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Somogyi Balázs, a Bizottság elnöke köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd megnyitotta az
ülést. Megállapította, hogy 15 bizottsági tagból 12 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Javasolta az ülés meghívójában szereplő napirend módosítását, mely szerint első napirendi pont
legyen a „Tájékoztató a 2010. évi mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról” c.
előterjesztés, valamint tűzze napirendjére a Bizottság a „Javaslat a – Fejér Megyei Szent György
Kórház TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban” című fejlesztési konstrukciója keretében felállítandó Fejlesztési Testületbe – tagok
delegálására” c. előterjesztést. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tájékoztató a 2010. évi mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról
Beszámoló Fejér megye 2010. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről
Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2010. évi munkájáról
Tájékoztató Fejér megye mezőgazdaságának 2009-2010-2011. évi alakulásáról
Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára

7. Beszámoló a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről
8. Javaslat az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
tevékenységi körének bővítésére, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására
9. Terület- és településrendezési tervek véleményezése:
9.1. Komárom-Esztergom
Megye
Területrendezési
Terve
módosításának
előzetes
véleményezése
9.2. Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának előzetes véleményezése
9.3. Székesfehérvár – Szárazrét településrészre vonatkozó településrendezési terv és HÉSz
módosításának véleményezése
10. Javaslat a „Fejér megye biodiverzitása” természetkutatási program meghirdetésére
11. Javaslat a – Fejér Megyei Szent György Kórház TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című fejlesztési konstrukciója
keretében felállítandó Fejlesztési Testületbe – tagok delegálására
12. Egyebek
A Bizottság a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett
elfogadta.
1. Tájékoztató a 2010. évi mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról
Bögyös Zsolt, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejér Megyei Kirendeltségének
vezetője elmondta, hogy a 2010. évi mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról
készített tájékoztatóban részletesen rögzítették többek között a megítélt támogatási összegek és
az elérhető támogatások ismertetését, így nem kívánja szóban kiegészíteni az anyagot.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megjegyezte, hogy pályázatok benyújtása kapcsán személyes
tapasztalatai is vannak az MVH működését illetően, mely szerint az elmúlt időszakban több pozitív
változás, sok ügyfélbarát intézkedés valósult meg a Hivatalnál. Örömmel tapasztalta, hogy az
önkormányzatok számára kedvező pályázati lehetőségek nyíltak és prioritást élveznek a
munkahelyfejlesztéssel kapcsolatos támogatási lehetőségek, ezzel együtt egyszerűsödött a
korábban meglehetősen bonyolultan működő pályázati rendszer.
Tóth Erika bizottsági tag megjegyezte, hogy az ő személyes tapasztalata szerint is polgárbarát,
gyors ügyintézés jellemzi az MVH működését.
Bögyös Zsolt megköszönte az MVH nevében a bizottsági tagoktól kapott dicséretet és kiemelte,
hogy fontos céljuk volt a Hivatal ügyfélbaráttá tétele és a hatályos jogszabályok, EU-s
kötelezettségek betartásával történő működés biztosítása. Az aktuális agrár- és vidékfejlesztési
pályázati lehetőségeket ismertetve elmondta, hogy a III. és IV. tengely pályázati jogcímei
vonatkoznak az önkormányzatokra és közel 200 milliárd Ft használható fel az elkövetkező 2 évre,
ami 20 %-a a teljes pályázati keretnek. Elmondta, hogy a III. tengelyen belül a vidékfejlesztési
támogatások érhetők el, mint pl. a vidéki turisztikai tevékenységek ösztönzését, a vidéki örökség
megőrzését és a mikrovállalkozások létrehozását és fejlesztését biztosító pályázati jogcímek.
Megjegyezte, hogy most aktualitás területalapú támogatási igények leadása, ami jelentős számú,
közel 6 ezer gazdálkodót érint a megyében. Elmondta, hogy várhatóan 1-2- héten belül
megjelennek az új pályázati jogcímek.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megköszönte a tájékoztatót, valamint az MVH eddigi és jövőbeni
ügyfélbarát munkáját.
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2. Beszámoló Fejér megye 2010. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről
Lasancz Zoltán r. ezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány-helyettese elmondta,
hogy nem kívánja szóban kiegészíteni a Fejér megye 2010. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről
készített írásos beszámolót és szívesen válaszol a bizottsági tagok kérdéseire.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megjegyezte, hogy nehéz helyzetben van a rendőrség,
ugyanakkor sok település tudja támogatni a munkájukat és remélhetőleg a rendőrség is tudja majd
támogatni a településeket.
Gebula Béla Ákos bizottsági tag, Enying Város Önkormányzatának képviselőjeként ismertette,
hogy egy éve kibővítették a városi képviselő testület pénzügyi bizottságának feladatkörét a
rendészeti témával, ami elősegítette a rendőrség és az önkormányzat közötti harmonikus, jó
együttműködést.
Tóth Erika bizottsági tag megjegyezte, hogy a polgárőrség és rendőrség munkája jól kiegészíti
egymást és a két szervezet sikeresen összecsiszolódott, így együttesen eredményesebb a
munkájuk. Személyes pozitív tapasztalataként kiemelte, hogy több falu rendőre a közúti
ellenőrzések során is összehangoltan működik. Fontosnak nevezte az együttműködésük
folyamatos fenntartását.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megjegyezte, hogy kiváló a szervezet településvezetőkkel való
kapcsolata, majd megköszönte munkájukat.
A Bizottság a Fejér megye 2010. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról 9 igen
szavazat, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
26/2011. (IV. 21.) FSz sz. határozata
a Fejér megye 2010. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről
szóló beszámolóról
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága megtárgyalta a Fejér megye 2010. évi
bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót és – a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
munkáját megköszönve - elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
3. Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2010. évi munkájáról
Pápai Imre, a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet vezető mentőtisztje elmondta, hogy a
Szervezet 2010. évi munkájáról részletes anyagot készítettek, melyet nem kíván szóban
kiegészíteni.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megjegyezte, hogy az utóbbi időszakban fejlődött a
mentőszolgálat infrastruktúrája és önálló kistérségi mentőállomások alakultak, ugyanakkor a
megyei mentőállomások általában rossz állapotban vannak, fontos a felújításuk. Perkáta
polgármestereként elmondta, hogy a közeli Pusztaszabolcson működő mentőállomás nagy
biztonságot ad a környékbeli települések lakosságának.
Árgyelán János megyei képviselő, tanácsnok együttérzését fejezi ki annak kapcsán, hogy a
tájékoztató anyagban foglaltak szerint nem megfelelő körülmények között kell működnie a
Mentőszolgálatnak (pl. sok épületben omlik vakolat stb.), melynek ellenére jó munkát tudnak
végezni. Fontosnak nevezte az áldatlan állapotok mielőbbi javítását.
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Pápa Imre vezető mentőtiszt megjegyezte, hogy működésük során számos fontos előírást kell
betartaniuk.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megköszönte a Bizottság nevében a Mentőszolgálat munkáját és
tájékoztatóját.
4. Tájékoztató Fejér megye mezőgazdaságának 2009-2010-2011. évi alakulásáról
Czetnerné Kócsa Márta, a Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi
Igazgatóságának igazgatója elmondta, hogy részletes, több évet felölelő tájékoztató anyagot
készítettek Fejér megye mezőgazdaságának alakulásáról, melyben folyamatában is látható pl. a
vetésterületek alakulása. Megjegyezte, hogy megkezdődött a területalapú támogatások kifizetése,
melynek keretében a megyében közel hatezer gazda juthat támogatáshoz, összesen kb. 17
milliárd Ft összegben. Kiemelte, hogy az egyes pályázatok benyújtása kapcsán a gazdák közel
90%-a veszi igénybe a falugazdászok segítségét. Megjegyezte, hogy 2011. április 8-tól május 16ig lehet rögzíteni a támogatási kérelmet.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megkérdezte, hogy a 17 milliárd Ft összegű támogatási keret
milyen pályázatokra vonatkozik és hogy az elektronikus úton való pályázás nehézséget jelent-e a
pályázóknak, valamint milyen hatása lehet a nagyüzemi gépek helyett a munkaerő-igényes
agrártevékenységek támogatása előtérbe kerülésének.
Czetnerné Kócsa Márta a bizottsági elnök kérdéseire válaszolva ismertette, hogy a támogatási
összeg a normatív támogatásokra vonatkozik (pl. területalapú). Elmondta, hogy az elektronikus
úton, saját ügyfélkapun keresztül történő pályázások esetén bárki igénybe veheti a falugazdászok
segítségét. Megjegyezte, hogy nem jelentős a munkaerő-igényes agrártevékenységek
támogatására biztosított pénzkeret, és mivel erre várhatóan a kisgazdálkodók kisebb összegben
pályáznak, nagyobb számú támogatott pályázat várható.
Árgyelán János megyei képviselő, tanácsnok megkérdezte, hogy van-e információ arról, hogy a
pályázások során a 2006-os bázisévet használták azok is, akik nem folytattak termelő
tevékenységet.
Czetnerné Kócsa Márta Árgyelán János kérdésére válaszolva elmondta, hogy a bázisjogosultság
meg lett határozva, de nem ez alapján lett kiosztva a támogatás. Mindenki csak az általa művelt
földterületre vonatkozóan nyújthat be pályázatot.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megköszönte a Bizottság nevében az Igazgatóság munkáját és
tájékoztatóját.

5. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Somogyi Balázs bizottsági elnök megjegyezte, hogy az FMÖH részéről Galler Nándorné
főosztályvezető tud válaszolni a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdésekre.
Árgyelán János megyei képviselő, tanácsnok megjegyezte, hogy mivel nem vettek részt a 2010.
évi költségvetés megállapításában, tartózkodnak az elmúlt évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásáról való szavazáskor.

4

A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolóról 10 igen szavazat, 0 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
27/2011. (IV. 21.) FSz sz. határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolóról
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
6. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára
Somogyi Balázs bizottsági elnök elmondta, hogy törvényi előírás az önkormányzati gazdasági
program elkészítése. Megjegyezte, hogy a Fejér Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága
támogatta a program elfogadását. Kiemelte, hogy a gazdasági program intézkedési terve
tartalmazza az önkormányzat pénzügyi helyzetének javításához szükséges feladatokat.
Ismertette, hogy a bizottsági tagok részére kiosztásra került Árgyelán János megyei képviselő,
tanácsnok által a gazdasági program kapcsán benyújtott, 7 szakmai pontot tartalmazó módosító
indítvány. Árgyelán úr javaslatai kapcsán elmondta, hogy egyetért a tanácsnok úrral abban, hogy
a Velencei-tó komoly érték és a tó hasznosítását befolyásolja a „Velencei-tó Kapuja” c. 1,5 milliárd
Ft költségvetésű projekt, melynek megvalósítása kapcsán Velence Város polgármestere szembe
került a megye országgyűlési képviselőivel. Megköszönte a civil szervezeteknek a projekt
„kordában tartása” érdekében nyújtott segítséget és megjegyezte, hogy ő sem tartja jó
megoldásnak a projektet és bízik abban, hogy megvalósításának a lehető legkisebb negatív
hatása lesz a Velencei-tóra.
Árgyelán János megyei képviselő, tanácsnok elmondta, hogy összességében jónak tartja a
gazdasági programot, mert bátran megnevezi a gondokat és leírja a problémákat, ugyanakkor
hiányolja belőle a helyi, nemzeti, kulturális értékek védelmét, ezért kis finomításokat javasol az
anyaghoz, építő jelleggel, az anyag mondanivalójának kiteljesítéséhez.
Somogyi Balázs bizottsági elnök Árgyelán úr felszólalására reagálva elmondta, hogy véleménye
szerint nagyjából szerepelnek a programban a tanácsnok úr által írásban előterjesztett módosító
indítvány pontjai. Javasolta a Bizottságnak, hogy tartózkodással szavazzon a beterjesztett
módosító javaslatokra, mert véleménye szerint a gazdasági programban foglaltakhoz hasonló
gondolkodásmódot tükröznek a beterjesztett módosító javaslatok. Megjegyezte, hogy a
programnak az intézkedési terv a legfőbb része.
Gebula Béla Ákos bizottsági tag Árgyelán úr javaslatai kapcsán megjegyezte, hogy
összességében egyetért velük, de nem tartja szükségesnek a program megváltoztatását, mert
lényegében a programmal azonos szemléletű javaslatokat tartalmaz a módosító indítvány.
Tóth Erika bizottsági tag megjegyezte, hogy véleménye szerint Árgyelán János tanácsnok
javaslatai csak megfogalmazásban térnek el a programban foglaltaktól. Evidenciának,
természetesnek nevezte a nemzeti értékek védelmét, melyet éppen ezért nem kell külön is
hangsúlyozni az anyagban. Kiemelte, hogy mindig megfontolt döntések születnek a megyeházán
és az önkormányzat már sokszor bizonyított a nemzeti és megyei vagyon védelme terén, ezért
sem érzi szükségesnek ezen szempontok hangsúlyozását a programban.
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A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja kapcsán
beterjesztett módosító indítvány 1. sz. módosító javaslatát 2 igen szavazat, 0 nem szavazat és 10
tartózkodás mellett nem támogatta.
A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja kapcsán
beterjesztett módosító indítvány 2. sz. módosító javaslatát 3 igen szavazat, 0 nem szavazat és 9
tartózkodás mellett nem támogatta.
A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja kapcsán
beterjesztett módosító indítvány 3. sz. módosító javaslatát 3 igen szavazat, 0 nem szavazat és 9
tartózkodás mellett nem támogatta.
A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja kapcsán
beterjesztett módosító indítvány 4. sz. módosító javaslatát 2 igen szavazat, 0 nem szavazat és 10
tartózkodás mellett nem támogatta.
A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja kapcsán
beterjesztett módosító indítvány 5. sz. módosító javaslatát 3 igen szavazat, 0 nem szavazat és 9
tartózkodás mellett nem támogatta.
A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja kapcsán
beterjesztett módosító indítvány 6. sz. módosító javaslatát 3 igen szavazat, 0 nem szavazat és 9
tartózkodás mellett nem támogatta.
A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja kapcsán
beterjesztett módosító indítvány 7. sz. módosító javaslatát 3 igen szavazat, 1 nem szavazat és 8
tartózkodás mellett nem támogatta.
A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja kapcsán
beterjesztett módosító indítvány 8. sz. módosító javaslatát 11 igen szavazat, 0 nem szavazat és 1
tartózkodás mellett támogatta.
A Bizottság a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára
irányuló javaslatról – a beterjesztett módosító indítvánnyal együtt - 10 igen szavazat, 0 nem
szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
28/2011. (IV. 21.) FSz sz. határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló
gazdasági programjáról
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat
2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára irányuló javaslatot és elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
A Fejlesztési Szakbizottság megtárgyalta Árgyelán János tanácsnok úr által a Fejér Megyei
Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja kapcsán beterjesztett, 8 javaslatból
álló módosító indítványát és - a 8-as számú módosító javaslat kivételével – nem javasolja
elfogadásra Közgyűlésnek.
7. Beszámoló a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről
Müller Sándor ügyvezető igazgató ismertette, hogy VVSI- t működtető Nonprofit Kft-t három évvel
ezelőtt hozta létre az önkormányzat. Elmondta, hogy jelentős területei vannak a VVSI-nek, mint pl.
a Velencei-tó északi részén fekvő evezős pálya, ill. a szabadidős tevékenységekre kialakított déli
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területek. Kiemelte, hogy jelenleg is sok problémával küzd a Kft, az elmúlt évek, évtizedek alatti
hosszú folyamat következményeként, ugyanakkor a közelmúltban jelentős pozitív változások is
történtek, melyekkel sikerült költségmegtakarítást elérni - mint pl. az épületeik gazdasásosabb
kihasználásával. Megjegyezte, hogy a Sportiskolához tartozó, 70-es években épült szállóépület
műszaki, energetikai szempontból rossz állapotban van, mert létesítése óta nem volt felújítva,
azonban ráfordítással akár sportakadémiaként is működhetne. Az egyik legfőbb problémának
nevezte az értékcsökkenést és a nem megfelelő szemléletet. Utóbbi szerint a dolgozók egy része
nem tekinti sajátjának a Sportiskolát és korábban nem volt az intézménynek megfelelő jövőképe,
konkrét elképzelése a jövőre vonatkozóan. Kiemelte, hogy a VVSI az országban az egyedüli olyan
szervezet, ahol 3 sportszakosztály is működik: az evezős, a kajak-kenu, és a vitorlás szakosztály.
Megjegyezte, hogy országos szintű evezős bázis lehetne a VVSI, mert különösen kedvező a
Sportiskola elhelyezkedése és a Velencei-tóra jellemző szélirány, ne véletlenül kezdte itt a
pályafutását számos nagy sportoló. A Sportiskola pénzügyi helyzetének javítása érdekében olyan
megtakarításokat javasolt, melyeket a gyermekek érdekeinek sérülése nélkül kell megvalósítani.
Elmondta, hogy a VVSI nem kap állami támogatást, csak a fenntartó önkormányzat támogatja,
melytől az év elején jelzést kaptak a tavalyi támogatás mértékével megegyező idei bevétel
biztosítására, ami ez év végéig biztosíthatja a működésüket. A 2011-es programjaik közül
kiemelte a horgász versenynapokat, a kajak-kenus versenyeket, a sárkányhajó fesztivált, a céges
rendezvényeket és családi napokat, melyek alkalmával kibérelik a VVSI-től a járműveket,
pályákat. Elmondta, hogy áprilistól októberig tart a szezon a Velencei-tavon, így ebben az
időszakban kell megtermelniük az egész éves bevételüket. Nagy gondnak nevezte az alacsony
gyermeklétszámot, melynek növelésére az edzők sok esetben nem sokat tesznek. Az ő feladatuk
volna az egészséges életmódra, akaraterőre való nevelés is, amihez rátermett, megfelelő
motiváltságú embereket szükséges alkalmazni. Sikeres akciónak nevezte, hogy az északi evezős
pályához tartozó épületet a sportoló gyermekek szüleinek segítségével sikerült felújítani.
Megköszönte a fenntartó önkormányzat rugalmas hozzáállását, melynek révén a balatonakarattyai
épültből sok bútort elhozhattak és így jobb körülmények közé kerülhettek a sportoló gyermekek.
Jelentősnek nevezte a buszköltségüket, melyre fontos volna támogatást kapniuk.
Reményét fejezte ki, hogy az önkormányzat biztosítja az idei támogatásukat. Megjegyezte, hogy
tudomása szerint politikai döntés született a Kft. állami tulajdonba kerüléséről.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megköszönte a VVSI ügyvezetője, dolgozói és versenyzői
munkáját. Nagy eredménynek nevezte, hogy a sikeres takarékosságnak köszönhetően idén
először nem kell külön támogatást kérnie a Kft-nek. Elmondta, hogy a VVSI Felügyelő
Bizottságának tagjaként jól ismeri a céget. Megköszönte a szervezet eredményességét.
Megjegyezte, hogy nyilvánosan hangzott el a VVSI állami átvételének politikai szándéka, melynek
következtében a nemzeti sportközpont alá kerülne a cég, de ennek konkrét lépései, időpontja még
nem lett megjelölve. Elmondta, hogy a Sportiskola átvételével a térség mellett az egész ország
számára szükséges fejlesztések is végrehajthatók lennének az intézményben, mindhárom
sportszakosztály számára.
Müller Sándor ügyvezető igazgató elmondta, hogy a tervek szerint utánpótlást biztosító országos
bázis lenne a VVSI.
Nagy József Ödön bizottsági tag a VVSI helyzetével kapcsolatos egyik legfőbb gondnak a civil
szervezetekkel való nem megfelelő együttműködést és az utánpótlás hiányát emelte ki. Fontosnak
nevezte a jövőre nézve a civil szervezetek felé való nyitást és megfelelő együttműködés
megvalósítását. Megkérdezte, hogy volt-e értelme a Sportiskola nonprofit kft-vé történt
átalakításának. Megjegyezte, hogy véleménye szerint előfordulhat, hogy a VVSI országos
centrummá alakítása után a helyi gyermekek nem tudnak majd bejutni a Sportiskolába.
Müller Sándor ügyvezető igazgató elmondta, hogy a VVSI szabadidőközponti része továbbra is
megmaradna, és csak a versenysportrész kerülne állami kézbe. Megjegyezte, hogy akár 15002000 ember is elfér egy-egy rendezvényen.
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Tóth Erika bizottsági tag, tanácsnok örvendetesnek nevezte, hogy a VVSI Felügyelő
Bizottságának tagjai aktív munkával próbálják segíteni a VVSI helyzetét. Fontos feladatnak
nevezte, hogy több figyelmet szenteljenek a jelentősebb támogatások lehívására és a marketing
munkára, s a gyerekek körében minél jobban népszerűsítsék a Sportiskolát.
Müller Sándor ügyvezető igazgató elmondta, hogy sok elképzelésük van a jövőre nézve és a
minél magasabb vendégszám elérésére törekednek, melynek érdekében akár csökkenthetik is a
belépők árát és a szállásdíjat Elképzelhetőnek nevezte, hogy még sok idő kell a fellendüléshez.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megjegyezte, hogy a megyei önkormányzat a lehetőségei
határán van az VVSI működtetésével kapcsolatban. Örvendetesnek nevezte, hogy Müller úr a
szakmából érkezett és a szívén viseli az intézmény sorsát, így számítanak rá a jövőben is, mert
sok eredményt sikerült elérnie. Elmondta, hogy a VVSI FB elnöke elismert sportközgazdász,
politikus, emellett a térség országgyűlési képviselője is a szívén viseli a Sportiskola sorsát és sok
kormánytagnak is rálátása van a VVSI ügyeire, akik valamennyien segítik a szervezet munkáját.
Bizodalmát fejezte ki az intézmény eredményességét és a várható átalakulás sikerét illetően.
Omischl Mihály bizottsági tag elmondta, hogy 1978 óta követi nyomon a VVSI ügyeit és azóta
most először, Müller úr igazgatása óta tapasztal pozitív változásokat és jelentős fejlődést a
Sportiskola életében, aki egy új szemlélettel vezeti az intézményt. Fontosnak nevezte annak
elérését, hogy újra sok helyi iskolás járjon a Sportiskolába.
Árgyelán János tanácsnok megjegyezte, hogy véleménye szerint kivérzett az intézmény, ha a
jelenlegi tendencia folytatódik. Fontosnak nevezte, hogy ne essen szét a VVSI, mert a befektetők
bizonyosan olcsón akarnak majd hozzájutni. Komplex stratégia kidolgozását javasolta, különös
tekintettel a marketing, gazdasági és turisztikai szempontok figyelembe vételével. Megjegyezte,
hogy korában szándéknyilatkozat született egy koncepció kidolgozására, mely mégse valósult
meg. Kiemelte, hogy nem támogatja a VVSI állami tulajdonba kerülését.
Nagy József Ödön: megjegyezte, hogy véleménye szerint az a cél a legfontosabb, hogy a sport
kapjon támogatást és mindegy hogy milyen tulajdonba kerül a VVSI.
Somogyi Balázs bizottsági elnök megköszönte a részletes beszámolót és gratulált a versenyzők
eredményeihez.

A Bizottság a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről 12 igen
szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
29/2011. (IV. 21.) FSz sz. határozata
a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága megtárgyalta a Velencei-tavi Vízi
Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót és – a Kft. ügyvezetőjének
munkáját elismerve - elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
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8. Javaslat az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság tevékenységi körének bővítésére, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztására
Somogyi Balázs bizottsági elnök elmondta, hogy az előterjesztés értelmében lejárt az Európai
Információs Pont és Turisztikai Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak mandátuma, ezért szükséges a
tagok megválasztása, valamint kezdeményezték a Kft. tevékenységi körének bővítését.
Tóth Erika bizottsági tag, tanácsnok örömét fejezte ki a Kft. tevékenységi körének bővítése
kapcsán, melyet régóta terveztek már, ugyanis a Kft. értékesítési tevékenysége lehetőséget
teremthet az irodájuk működéséhez.
A Bizottság az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
tevékenységi körének bővítéséről valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról 9
igen szavazat, 0 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
30/2011. (IV. 21.) FSz sz. határozata
az EIP és Turisztikai Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítéséről,
valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága megtárgyalta az Európai Információs Pont
és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységi körének bővítésére valamint
a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására irányuló előterjesztést, melynek 1. számú
határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
9. Terület- és településrendezési tervek véleményezése:
9.1. Komárom-Esztergom
véleményezése

Megye

Területrendezési

Terve

módosításának

előzetes

Péterfia Gábor területrendezési munkatárs ismertette, hogy az Országos Területrendezési Terv
változása miatt kell módosítani a megyei szintű területrendezési terveket és tartalmukat
összhangba kell hozni az új OTrT-vel. Elmondta, hogy a Fejér Megyei Területrendezési Terv már
eleve az OTrT-vel összhangban készült. Fontosnak nevezte az új Komárom-Esztergom Megyei
Területrendezési Tervben a megyehatáron átnyúló területekre vonatkozó szabályozások
összhangját a Fejér megyei és az országos tervben foglaltakkal. Kiemelte a közlekedési
szabályozások összhangjának fontosságát, melynek érdekében az előterjesztés határozati
javaslata kitér - az FMTrT-ben és OTrT-ben foglaltaknak megfelelően - a Csabdi és Gyermely
települések, ill. a Nagyveleg-Aka és Nagyveleg-Súr összekötő utak új KEM TrT-ben történő
jelölésére is.
Elmondta, hogy a véleményezési javaslat kiterjed továbbá a megyehatáron átnyúló övezetek
szerepeltetésére – különös tekintettel az örökségvédelmi, környezet- és természetvédelmi,
vízrendezési, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási elemekre - valamint a nem kötelező övezetek
lehatárolásának kezdeményezésére (mint pl. megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmas
övezetek).
Megjegyezte, hogy most csak előzetes véleményt kért Komárom-Esztergom Megye
Önkormányzata, így később majd újból megküldik véleményezésre a közbenső anyagot.
A Bizottság Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve módosításának előzetes
véleményezéséről 11 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta.
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A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
31/2011. (IV. 21.) FSz sz. határozata
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve
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 Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terv módosított
tervezetének véleményezése c. előterjesztést.
1. A Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottsága Komárom-Esztergom Megye
22/2005.(IX.29.) számú közgyűlési rendelettel elfogadott jelenleg hatályos területrendezési
tervének módosításával az előzetes egyeztetési anyagában foglaltakkal az alábbi
kikötésekkel egyetért:
a. A jelenleg is érvényben levő Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervben
Tarján – Vasztély – Csabdi útvonal szerepel. A Fejér Megyei Területrendezési Tervben
Csabdi és Gyermely települések összekapcsolása szerepel, ezért javasoljuk, hogy
Komárom-Esztergom megye a felülvizsgálat során ez utóbbi összekötő utat
szerepeltesse.
b. Fontosnak tartjuk az új Komárom-Esztergom megyei tervben jelölni a Nagyveleg-Aka,
Nagyveleg-Súr összekötő utakat is.
c. Továbbá javasoljuk az új Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervben
szerepeltetni
a
megyehatárokon
átnyúló örökségvédelmi,
környezet- és
természetvédelmi, vízrendezési, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási elemeket
– a Fejér Megyei Területrendezési Tervben foglaltakkal összhangban.
d. A Fejér Megyei Területrendezési Terv melléklete tartalmazza a megye térszerkezetére
vonatkozó, a megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a
településrendezési tervek készítését és alkalmazását elősegítő ajánlásokat, melyek
különösen a hosszútávon fenntartható fejlődést, a környezet- természet- és
tájképvédelmi szempontokat helyezik előtérbe az egyes térségekben, ill. térségi
övezetekben megvalósítható területhasználatok meghatározása során. Előnyösnek
tartjuk az új Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervben is a fenti
szempontokat hangsúlyozó, az egyes térségekre, térségi övezetekre vonatkozó
területhasználati ajánlások rögzítését.
e. Az FMTrT-ben foglaltakkal összhangban az új Komárom-Esztergom Megyei
Területrendezési Tervben mellékletében is szükségesnek tartjuk rögzíteni a különböző
megújuló energiaforrások hasznosítására leginkább alkalmas térségi övezetek
lehatárolását.
f. Támogatjuk Komárom-Esztergom Megye Közgyűlésének 70/2007 (III. 29.) Kgy. hat. 1.
i) pontjában foglaltakat, miszerint „a jogszabály-előkészítő a területi tervek hierarchiáját,
egymásra épülését figyelembe véve vizsgálja felül a területfelhasználásnak a térségi és
megyei területrendezési tervekben való szabályozására vonatkozó felhatalmazás
kiterjesztését a kedvezőtlen természeti folyamatok térségi és megyei szintű korlátozása
érdekében.”
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 Komárom-Esztergom Megye
Polgármesterének.
Felelős: Somogyi Balázs, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke
Határidő: a vélemény továbbítására: 2011. május 15.
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9.2. Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának előzetes véleményezése
Péterfia Gábor területrendezési munkatárs ismertette, hogy Tolna Megye Területrendezési Terve
módosításának előzetes véleményezése esetében is szintén az OTrT-vel és az FMTrT-vel való
tartalmi összhang érdekében készült a véleményezési javaslata. Elmondta, hogy a határozati
javaslatban szerepel többek között a Paksi Atomerőmű kapacitásbővítésével kapcsolatban az
integrált tervezés lebonyolításának kezdeményezése, amely jelentős mértékben összefügg a
térség közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésével és környezetvédelmi kérdéseivel, különös
tekintettel egy esetleges havaria következményeire illetve elhárításának biztosítására.
A Bizottság Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának előzetes véleményezéséről 11
igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
32/2011. (IV. 21.) FSz sz. határozata
Tolna Megye Területrendezési Terve 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 Tolna Megye Területrendezési Terv módosított tervezetének
véleményezése c. előterjesztést.
1. A Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottsága Tolna Megye 4/2005.(II.21.) számú
közgyűlési rendelettel elfogadott jelenleg hatályos területrendezési tervének módosításával az
előzetes egyeztetési anyagában foglaltakkal az alábbi kikötésekkel egyetért:
a. A Fejér Megyei Területrendezési Terv a térségi jelentőségű mellékutak illetve az új OTrT
által meghatározott országos jelentőségű kerékpárutak nyomvonalát ábrázolja, ezért
javasoljuk, hogy Tolna megye a módosítás során ez utóbbi nyomvonalak folytatását
szerepeltesse a tervben.
b. Fontosnak tartjuk az új Tolna Megyei Területrendezési Tervben szerepeltetni a
megyehatárokon átnyúló örökségvédelmi, környezet- és természetvédelmi, vízrendezési,
zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási elemeket – a Fejér Megyei Területrendezési
Tervben foglaltakkal összhangban.
c. A Fejér Megyei Területrendezési Terv melléklete tartalmazza a megye térszerkezetére
vonatkozó, a megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a
településrendezési tervek készítését és alkalmazását elősegítő ajánlásokat, melyek
különösen a hosszútávon fenntartható fejlődést, a környezet-, természet- és tájképvédelmi
szempontokat helyezik előtérbe az egyes térségekben, ill. térségi övezetekben
megvalósítható területhasználatok meghatározása során. Javasoljuk az új Tolna Megyei
Területrendezési Tervben is a fenti szempontokat hangsúlyozó, az egyes térségekre,
térségi övezetekre vonatkozó területhasználati ajánlások rögzítését.
d. Az FMTrT-ben foglaltakkal összhangban az új Tolna Megyei Területrendezési Terv
mellékletében is szükségesnek tartjuk a különböző megújuló energiaforrások
hasznosítására leginkább alkalmas térségi övezetek lehatárolását.
e. Javasoljuk a Paksi Atomerőmű kapacitásbővítésével kapcsolatban az integrált tervezés
lebonyolítását, amely jelentős mértékben összefügg a térség közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztésével és környezetvédelmi kérdéseivel, különös tekintettel egy
esetleges havaria következményeire illetve elhárításának biztosítására.
2. A Fejlesztési Szakbizottság a Fejér Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott
hatáskörben a véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni.
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3. A Szakbizottság
Polgármesterének.

felkéri

Elnökét,

hogy

határozatát

továbbítsa

Tolna

Megye

Felelős: Somogyi Balázs, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke
Határidő: a vélemény továbbítására: 2011. május 21.
9.3.

Székesfehérvár – Szárazrét településrészre vonatkozó településrendezési terv és
HÉSz módosításának véleményezése

Péterfia Gábor területrendezési munkatárs ismertette, hogy a Székesfehérvár, Szárazrét
városrészen levő 5332/12, 5032/25 és 5032/11 hrsz-ú ingatlanok és környezetük területére
vonatkozó településrendezési terv és HÉSz módosítási szándéka a nyugdíjas otthon bővítésére,
és új főzőkonyhájának létesítésére, valamint közpark és játszótér kialakítására irányul, amit nem
tesznek lehetővé a jelenleg érvényes előírások. Megjegyezte, hogy a közintézmény mellett már
jelenleg is zöldterület van, alatta pedig a MOL –ig tartó iparvágány fut, amit szintén zöldterületté
akarnak alakítani, ezért a határozati javaslatban szerepel a célkitűzésük közlekedési szempontból
történő vizsgálatának szorgalmazása.
A Bizottság Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának előzetes véleményezéséről 11
igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
33/2011. (IV. 21.) FSz sz. határozata
Székesfehérvár – Szárazrét településrészre vonatkozó
településrendezési terv és HÉSz módosításának véleményezése
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 – Szárazrét városrész 5332/12, 5032/25 és 5032/11 hrsz-ú ingatlanok és környezetük
területére vonatkozó – módosításának előzetes véleményezése c. előterjesztést.
1. A Fejér Megyei Önkormányzat Fejlesztési Szakbizottsága Székesfehérvár Megyei Jogú Város
17/2004. (II.12.) sz. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város
településszerkezeti tervének és a 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 az 5032/12 és 5032/25 hrsz-ú ingatlanok területfelhasználása közpark, játszótér, az
5032/11 hrsz-ú ingatlan és környezetére közintézmény céljára a jelenleginél magasabb
intenzitással szolgáljon.

Az 5032/25 hrsz-ú ingatlan más célú hasznosítása érdekében az illetékes közlekedési
hatóság hozzájárulásának beszerzése szükséges.

Az 5032/11 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bővítése kapcsán javasoljuk a legnagyobb
építménymagasság konkrét mérettel történő megadását. (pl.: 16,5 m)
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. május 21.
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10. Javaslat a „Fejér megye biodiverzitása” természetkutatási program meghirdetésére
Somogyi Balázs bizottsági elnök elmondta, hogy idén nincs pénzkerete a Bizottságnak, így ha
folytatni kívánja a természetkutatási program meghirdetését, akkor nem tud pénzügyi támogatást
nyújtani a résztvevőknek. Megjegyezte, hogy a program résztvevői nem anyagi jellegű
támogatásban részesülhetnének - pl. különféle tárgyjutalmakat kaphatnának - és esetleg részt
vehetnének a VVSI által szervezett természetismereti kenutúrán. Javasolta a pályázat kiírását az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, a korábbi évek szerint.
Nagy József Ödön bizottsági tag javasolta, hogy pénzkeret hiányában idén ne írja ki a Bizottság a
pályázatot, és ne külső támogatás felajánlásával akarja megoldani a díjazást. Megjegyezte, hogy
véleménye szerint eddig sem volt túl jelentős érdeklődés a pályázat iránt.
Gebula Béla Ákos bizottsági tag fontosnak nevezte a pályázat kiírását. Megjegyezte, hogy kevés
résztvevő esetén is fontos a program meghirdetése, mert hasznos elfoglaltságot biztosít a
gyermekek számára. Szükségesnek nevezte a pályázat folytonosságának biztosítását annak
érdekében, hogy ne szakadjon meg a pályázati program és ne felejtsék el az iskolák.
Tóth Erika bizottsági tag, tanácsnok elmondta, hogy a VVSI ügyvezetője, Müller Sándor is azt
nyilatkozta, hogy az egyik legfőbb célja, hogy minél többen menjenek a Sportiskolába, melynek
érdekében akár a belépők árát is érdemes csökkenteni. Javasolta a program folytatását, mely
egy-egy iskolán belül minden évben más-más korosztályt érint.
Gebula Béla Ákos bizottsági tag 20 ezer Ft-ot felajánlott a „Fejér megye biodiverzitása”
természetkutatási program nyertesének díjazására.
A Bizottság „Fejér megye biodiverzitása” természetkutatási program meghirdetéséről 10 igen
szavazat, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
34/2011. (IV. 21.) FSz sz. határozata
„Fejér megye biodiverzitása” természetkutatási program meghirdetéséről
A Bizottság „Fejér megye biodiverzitása” címmel természetvédelmi kutatási programot hirdet a
2011. május - szeptember közötti időszakra, a határozat mellékletében szereplő pályázati kiírás és
adatlap szerint.
Felelős: Somogyi Balázs, a Bizottság Elnöke
Határidő: a pályázat meghirdetésére 2010. május 02.
11. Javaslat a – Fejér Megyei Szent György Kórház TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című fejlesztési
konstrukciója keretében felállítandó Fejlesztési Testületbe – tagok delegálására
Somogyi Balázs bizottsági elnök ismertette, hogy az előterjesztés a Fejér Megyei Szent György
Kórház TIOP-2.2.4/09/1 pályázati konstrukciója keretében felállítandó Fejlesztési Testület
tagjainak delegálására irányul. Elmondta, hogy a határozati javaslat nem tartalmaz még konkrét
személyi javaslatot, de információi szerint a Testület tervezett struktúrája szerint a testület 3 tagja
közül egy főt a kormánypárti, 1 főt az ellenzéki és 1 főt az önkormányzati hivatali oldalról
delegálnának. Javasolta, hogy a Bizottság támogassa a név nélküli, strukturált javaslatot.
A Bizottság a Fejér Megyei Szent György Kórház TIOP-2.2.4/09/1 pályázati konstrukciója
keretében felállítandó Fejlesztési Testület tagjainak delegálásáról 10 igen szavazat, 0 nem
szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
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A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottságának
35/2011. (IV. 21.) FSz sz. határozata
Fejér Megyei Szent György Kórház TIOP-2.2.4/09/1 fejlesztési konstrukciója
keretében felállítandó Fejlesztési Testület tagjainak delegálására
A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága megtárgyalta a Fejér Megyei Szent György
Kórház TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban” című fejlesztési konstrukciója keretében felállítandó Fejlesztési Testületbe – tagok
delegálására irányuló előterjesztést és támogatja a Testület tervezett struktúráját (mely szerint a 3
tagja közül egy főt a kormánypárti, 1 főt az ellenzéki és 1 főt az önkormányzati hivatali oldalról
delegálnának).

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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A Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága
34/2011. (IV. 21.) FSz sz. határozatának melléklete
A „FEJÉR MEGYE BIODIVERZITÁSA”
TERMÉSZETVÉDELMI KUTATÁSI PROGRAM MEGHIRDETÉSE
2011. május – szeptember
A program kezdeményezője:

Fejér Megyei Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottsága

A programban résztvevők javasolt köre: elsősorban a Fejér megyében működő oktatási intézmények
(osztályok, szakkörök), egyesületek.
A program célja: A természetismeret, természetvédelmi szemléletmód fejlesztése, a természethez való
kötődés kialakítása, a megye természeti értékeinek feltárása, a védett és védelemre érdemes természeti
területek biológiai változatosságának felmérése. A kutatási eredmények segítségével új természetvédelmi
területek létesítésének megalapozása, ezáltal a természeti területek és élőviláguk hosszú távú
fennmaradásának és gyarapodásának elősegítése.
A program lényege: tetszőlegesen kiválasztott természeti terület(ek) élővilágának, ökológiai állapotának
felmérése, a kutatási terület jellemzőinek, növény- és állatfaj-összetételének adatlapon való rögzítése, a
kutatási terület élővilágának lefényképezése, a kutatási eredmények kiértékelése, következtetések,
javaslatok a természeti terület ökológiai állapotának, biodiverzitásának megőrzésére, javítására. (A
felmérést területenként több alkalommal is célszerű elvégezni).
A természetkutatás dokumentálása:
1. A vizsgált terület elhelyezkedésének, jellemzőinek, állapotának bemutatása (adatlap 1. rész + térképi
ábr.)
2. Az elvégzett fajösszetétel-felmérés eredményeinek (azonosított fajnevek) rögzítése (adatlap 2. rész)
3. A felmért terület jellegzetességeit és az azonosított fajokat jól felismerhető módon bemutató
természetfotók készítése és feliratozása (a fotókon látható helyszínek és élőlények fajnevének
rögzítése) - az adatlap mellékleteként.
4. Az elvégzett kutatás eredményeinek, tapasztalatainak összegzéséről, következtetésekről, javaslatokról
szóló szöveges értékelés (pl. milyennek ítélik a terület és élővilága ökológiai állapotát, biodiverzitását;
véleményük szerint milyen típusú káros hatások veszélyeztetik a vizsgált ökoszisztémát; milyen
javaslatuk van a felmért terület(ek) biodiverzitásának megőrzésére, helyreállítására, növelésére) - az
adatlap mellékleteként.
5. A kutatásvezető és a felmérésben résztvevők, ill. intézmény/szervezet neve, elérhetőségek (az adatlap
alján).
Kutatási időszak: a felmérések elvégzése: 2011. május – szeptember 30. között.
Jelentkezés: a természetkutatásban való részvételt az inagy@fejer.hu címre kérjük jelezni.
Beküldés: a természetkutatási eredményeket 2011. szeptember 30-ig, a Fejér Megyei Közgyűlés
Fejlesztési Szakbizottsága részére kérjük beküldeni: elektronikus úton az inagy@fejer.hu címre, (5 MBnál nagyobb terjedelem esetén CD-formátumban, a 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. címre).
A kutatási munka elismerése: a természetkutatók facsemetéket, oklevelet, szakkiadványokat vehetnek át
(természetvédelmi plakátok, környezetvédelmi lexikon). A kutatási eredményeket továbbítjuk a környezetés természetvédelmi hatóságok, érintett önkormányzatok felé, a feltárt természeti értékek hatékony
védelmének elősegítése érdekében.
(A pályázattal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a 22/522-557-es tel. számon, vagy az
inagy@fejer.hu címen tudjuk fogadni).
Megjegyzés: a biodiverzitás magában foglalja a fajokon belüli, a fajok közötti sokféleséget és maguknak az
ökológiai rendszereknek a sokféleségét is (a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995.
évi LXXXI. tv).
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