de a támogatás elnyerésének fejében hosszabb időre biztosítani kell
a foglalkoztatottságot. Elmondta, hogy a pályakezdők munkatapasztalat-szerzésének
elősegítésére 100 %-os arányú támogatás nyerhető, 365 napra. Fontosnak nevezte a
pályázatokkal kapcsolatos információk vállalkozók irányába történő folyamatos eljuttatását.
Gebula Béla Ákos bizottsági tag elmondta, hogy az M8-as autópálya megépítése is közrehatással
lehetne a foglalkoztatottság javulására. Kiemelte, hogy az enyingi kistérségben élő munkavállalók
közül sokan kerültek nehéz helyzetbe amiatt, hogy tömegközlekedés menetrendjeit nem igazítják
a munkavállalók igényeihez. Fontosnak nevezte, hogy a jövőben a munkavállalók érdekeit
figyelembe vevő, racionalizált menetrendeket alkalmazzanak a tömegközlekedési vállalatok.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megköszönte Pákozdi Szabolcs igazgató tájékoztatását és
elismerését fejezte ki a Munkaügyi Központ munkáját illetően.
A Bizottság a Fejér megyei foglalkoztatási és munkaerő-piaci helyzetről szóló tájékoztatóról 10
igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
5/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
a Fejér megyei foglalkoztatási és munkaerő-piaci
helyzetről szóló tájékoztatóról
A Fejlesztési Szakbizottság megtárgyalta a Fejér megyei foglalkoztatási és munkaerő-piaci
helyzetről szóló tájékoztatót és a Munkaügyi Központ munkáját megköszönve, tudomásulvételre
javasolja a Közgyűlésnek.

4. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonhasznosítási koncepciójára
Gebula Béla Ákos bizottsági tag megkérdezte a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonhasznosítási
koncepciója kapcsán, hogy a milyen típusú és összetételű az Önkormányzat termőföldjeinek
ingatlanvagyona.
Csombók Pál bizottsági tag megkérdezte, hogy miért egyben lesz meghirdetve az Önkormányzat
ingatlanvagyona.
Horváth István, az Önkormányzat Fejlesztési Irodájának műszaki munkatársa a bizottsági tagok
kérdésére válaszolva elmondta, hogy egy táblázat is kapcsolódik az előterjesztéshez, ami
tartalmazza az Önkormányzat termőföldjeire vonatkozó főbb adatokat, becsült értéküket.
Ismertette, hogy a termőföldek főként az ápoló-gondozó otthonok környezetében helyezkednek el,
pl. Bicskén, Gánton, Mezőszilason, s többségük bérbe van adva, ezért először a jelenlegi bérlők
számára kell felajánlani a megvásárlásukat.
Gebula Béla Ákos bizottsági tag megkérdezte, hogy anyagi szempontból, hosszabb távon nem
volna-e kedvezőbb a termőföldek eladása helyett a bérbeadásuk fenntartása, ami biztosíthatná az
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értékük növekedését is, különösen abban az esetben, ha időközben a környezetükben
jelentősebb fejlesztések valósulnának meg. Megjegyezte, hogy az értékesítés helyett a
termőföldek bérbeadása csak a nagyobb kiterjedésű, jelentős aranykorona értékkel rendelkező
földek esetén éri meg jobban.
Horváth István Gebula Béla Ákos hozzászólására reagálva elmondta, hogy nem kötelező most
értékesíteni az Önkormányzat ingatlanait, s az előterjesztés csak egy javaslattevő koncepció az
ingatlanvagyon hasznosíthatóságáról. Megjegyezte, hogy az előterjesztés táblázatában 2007. évi
adatok szerepelnek, de folyamatban van az ingatlanok aktuális forgalmi értékének megállapítása,
így aktualizálásra kerülnek majd az adatok.
Árgyelán János tanácsnok elmondta, hogy megdöbbenve tanulmányozta az előterjesztést, mely
szerint értékesíteni akarják az Önkormányzat ingatlanait. Javasolta, hogy a nem eladható
törzsvagyon részét képezzék ezek az ingatlanok, mert várhatón jelentősen növekedhet az értékük
a jövőben, jelenleg viszont nem megfelelő az ingatlanpiaci helyzet az értékesítéshez. Elmondta,
hogy sok önkormányzat szabadult meg az ingatlanaitól nagyon alacsony áron, ő azonban nem ért
egyet az önkormányzati ingatlanok értékesítésével.
Somogyi Balázs bizottsági tag megjegyezte, hogy az előterjesztés iránymutatást tartalmaz, nem
végleges döntéseket, s az ingatlanok hasznosíthatósági lehetőségeinek felmérése volt az
elsődleges cél, nem a mielőbbi értékesítésük.
Nagy József Ödön bizottsági tag elmondta, hogy 12 éve megyei képviselő, így van rálátása az
önkormányzati ingatlanvagyonra. Megjegyezte, hogy pozitív dolgokat is talált az előterjesztésben,
többek között az ingatlanvagyon jelenlegi helyzetének feltárását. Fontosnak nevezte, hogy
megfelelően, átgondoltan történjen meg az ingatlanok értékesítése és csak azok az ingatlanok
legyenek eladva vagy hasznosításra átadva, melyekkel régóta nem tud mit kezdeni az
Önkormányzat. Elfogadásra javasolta a koncepciót, tekintettel arra, hogy minden egyes
ingatlanértékesítésről külön döntést kell majd hozni. Meghívta a bizottsági tagokat a 2011. március
26-ára, a balinkai ingatlan-együttes megtekintésére.
Horváth István megjegyezte, hogy az Önkormányzat ingatlanvagyonának nagy része rossz
műszaki állapotban van és több száz millió Ft volna szükséges a felújításukhoz, mint pl. a
Velencén, Balatonkenesén, ill. Székesfehérváron, a Távírda utcában levő épületek esetében. A
szükséges fejlesztésekhez szükséges anyagi fedezetet azonban csak az ingatlanhasznosításból
származó bevételből lehetne biztosítani.
Petes József bizottsági tag fontosnak nevezte az ingatlanvagyon felmérésének elvégzését.
Óvatosságra intett a termőföldek értékesítésével kapcsolatban, tekintettel arra, hogy országos
szinten is sok értéken aluli ingatlanhasznosítás történik. Fontosnak nevezte az ingatlanok
megtartását és megfelelő bérleti díjakkal történő bérbeadását, mert hosszabb távon növekedhet
az értékük.
Árgyelán János tanácsnok kiemelte, hogy ő is fontosnak tartja az ingatlanvagyon felmérését,
ugyanakkor nem ért egyet azzal, hogy az előterjesztésben valamennyi ingatlannal kapcsolatban
az értékesítés javaslata szerepel.
Somogyi Balázs bizottsági tag a tanácsnok úr hozzászólása kapcsán megjegyezte, hogy az
előterjesztés csak irányt szab, de valamennyi ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntést a
bizottságok és a Közgyűlés elé kell majd terjeszteni.
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A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonhasznosítási koncepciójáról 8 igen szavazat, 2
nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
6/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonhasznosítási koncepciójáról
A Fejlesztési Szakbizottság megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonhasznosítási
koncepciójára irányuló javaslatot és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
5. Beszámoló a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről
Somogyi Balázs bizottsági elnök megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdésük,
javaslatuk vagy észrevételük a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi
tevékenységéről szóló előterjesztéssel kapcsolatban.
A Bizottság a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámoló 1. sz. határozati javaslatáról 9 igen szavazat, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
7/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.
2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 1. sz. határozati javaslatáról
A Fejlesztési Szakbizottság megtárgyalta a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010.
évi tevékenységéről szóló beszámoló 1. sz. határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.

A Bizottság a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámoló 2. sz. határozati javaslatáról 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
8/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.
2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 2. sz. határozati javaslatáról
A Fejlesztési Szakbizottság megtárgyalta a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010.
évi tevékenységéről szóló beszámoló 2. sz. határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.

A Bizottság a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámoló 3. sz. határozati javaslatáról 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
9/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
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Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.
2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 3. sz. határozati javaslatáról
A Fejlesztési Szakbizottság megtárgyalta a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010.
évi tevékenységéről szóló beszámoló 3. sz. határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
A Bizottság a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámoló 4. sz. határozati javaslatáról 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
10/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.
2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 4. sz. határozati javaslatáról
A Fejlesztési Szakbizottság megtárgyalta a Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010.
évi tevékenységéről szóló beszámoló 4. sz. határozati javaslatát és elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
6. Javaslat az Enyingi 2294/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére
Somogyi Balázs bizottsági elnök megjegyezte, hogy két bizottsági tag is enyingi lakos, ezért ők
minden bizonnyal tudnak válaszolni a bizottsági tagok részéről esetlegesen felmerülő kérdésekre.
Gebula Béla Ákos bizottsági tag enyingi lakosként ismertette, hogy az Enying város belterületén
levő rendelő átadására a Fejér Megyei Önkormányzat és Enying Város Önkormányzata között
megkötött ajándékozási szerződés keretében, egy korábbi, egészségügyi tevékenység, közérdekű
cél megvalósítására kiírt pályázaton való részvétel fejében került sor. Mivel nem nyert támogatást
a pályázat, a megkötött szerződés értelmében vissza kell adni Enying Város Önkormányzata
részére az ingatlant.
A Bizottság az Enyingi 2294/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére irányuló
javaslatról 10 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
11/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
az Enyingi 2294/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének
rendezésére irányuló javaslatról
A Fejlesztési Szakbizottság megtárgyalta az Enyingi 2294/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi
helyzetének rendezésére irányuló javaslatot és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

7. Javaslat
Dunaújváros
Kistérség
közoktatási-feladatellátási,
működtetési és fejlesztési terve megyei véleményezésére

intézményhálózat-

Somogyi Balázs bizottsági elnök megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdésük,
javaslatuk vagy észrevételük Dunaújváros Kistérség közoktatási-feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve véleményezéséről szóló előterjesztéssel kapcsolatban.
A Bizottság a Dunaújváros Kistérség közoktatási-feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési terve megyei véleményezéséről 10 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
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A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
12/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Dunaújváros Kistérség közoktatási-feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve megyei véleményezéséről
A Fejlesztési Szakbizottság megtárgyalta a Dunaújváros Kistérség közoktatási-feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve megyei véleményezésére irányuló javaslatot és
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
8. Településrendezési tervek véleményezése
Igari Antal megyei főépítész elmondta, hogy valamennyi településrendezési terv
véleményezéséről szóló előterjesztés elkészítését megelőzően helyszíni szemlét tartottak. A
jelentősebb
tervmódosítási
szándékok
felmérése
érdekében
egyeztető
tárgyalást
kezdeményeztek az érintett polgármesterekkel, akik az előzetes szakmai véleményezéseket már
megismerték és tudomásul vették. Meghívásuk ellenére azonban más elfoglaltságukra való
tekintettel nem tudtak eljönni a bizottsági ülésre. Elmondta, hogy a kiküldött bizottsági meghívóban
azért nem szerepelt a „Mór Város Területrendezési Terv módosításának véleményezése” c.
előterjesztés, mert a meghívó kiküldését követően érkezett meg az anyag. Időközben elkészült e
terv véleményezésének előterjesztése is, mely kiosztásra került az ülés előtt a bizottsági tagok
részére, ezért lett szorgalmazva a megtárgyalásának napirendre tűzése.
8.1. Balatonvilágos településfejlesztési koncepció módosításának véleményezése
Péterfia Gábor területrendezési munkatárs ismertette, hogy Balatonvilágos település 2006-ban
fogadta el a szabályozási tervét és településszerkezeti tervét, az időközben bekövetkezett
gazdasági válság miatt azonban 2009-ben új fejlesztési koncepciót készítettek, melybe különböző
gazdaságélénkítő és turisztikai fejlesztési célokat is beépítettek, mint pl. balatoni partszakasz
megnyitását, kerékpárút-építést. Megjegyezte, hogy jelenleg csak egy fizetős strand használható
a településen, a lakosok számára kijelölt partszakasz azonban még mindig nem lett megnyitva.
Gebula Béla Ákos bizottsági tag elmondta, hogy a helyi lakosok régi vágya a Balaton-parti
ingatlanokhoz való hozzáférés. Fontosnak nevezte Balatonvilágos fejlődésének megvalósulását,
különösen azért, mert ez a Balaton-parti település van legközelebb Fejér megyéhez.
A Bizottság a Balatonvilágos településfejlesztési koncepció módosításának véleményezéséről 10
igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
13/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Balatonvilágos településfejlesztési koncepció
módosításának véleményezéséről
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága a 16/2010.(X.29.) önkormányzati. rendelet
2. sz. melléklet 1.3 fejezet 4. és 5. pontjában biztosított jogkörében eljárva – átruházott
hatáskörben - megtárgyalta Balatonvilágos Község Településfejlesztési Koncepció módosított
tervezetének véleményezése c. előterjesztést.
1. A Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottsága Balatonvilágos Község
Településfejlesztési Koncepció módosított tervezetének egyeztetési anyagában foglaltakkal
egyetért. Fontosnak tartja, hogy a településfejlesztési célok kitűzése és megvalósítása
során biztosítva legyen Balatonvilágos település egyedülálló tájképi és természeti
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értékeinek, zöldterületeinek, biodiverzitásának hosszú távú megőrzése: a környezet- és
természetvédelmi, valamint a turisztikai és gazdasági szempontok megfelelő
összehangolásával.
2. A Fejlesztési Szakbizottság a Fejér Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott
hatáskörben a véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni.
3. A Szakbizottság felkéri Elnökét, hogy határozatát továbbítsa Balatonvilágos Község
Polgármesterének.
Felelős: Somogyi Balázs, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke
Határidő: a vélemény továbbítására: 2011. február 28.

8.2. Előszállás nagyközség településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési
szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Igari Antal megyei főépítész ismertette, hogy Előszállás Nagyközség Önkormányzata a 6-os
gyorsforgalmi út melletti Gksz területét növelni kívánja, valamint a 20 évvel korábban telepített
véderdő egy részét is Gksz területbe vonnák, melynek ellentételezéseként az érintett terület körül
véderdőt létesítenének. Megjegyezte, hogy az Erdőfelügyelőség nem támogatja az erdőterület
felszámolását és ezzel összhangban az előterjesztésben szereplő javaslat sem, illetve az
előzőekben említett egyeztetésen a település polgármestere is megfontolandónak tartotta annak
visszavonását. Elmondta, hogy a tervmódosítás kitér a település szennyvíztisztító telepének
áthelyezésére is, annak jobb megközelíthetősége és a szomszédos településsel való közös
használhatósága érdekében, melyet támogat az előterjesztés határozati javaslata is. Szintén
támogatásra javasolt tervmódosítási szándékként említette a település meglévő lakóterületeire
vonatkozó SzT és HÉSz módosításokat, valamint a 61-es szj. közlekedési út elkerülő
nyomvonalának csekély mértékű módosítását.
A Bizottság az Előszállás nagyközség településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési
szabályzat módosításának előzetes véleményezéséről 10 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
14/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Előszállás településszerkezeti terv, szabályozási terv és HÉSZ
módosításának előzetes véleményezéséről
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága a 16/2010.(X.29.) önkormányzati. rendelet
2. sz. melléklet 1.3 fejezet 4. és 5. pontjában biztosított jogkörében eljárva – átruházott
hatáskörben - megtárgyalta Előszállás Nagyközség településszerkezeti terv, szabályozási terv és
HÉSZ módosított tervezetének véleményezése c. előterjesztést.
1. A Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottsága Előszállás Nagyközség 85/2005.
(IX.26) számú ÖKt határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének és 15/2005. (XI.
01.) számú ÖKt rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat módosításával az előzetes
egyeztetési anyagában foglaltakkal az alábbi kikötésekkel egyetért:
a. A 403/40hrsz-ú ingatlanon jelölt véderdő (Ev) más célú területfelhasználását nem
javasoljuk.
b. A szennyvíztisztító szomszédos területre történő áthelyezése során biztosítani kell a
szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő és –tároló telepek lakóterülettől való
védőtávolságát.
12

c. A 2010. tavaszi belvízkárok és a 2011. januári nagy mennyiségű csapadék okozta
vízállások magas szintje felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezési területen az
önkormányzat tekintse át és készítse el a helyi vízkár elleni védelmi tervét. A Fejér
Megyei Önkormányzat javasolja Előszállás és a környező települések
önkormányzatainak, hogy az árvíz- és belvízvédelmi tevékenység összehangolása
érdekében együttesen készítsenek tervet az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.
és az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
előírásainak figyelembe vételével.
d. A véleményezési munkához szerkezeti terv esetén is a földhivatal által szolgáltatott
aktualizált alaptérképen kidolgozott terveket kérünk benyújtani.
e. A település kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkezik, melynek megőrzése
érdekében fontos a mezőgazdasági hasznosítású területek beépítésének elkerülése.
f. A település és környezete felszíni vizekben gazdag (pl. Nagykarácsonyi vízfolyás,
Gulyamajori-tó), ezért nagy hangsúlyt kell helyezni a vízminőség-védelemre a
településfejlesztési és –rendezési célok kitűzése és megvalósítása során.
g. Környezetvédelmi szempontból támogatandó a mélyfekvésű területek beépítésének
korlátozása.
2. A Fejlesztési Szakbizottság a Fejér Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott
hatáskörben a véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni.
3. A Szakbizottság felkéri Elnökét, hogy határozatát továbbítsa Előszállás Község
Polgármesterének.
Felelős: Somogyi Balázs, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke
Határidő: a vélemény továbbítására: 2011. február 28.

8.3. Gyúró község településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat
módosításának előzetes véleményezése
Péterfia Gábor területrendezési munkatárs ismertette Gyúró község településrendezési
tervmódosítási szándékait. Elmondta, hogy a település által tervezett új lakóterület túl közel volna
a meglévő Natura 2000 területhez, ezért megfontolandó a lakóterületté nyilvánítási szándék,
helyette célszerűbb volna a már telekosztásra került területek értékesítése. Ismertette, hogy a
település belterületi véderdejének lakóterületté nyilvánításával kapcsolatban indokolt kikérni az
Erdőhatóság véleményét. A támogatásra javasolt tervmódosítási szándékok közé sorolta a
jelenleg mezőgazdasági hasznosítású területek lakóterületté nyilvánítását, ill. a jelenleg is
gazdasági tevékenységgel érintett ingatlanok Gksz területbe való sorolását. Megjegyezte, hogy a
községben tervezett szélerőmű-park helyszínének kijelölését indokolt egyeztetni a környezet- és
természetvédelmi hatóságokkal.
Nagy József Ödön bizottsági tag megjegyezte, hogy nem ért egyet a határozati javaslat első két
pontjával, mert a településrendezési tervmódosítási szándékokkal kapcsolatban az
önkormányzatok érdekét helyezi előtérbe és támogatja valamennyi kezdeményezésüket,
tekintettel a tervkészítés és –módosítás jelentős költség- és időigényére.
Péterfia Gábor területrendezési munkatárs elmondta, hogy a tervmódosítási szándék tárgyát
képező véderdő egy vízátfolyásos terület, melyen nincs hordalékfogó, ezért folyamatosan
hulladékokkal terített.
Igari Antal megyei főépítész megjegyezte, hogy a helyszíni vizsgálat alapján lett kialakítva a
tervmódosítási szándékok véleményezésének javaslata.
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Nagy József Ödön bizottsági tag visszavonta a határozati javaslat első két pontjának ellenzését, a
helyszíni vizsgálatok által tapasztalt tények megismerésének eredményeként.
A Bizottság a Gyúró község településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat
módosításának előzetes véleményezéséről 9 igen szavazat, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
15/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Gyúró község településszerkezeti terv, szabályozási terv és HÉSZ
módosításának előzetes véleményezéséről
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága a 16/2010.(X.29.) önkormányzati. rendelet
2. sz. melléklet 1.3 fejezet 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva – átruházott hatáskörben megtárgyalta Gyúró község településszerkezeti terv, szabályozási terv és HÉSZ módosított
tervezetének véleményezése c. előterjesztést.
1. A Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottsága Gyúró Község
településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának egyeztetési
anyagában foglaltakkal az alábbi hangsúlyozásokkal, kiegészítésekkel egyetért.
a. A település természeti értékekben gazdag, Natura 2000 területtel is rendelkezik,
valamint része az országos ökológiai hálózatnak, ezért a településfejlesztési és –
rendezési célok kitűzése és megvalósítása során az egyik legfőbb szempontnak
szükséges tekinteni a zöldterületek, természeti értékek, ökológiai állapot, biológiai
változatosság hosszú távú megőrzését, fejlődésének biztosítását. A 036/2a és 036/2b
hrsz-ú területek Natura 2000, kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési
területek (Szentgyörgypuszta), ezért a 036/23 hrsz-ú terület esetében különösen
megfontolandó a lakóterületté nyilvánítási szándék, a területbeépítés engedélyezése,
mely a természeti értékek degradálódását eredményezheti. A terület igénybevétele
szempontjából szükségesnek tartjuk annak ütemezését.
b. A település kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkezik, melynek megőrzése
érdekében fontos a mezőgazdasági hasznosítású területek beépítésének elkerülése.
Ugyanakkor az érintett ingatlanok (0116/15, 483/2, 483/3) jelenlegi művelési ágaira
való tekintettel kifogást nem emelünk.
c. Támogatandó a 325 hrsz alatti ingatlan esetében a szabályozási terv és a szerkezeti
terv összhangjának megteremtése. A módosításnál az erdőről és erdő védelméről
szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) meghatározásait valamint az erdészeti hatóság
véleményét különös képen figyelembe kell venni.
d. A szélerőmű telepítése kapcsán üdvözöljük azt a szándékot, hogy az alternatív
energiaforrásokat be kívánják kapcsolni a település ellátása érdekében. Ugyanakkor
tisztázni kell azok telepítésének pontos helyét a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságával.
e. A 06/6-06/9 hrsz szám alatti, eddig is gazdasági tevékenységgel érintett ingatlanok
Gksz területbe való sorolása ellen kifogást nem emelünk.
f.
A település jelentős területe (különösen az északi, déli ill. központi része) a Fejér
Megyei Területrendezési Tervben a „térségi jelentőségű tájképvédelmi terület”
övezetébe tartozik, ezért különösen fontos a tájképi adottságainak megőrzése a
településfejlesztési és –rendezési célok kitűzése és megvalósítása során (többek
között a tájképre jelentős hatást gyakorló építmények, mint pl. a szélerőművek
helyszínének kijelölése esetén).
g. Gyúró település az FMTrT szerint „kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület” övezetbe tartozik, valamint keresztülfolyik rajta a Szent László-patak,
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h.

ezért fontos feladat a település felszíni és felszín alatti vizei vízminőségének
megóvása a településfejlesztési és –rendezési célok kitűzése és megvalósítása során
(különös tekintettel a talaj- és vízszennyező anyagok kibocsátásával járó
tevékenységek helyszínének kijelölésére, engedélyezésére).
A 2010. évi belvízkárok felhívják a figyelmet arra, hogy a tervezési területen fokozott
figyelmet kell fordítani a csapadékvíz-gyűjtés és -elvezetés megoldására, a
mellékgyűjtő árkok, a befogadóként működő meder folyamatos karbantartására.

2. A Fejlesztési Szakbizottság a Fejér Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott
hatáskörben a véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni.
3. A Szakbizottság felkéri
Polgármesterének.

Elnökét,

hogy

határozatát

továbbítsa

Gyúró

Község

Felelős: Somogyi Balázs, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke
Határidő: a vélemény továbbítására: 2011. február 28.

8.4. Nadap község helyi építési szabályzata módosításának véleményezése
Igari Antal megyei főépítész ismertette, hogy Nadap Község önkormányzata HÉSz módosítási
szándéka a beépítésre szánt területek kerítésépítésével kapcsolatban nyújtana választási
lehetőséget, miszerint a tulajdonosok eldönthetnék, hogy a telkük mely részén kívánnak tömör
kerítést építeni. Elmondta, hogy a településen megtartott helyszíni bejárás során megállapításra
került, hogy az egyik ingatlan körül a közelmúltban létesítettek egy – feltehetően engedély nélküli új kerítést, mely a jelenleg érvényes előírásoknak nem felel meg, a tervezett HÉSz-módosítással
azonban legalizálható volna. Nem javasolta a kezdeményezés támogatását, mert bevezetése
esetén a településen jellemzőtől eltérő kerítések jelenhetnének meg, ezáltal településképileg
idegen utcaképek alakulhatnának ki.
A Bizottság a Nadap község helyi építési szabályzata módosításának véleményezéséről 10 igen
szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
16/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Nadap község helyi építési szabályzata módosításának véleményezéséről
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága a 16/2010.(X.29.) önkormányzati. rendelet
2. sz. melléklet 1.3 fejezet 4. és 5. pontjában biztosított jogkörében eljárva – átruházott
hatáskörben - megtárgyalta Nadap Község Építési Szabályzata módosított tervezetének
véleményezése c. előterjesztést.
1. A Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottsága Nadap Község 2/2004. (IV.09.)
számú Ök rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat módosításával a jóváhagyás előtti
egyeztetési anyagában foglaltakkal az R.32.§ (1) változtatása nélkül egyetért.
2. A Fejlesztési Szakbizottság a Fejér Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott
hatáskörben a véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni, a jóváhagyott
NÉSZ-t a Fejér Megyei Önkormányzat részére kérjük megküldeni.
3. A Szakbizottság felkéri
Polgármesterének.

Elnökét,

hogy

határozatát

Felelős: Somogyi Balázs, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke
15

továbbítsa

Nadap

Község

Határidő: a vélemény továbbítására: 2011. február 28.
8.5. Székesfehérvár 7600/17 hrsz. alatti területére vonatkozóan a településszerkezeti terv,
szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Péterfia Gábor területrendezési munkatárs ismertette, hogy Székesfehérvár MJV Önkormányzata
a 7600/17 hrsz. alatti, jelenleg központi vegyes területfelhasználási kategóriába tartozó területére
vonatkozóan kezdeményezte a SzT és HÉSz módosítását, mely lehetővé tenné az egyik
élelmiszer áruház raktárterületének bővítését.
A Bizottság a Székesfehérvár 7600/17 hrsz. alatti területére vonatkozóan a településszerkezeti
terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának előzetes véleményezéséről 10
igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
17/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Székesfehérvár 7600/17 hrsz. alatti területére vonatkozóan
a településszerkezeti terv, szabályozási terv és HÉSZ
módosításának előzetes véleményezéséről
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága a 16/2010.(X.29.) önkormányzati. rendelet
2. sz. melléklet 1.3 fejezet 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva – átruházott hatáskörben –
megtárgyalta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési terv, helyi építési
szabályzat – a 7600/17 hrsz-ú ingatlan területre vonatkozó – módosításának előzetes
véleményezése c. előterjesztést.
1. A Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottsága Székesfehérvár Megyei Jogú
Város 7/2004. (II.24.) sz. közgyűlési rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár külterületének,
valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve
módosítására vonatkozó tervben foglaltakkal egyetért, miszerint a 7598/17 hrsz-ú ingatlan a
7600/17 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részével bővüljön kereskedelmi,
gazdasági, szolgáltató területfelhasználási kategóriába (Gksz-9.4).
2. A Fejlesztési Szakbizottság a Fejér Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott
hatáskörben a véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni.
3. A Szakbizottság felkéri Elnökét, hogy határozatát továbbítsa Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesterének.
Felelős: Somogyi Balázs, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke
Határidő: a vélemény továbbítására: 2011. február 28.
8.6. Székesfehérvár elkerülő útjára vonatkozóan a településszerkezeti terv, szabályozási
terv és helyi építési szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Péterfia Gábor területrendezési munkatárs ismertette, hogy Székesfehérvár MJV Önkormányzata
kezdeményezte a város észak-nyugati részén a folyamatban levő és elhatározott közlekedési
hálózat elemeinek meghatározását a város településszerkezeti és szabályozási terveiben. Ennek
keretében megvalósulhat a tervezett elkerülő út és a Feketehegy-Szárazrét, valamint Maroshegy
tervezett közlekedési kapcsolatainak felülvizsgálata, a tervezett elkerülő útszakasz
nyomvonalának és a jelenlegi 7.-8. sz. főút menti csomópont helyének ill. a kapcsolódó városi
főútvonal nyomvonalának módosítása, területigényének kiszabályozása.
16

A Bizottság a Székesfehérvár elkerülő útjára vonatkozóan a településszerkezeti terv, szabályozási
terv és helyi építési szabályzat módosításának előzetes véleményezéséről 10 igen szavazat, 0
nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
18/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Székesfehérvár elkerülő útjára vonatkozóan a településszerkezeti terv,
szabályozási terv és HÉSZ módosításának előzetes véleményezéséről
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága a 16/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet 2.
sz. melléklet 1.3 fejezet 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva – átruházott hatáskörben –
megtárgyalta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési terv, helyi építési
szabályzat – a Székesfehérvár elkerülő út nyomvonalára vonatkozó – módosításának előzetes
véleményezése c. előterjesztést.
1. A Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottsága Székesfehérvár Megyei Jogú
Város 7/2004. (II.24.) sz. közgyűlési rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár külterületének
valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve
módosítására vonatkozó tervben foglaltakkal egyetért.
2. A Fejlesztési Szakbizottság a Fejér Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott
hatáskörben a véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni.
3. A Szakbizottság felkéri Elnökét, hogy határozatát továbbítsa Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesterének.
Felelős: Somogyi Balázs, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke
Határidő: a vélemény továbbítására: 2011. február 28.
Horváth Bálint bizottsági tag távozott az ülésről.
8.7. Seregélyes nagyközség
véleményezése

helyi

építési

szabályzata

módosításának

előzetes

Igari Antal megyei főépítész ismertette, hogy Seregélyes Nagyközség Önkormányzata a
szabályozási tervlapon 62-es számú főközlekedési út mellett kialakult gazdasági terület övezeten
belüli átsorolását, valamint a helyi építési szabályzat módosítását tervezi. Utóbbi keretében a
település falusias lakóterületén a telekméretek minimális csökkentésével új lakótelkek
kialakítására nyílhat lehetőség.
A Bizottság a Seregélyes nagyközség helyi építési szabályzata módosításának előzetes
véleményezéséről 9 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
19/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Seregélyes nagyközség helyi építési szabályzata módosításának
előzetes véleményezéséről
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága a 16/2010.(X.29.) önkormányzati. rendelet
2. sz. melléklet 1.3 fejezet 4. és 5. pontjában biztosított jogkörében eljárva – átruházott
hatáskörben - megtárgyalta Seregélyes Nagyközség helyi építési szabályzat módosításának
véleményezése c. előterjesztést.
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1. A Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottsága Seregélyes Nagyközség 1/2005.
(II.01.) számú Ök. rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat módosításával egyetért.
2. A Fejlesztési Szakbizottság a Fejér Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott
hatáskörben kéri, hogy a település a jóváhagyott településrendezési eszközt a fejér Megyei
Önkormányzat részére küldje meg.
3. A Szakbizottság felkéri Elnökét, hogy határozatát továbbítsa Seregélyes Nagyközség
Polgármesterének.
Felelős: Somogyi Balázs, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke
Határidő: a vélemény továbbítására: 2011. február 28.

8.8. Szabadegyháza község településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési
szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Igari Antal megyei főépítész ismertette, hogy Szabadegyháza község Önkormányzata
kezdeményezte a HUNGRANA iparterület és környéke területfelhasználásának módosítását,
különös tekintettel a 62-es főút új nyomvonalának áttervezésére, az új vasúti csomópontra ill. az új
62-es út és az iparterület közötti területek beépítésre nem szánt területfelhasználási változásaira,
emellett új gazdasági terület kijelölését Perkáta közigazgatási határa és a HUNGRANA iparterület
között. Elmondta, hogy a fejlesztési terület közelében Natura 2000 terület határa helyezkedik el,
ezért a tervezési terület lehatárolása után a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal ajánlott
az érintettséget tisztázni, és mivel a gazdasági terület kijelölése túl nagy mértékű, több ütemben,
visszafogottabban indokolt megvalósítani a terület kijelölését.
A Bizottság a Szabadegyháza község településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési
szabályzat módosításának előzetes véleményezéséről 9 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
20/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Szabadegyháza község településszerkezeti terv, szabályozási terv és HÉSZ
módosításának előzetes véleményezéséről
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága a 16/2010.(X.29.) önkormányzati. rendelet
2. sz. melléklet 1.3 fejezet 4. és 5. pontjában biztosított jogkörében eljárva – átruházott
hatáskörben - megtárgyalta Szabadegyháza Község módosított tervezetének véleményezése c.
előterjesztést.
1. A Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottsága Szabadegyháza Község
településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának egyeztetési
anyagában foglaltakkal az alábbi hangsúlyozásokkal, kiegészítésekkel egyetért.
a. Támogatjuk a 62. sz. főút új nyomvonalának és vasúti csomópont áttervezése során
kialakult területetek területfelhasználási módosításait az iparterület és az út közötti
részekre.
b. A településen meglévő övezetek átsorolása megváltoztatására a kialakult építmények
paramétereinek és a településképnek megfelelően nyílik lehetőség. Ennek során be
kell tartani a zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó előírásokat.
c. A HUNGRANA iparterület és Perkáta közigazgatási határa közötti gazdasági terület
kijelölése túl nagymértékű. Ezért javasoljuk, hogy több ütemben, visszafogottabban
történjen meg a terület kijelölése. A településszerkezeti terv módosításánál a teljes
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d.
e.

f.

terület integrált tervezése, illetve a fejlesztések megvalósításának ütemezése során
továbbra is elengedhetetlen az infrastrukturális fejlesztések rangsorolása. A fejlesztési
terület közelében Natura 2000 terület határa helyezkedik el, a tervezési terület
lehatárolása után a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával ajánlott az érintettséget
tisztázni.
Javasoljuk az új gazdasági terület tervezési telekhatárán végighúzódó többszintű
növényzet (fa és cserje), takaró védőfásítás telepítését.
A módosítással érintett területek hasznosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat
szükségességének megállapítása és értékelése a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez tartozik.
Fejér Megye Közgyűlésének 236/2010. (VII.01.) K.h.sz. határozatában foglalt
kiegészítések továbbra is érvényben vannak.

2. A Fejlesztési Szakbizottság a Fejér Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott
hatáskörben a véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni.
3. A Szakbizottság felkéri Elnökét, hogy határozatát továbbítsa Szabadegyháza Község
Polgármesterének.
Felelős: Somogyi Balázs, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke
Határidő: a vélemény továbbítására: 2011. február 28.

8.9. Mór Város Területrendezési Terv módosításának véleményezése
Péterfia Gábor területrendezési munkatárs ismertette, hogy Mór Város Önkormányzata 21
pontban tervezi módosítani területrendezési tervét, ebből azonban időközben 3 módosítási
szándék visszavonásra került. Elmondta, hogy a tervmódosítás véleményezésének javaslata
összhangban áll az állami főépítész ill. a környezet- és természetvédelmi hatóságok település- és
tájképi, ill. természetvédelmi szempontokat előtérbe helyező megállapításaival. Ennek
megfelelően pl. a 2688 és 2689 hrsz. alatti ingatlanok esetében nem javasolt a területen térségi
ellátást végző nagykereskedelmi gazdasági tevékenység engedélyezése, emellett a településre
tervezett antennák elhelyezésénél a tájképvédelmi szempontokat is indokolt figyelembe venni,
különösen a Vértesi Tájvédelmi Körzet közvetlen szomszédságában elhelyezendő antenna
esetében.
A Bizottság a Mór város Területrendezési Terv módosításának véleményezéséről 8 igen szavazat,
0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
21/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
Mór Város Területrendezési Terv módosításának véleményezéséről
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága a 16/2010.(X.29.) önkormányzati. rendelet
2. sz. melléklet 1.3 fejezet 4. és 5. pontjában biztosított jogkörében eljárva – átruházott
hatáskörben - megtárgyalta Mór Város Területrendezési Terv módosított tervezetének
véleményezése c. előterjesztést.
1. A Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottsága Mór Város 23/2006. (IX.5.)
határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervének, a 76/2006. (VIII.30.) rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a módosítási igényről
szóló 460/2009.(XI.25.) határozat alapján elkészített véleményezési egyeztetési anyagában
foglaltakkal az alábbi kikötésekkel egyetért:
Részleteiben
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- A 0566/4-7 hrsz-ú területeket magába foglaló tömb esetében támogatjuk a Nemzeti
Park Igazgatóság véleményét, mely szerint a terület Má övezetből Mk övezetbe
történő átsorolása, illetve a telkek továbbosztása nem kívánatos.
- Javasoljuk, hogy a Volán-telep keleti oldalán tervezett „kisvárosias lakóterület” (Lk9)
kerüljön átminősítésre „gazdasági területté”. Fontosnak tartjuk a lakóterületek
védelmét, az egymást zavaró területfelhasználások korlátozását. A gazdasági
területek lakóterülettel határos vonalán intenzív háromszintes zöldfelület létesítését
javasoljuk.
- Az 1838/49 hrsz-ú terület (Ev) megközelíthetőségének biztosítására a területhez
tervezett út megmaradása szükséges, hogy ne alakuljon ki zárványterület.
- A Wekerle Sándor szabadidő központ déli oldalán tervezett „rekreációs különleges
terület” (Kü-Re) kertes mezőgazdasági területté (Mk). visszaminősítését javasoljuk
felülvizsgálni.
- A tervezett antennák elhelyezésénél a tájképvédelmi szempontokat is kérjük
figyelembe venni, különös tekintettel a 3. sz antennára, amely láthatóság
szempontjából a Vértesi Tájvédelmi Körzet közvetlen szomszédságában van.
- A 1113 hrsz-ú, Hunyadi utcai megszűnt szennyvíztisztító telep „kertvárosias
lakóterületként” (Lke14) történő hasznosíthatósága esetén a területre rekultivációs
terv készítését tartjuk szükségesnek.
Támogatjuk a tájképvédelmi övezetbe eső mezőgazdasági területeken az új villamos
energiaellátási és vezetékes elektronikus hírközlési vezetékek terepszint alatti
létesítését, kivéve, ha ez a fajta elhelyezés védendő (pl. régészeti) értéket
veszélyeztetne, károsítana. Nem támogatjuk ezen előírás eltörlését a HÉSZ adott
övezetre vonatkozó előírásai közül.
- A 2688 és 2689 hrsz. alatti ingatlanok esetében a területi főépítész véleményével
egyetértve nem javasoljuk a területen térségi ellátást végző nagykereskedelmi
gazdasági tevékenység engedélyezését annak környezetei hatásai miatt. Erre való
tekintettel a telekalakítást sem támogatjuk, mivel az idegen a kialakult
telekstruktúrától.
Általánosságban
- A 2010. tavaszi belvízkárok és a 2011. januári nagy mennyiségű csapadék okozta
vízállások magas szintje felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezési területen az
önkormányzat tekintse át és készítse el a helyi vízkár elleni védelmi tervét. A Fejér
Megyei Önkormányzat javasolja Mór és a környező települések önkormányzatainak,
hogy az árvíz- és belvízvédelmi tevékenység összehangolása érdekében együttesen
készítsenek tervet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. és az árvíz- és
belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet előírásainak figyelembe
vételével.
- A véleményezési munkához szerkezeti terv esetén is a földhivatal által szolgáltatott
aktualizált alaptérképen kidolgozott terveket kérünk benyújtani.
2. A Fejlesztési Szakbizottság a Fejér Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott
hatáskörben a véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni.
3. A Szakbizottság felkéri Elnökét, hogy határozatát továbbítsa Mór Város Polgármesterének.
Felelős: Somogyi Balázs, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke
Határidő: a vélemény továbbítására: 2011. február 28.
9. A megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Csombók Pál bizottsági tag, tanácsnok elmondta, hogy a megyei főjegyzői munkakör betöltésére
kiírt pályázat előterjesztése szerint változatlan tartalommal jelenik meg az új kiírás. Javasolta,
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hogy mivel legutóbb közelítőleg mindössze csak 10 nap állt rendelkezésre a pályázat
megjelenését követően a pályázatok benyújtására, most legalább 30 napra hosszabbodjon ez az
időszak, különös tekintettel arra, hogy legközelebb várhatóan csak áprilisban ülésezik majd a
Közgyűlés.
A Bizottság a megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása c. előterjesztés 1.
sz. határozati javaslatáról 9 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
22/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
a megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat
elbírálása c. előterjesztés 1. sz. határozati javaslatáról
A Bizottság megtárgyalta a megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálására
irányuló előterjesztést és elfogadásra javasolja 1. sz. határozati javaslatát.
A Bizottság a megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása c. előterjesztés 2.
sz. határozati javaslatáról 9 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
23/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
a megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat
elbírálása c. előterjesztés 2. sz. határozati javaslatáról
A Bizottság megtárgyalta a megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálására
irányuló előterjesztést és elfogadásra javasolja 2. sz. határozati javaslatát.
A Bizottság a megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása c. előterjesztés 3.
sz. határozati javaslatáról 9 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
24/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
a megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat
elbírálása c. előterjesztés 3. sz. határozati javaslatáról
A Bizottság megtárgyalta a megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálására
irányuló előterjesztést és elfogadásra javasolja 3. sz. határozati javaslatát - azzal a módosítással,
hogy az ismételten kiírásra kerülő pályázat benyújtásának határideje a megjelenést követő naptól
számított 30 nap legyen.
A Bizottság a megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása c. előterjesztés 4.
sz. határozati javaslatáról 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
25/2011. (II. 22.) FSz sz. határozata
a megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat
elbírálása c. előterjesztés 4. sz. határozati javaslatáról
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A Bizottság megtárgyalta a megyei főjegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálására
irányuló előterjesztést és elfogadásra javasolja 4. sz. határozati javaslatát - azzal a
megjegyzéssel, hogy nem kíván összegszerű javaslatot tenni az aljegyző illetményére.
10. Egyebek
Somogyi Balázs bizottsági elnök ismertette, hogy elkészült az EIP Nonprofit Kft. által
kezdeményezett Fejér Megyei Értéktár c. kiadvány, melyhez 500 e Ft összegű támogatást
biztosított a Bizottság 2010. decemberben.
Elmondta, hogy a jövő héten kerül megrendezésre Budapesten a 2011. évi Utazás Kiállítás,
melyre megkapták a meghívót. Javasolta, hogy lehetőség szerint vegyenek részt a bizottsági
tagok a rendezvényen és képviseljék Fejér megyét.
Árgyelán János tanácsnok elmondta, hogy a Hivatal Főépítészi Irodájától megkapta az M8-as
autópálya nyomvonalához kapcsolódó anyagokat, melyek egyértelműen rögzítik, hogy a Fejér
Megyei Közgyűlés a „déli nyomvonal” megépítését támogatja, melyet korábban határozatban is
rögzített, ezért lezártnak tekinthető e kérdés és nem szükséges újabb állásfoglalást tennie ez
ügyben a Közgyűlésnek.
A Bizottság elnöke megköszönte a bizottsági tagok munkáját, majd bezárta az ülést.

K.m.f.
Somogyi Balázs
a Bizottság Elnöke

Készítette:

Nagy Ivett
Jegyzőkönyvvezető
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Önkormányzati és Intézmény-igazgatási Iroda munkatársa
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