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Dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 tagja
jelen van, a bizottság határozatképes.
Az elnök javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira:
1. a.
Fejér Megyei Energia szolgáltató Nonprofit Kft által ellátott
hıszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerzıdések módosítása
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A Fejér Megyei Energia
Szolgáltató Nonprofit Kft ás a
Fejér Megyei Önkormányzat között megkötésre kerülı kompenzációs
megállapodás jóváhagyása
c.
Döntés az EBRD támogatásának felhasználásáról
d.
A Társaság 2010. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti
beszámolójának elfogadása
2. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
megállapítására (1. számú elıterjesztés)
3. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének
elfogadására (2. számú elıterjesztés)
4. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonhasznosítási koncepciójára
(3. számú elıterjesztés)
5. Javaslat az enyingi 2294/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének
rendezésére (13. számú elıterjesztés)
6. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye sárosdi
telephelyén 5 db gondozott szobában parketta burkolatcseréjére
(16. számú elıterjesztés)
7. Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház behajthatatlan követelésének
törlésére
8. Tájékoztató a Fejér Megyei Szent György Kórház 2010. évi ellenırzésekre tett
intézkedések beszámolójáról
9. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények
feladatátszervezése kapcsán felszabaduló álláshelyek megszüntetésére
10. Egyebek
A bizottság a napirendi pontokat 7 igen - egyhangú - szavazattal jóváhagyta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1. a. A Fejér Megyei Energia szolgáltató Nonprofit Kft által ellátott
hıszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerzıdések módosítása
Hozzászólások:
Köhalmi-Monfils Csilla, az RFV képviselıje
Ismertette röviden az elıterjesztést. A korábbi szerzıdések módosítására az
intézményi kör bıvülése, illetve kikerülése miatt van szükség. A módosítással az
átvett vagyon értéke növekedett. Az EBRD partnerbank a projekt elsı ütemének
átvilágítása során tett megállapítása szerint 31,5 %-os megtakarítás érhetı el, mely
56 millió Ft-nak felel meg. A cég 260 ezer Eurós támogatást kapott, melyet a
hıszolgáltatással érintett intézmények főtési rendszereinek korszerősítésére tervezik
felhasználni. A társaság taggyőlésének kell a változások jóváhagyásáról dönteni. Az
elıterjesztés tartalmaz 15%-os szolgáltatási díjkedvezményt 2014.-ig, azt követıen
pedig a futamidı végéig 12,9 %-os díjnövekményt, 2010. év elszámolására pedig
egy kompenzációs megállapodást. Az elıterjesztés a társaság 2010. évi számviteli tv
szerinti beszámolóját is tartalmazza, melynek elfogadását kérik.
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság 5 igen és 2 tartózkodó
szavazattal - ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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4/2011.(02.23.) PGB. sz.
határozata
A Fejér Megyei Energia szolgáltató Nonprofit Kft által ellátott
hıszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerzıdések módosítása
A bizottság az I. határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja.
b. A Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft és a Fejér Megyei
Önkormányzat
között
megkötésre
kerülı
kompenzációs
megállapodás jóváhagyása
A bizottság 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
5/2011.(02.23.) PGB. sz.
határozata
A Fejér Megyei Energia Szolgáltató Nonprofit Kft és a Fejér Megyei
Önkormányzat között megkötésre kerülı kompenzációs
megállapodás jóváhagyása
A bizottság a II. határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja.
c. Döntés az EBRD támogatásának felhasználásáról
A bizottság 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
6/2011.(02.23.) PGB. sz.
határozata
Döntés az EBRD támogatásának felhasználásáról
A bizottság a III. határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja.
d. A Társaság 2010. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti
beszámolójának elfogadása
A bizottság 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal - ellenszavazat nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
7/2011.(02.23.) PGB. sz.
határozata
A Társaság 2010. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti
beszámolójának elfogadása
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javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja.

2. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
megállapítására
Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
Hozzászólás:
Dr. Molnár Krisztián, aljegyzı
Nehéz év áll elıttünk. 1 milliárd Ft-nak nincs fedezete. A forráskivonás
jelentıs nagyságrendő volt éveken keresztül, a központi finanszírozás
csökkenése az idén ugyan megállt, azonban a biztosított központi
finanszírozás nem fedezi a kiadásainkat. Az illetékbevételeink 2010. év során
tovább csökkentek, nincs rálátásunk arra, hogy a mentességek és az ingatlan
piac stagnálása miatt mi várható. A koncepció 1,3 milliárd Ft hiánnyal számolt.
A K&H Bank 1,6 milliárd Ft hitelkeretet biztosít. A banki tárgyalásokon
megtakarítások elérését kérik az önkormányzattól. Költségvetés egyeztetı
tárgyalásokon az igazgatók ajánlottak megtakarítási lehetıségeket,
háttérszolgáltatások átgondolását kértük, létszámcsökkentés lehetıségeit
ajánlották. Ez alapján készült a létszámcsökkentési elıterjesztés. Az
intézményi gazdálkodás és pénzügyi finanszírozás jelentıs többletmunkát
jelent a Pénzügyi Irodán, ezért itt 1 fı létszámbıvítést javasol.
Az intézményi feladatellátás részletes elemzése folyamatban van, a szakértık
április végére ígérnek javaslatokat.
Bognár Miklós, a bizottság tagja
Az 535 millió Ft-os ingatlan eladás realitása szerinte nincs meg. A Kikindai u.
Levéltár helyiségei felszabadulásával és a csecsemıotthon elköltözésével
felszabadul az ingatlan, értékesíthetı továbbá a velencei tábor, a vajtai fürdı
is. Az ingatlanpiac azonban áll, alacsonyabb áru ajánlatok várhatóak, piaci
árnak megfelelı ingatlan becslés szükséges.
Galler Nándorné, irodavezetı
A bizottság elnöke kérdésére válaszolva elmondta, hogy a 2010. évi
illetékmentességek hatására nincs információnk, azt érzékeltük, hogy
hónapról hónapra mindig csökken az illetékbevételünk, a tervezett szinthez
képest további bevétel lemaradásunk keletkezett.
Dr. Szabadkai Tamás, bizottság elnöke
A források csökkennek, a központi finanszírozás 64 millió Ft-os növekedése
nem számottevı. Az illetékbevétel %-os tételei is és a vagyonátruházási
ügyletek száma is csökkent. Véleménye szerint az önkormányzatnál szerkezet
átalakító döntések szükségesek.
Galler Nándorné, irodavezetı
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e célra kibocsátott 500 millió Ft kötvénykibocsátásból közel 300 millió forint,
mely az OTP részvény részleges kiváltásakor került tartalékba.
Árgyelán János, képviselı
A Jobbik frakció értékelése szerint kiadáscsökkentésre van szükség. A
költségvetésben a koncepció elvei csak részben érvényesülnek, a hiány
jelentıs. A koncepcióhoz képest nem történt nagy változás. Számunkra a
költségvetés nem fogadható el.
Gebula Béla Ákos, a bizottság alelnöke
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Fejlesztési Bizottság több kritikát is
megfogalmazott az elıterjesztéshez, azonban változatlan formában javasolja
annak elfogadását.
Bognár Miklós, a bizottság tagja
Üdítı változás, hogy az elıterjesztés tárgyszerő. A problémát nem a jelenlegi,
hanem az elızı kormányzat idejére jelzi. Tudomásul kell azonban azt venni,
hogy Magyarországon nincs több pénz, a nemzeti jövedelem növekedésének
mértéke nem teszi lehetıvé a kihelyezhetı források növekedését. Reformra
van szükség.
Dr. Szabadkai Tamás, bizottság elnöke
A költségvetési javaslatunk kényszer és korlátok között fogalmazódott meg.
Nincs az önkormányzatnak mozgástere, ha nem lesz lehetıségünk a
stabilizációra. Akkora mértékő a hiány az önkormányzati rendszerben, hogy
szükséges
a
kormányzatnak
átgondolnia
az
ellátórendszereket.
Intézkedéseket lehet hozni, hogy kivonják az önkormányzatok alól a
feladatokat, pusztán politikai döntések alapján. Kétharmados többségő
kormányzat intézkedéseit várjuk.
A bizottság a könyvvizsgáló véleményének ismeretében az elıterjesztést
megtárgyalta. A bizottság 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal - ellenszavazat
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
8/2011.(02.23.) PGB. sz.
határozata
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
megállapítására
A bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a közgyőlésnek

3. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
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A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
9/2011.(02.23.) PGB. sz.
határozata
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
A bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

4. Javaslat
a
Fejér
koncepciójára

Megyei

Önkormányzat

vagyonhasznosítási

Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
Hozzászólások:
Dr. Molnár Krisztián, aljegyzı
Célunk az volt, hogy áttekintsük a forgalomképes ingatlanok körét, melyek
vagyonhasznosítás területén realizálhatóak. A földtörvény elıírásait
érvényesíteni kívántuk, elsı kísérletünk a csomagban történı értékesítés
lehetısége. Berze Attila kérdésére válaszolva tájékoztatásul elmondta, hogy
a kisgyóni turistaház szerzıdése 2013. évben jár le, s akkor új irányú
hasznosításról dönthet a közgyőlés.
Dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke
A Levéltár és az ehhez kapcsolódó ingatlanok vagyonhasznosítási
lehetıségeirıl is tervet kellene készíteni. A telkeket és mezıgazdasági
területeket egy csomagban érdemes szerepeltetni, azonban csomag esetében
számolni lehet jogi vitákra.
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
10/2011.(02.23.) PGB. sz.
határozata
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonhasznosítási
koncepciójára
A bizottság felkéri a Hivatalt, hogy a következı bizottsági ülésre készüljön egy
vagyonhasznosítási terv a Levéltár befejezésekor felszabaduló ingatlankör
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bizottság az elıterjesztés szerinti
határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

5. Javaslat az enyingi 2294/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének
rendezésére
Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
Hozzászólás:
Gebula Béla Ákos, a bizottság alelnöke
A kistérségi szakellátó rendszer pályázatához történt korábban az ingatlan
ajándékozása, ezzel az elıterjesztéssel most visszarendezıdik az eredeti
állapot.
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
11/2011.(02.23.) PGB. sz.
határozata
Javaslat az enyingi 2294/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének
rendezésére
A bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

6. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye
sárosdi telephelyén 5 db gondozott szobában parketta burkolat cseréjére
Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke

A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
12/2011.(02.23.) PGB. sz.
határozata
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye
sárosdi telephelyén 5 db gondozott szobában parketta burkolat cseréjére
A bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

7. Javaslat a Fejér Megyei
követelésének törlésére

Szent

György

Kórház

Elıterjesztı: dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke

behajthatatlan
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Gebula Béla Ákos, a bizottság alelnöke
Kérte a Kórház képviselıjét, hogy szíveskedjenek a követelés behajtás
körülményeit még egyszer áttekinteni, s még egy próbálkozást megtenni a
behajtásra.
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
13/2011.(02.23.) PGB. sz.
határozata
Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház behajthatatlan
követelésének törlésére
A bizottság a behajthatatlan követelés törlését nem engedélyezte. Felkéri a
Kórház vezetését, hogy a követelés behajtására tegye meg a szükséges
intézkedéseket.

8. Tájékoztató a Fejér Megyei Szent György Kórház 2010. évi ellenırzésekre
tett intézkedések beszámolójáról
A bizottság a Kórház fıigazgatója által küldött tájékoztatót megtárgyalta. A
bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
14/2011.(02.23.) PGB. sz.
határozata
Tájékoztató a Fejér Megyei Szent György Kórház 2010. évi ellenırzésekre
tett intézkedések beszámolójáról
A bizottság az SZMSZ 2. sz.mell. 26. pontja szerint átruházott hatáskörben
eljárva a tájékoztatót tudomásul vette azzal, hogy a meg nem tett
intézkedések megtételére felkéri a Kórház vezetését.

9. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
intézmények feladatátszervezése kapcsán felszabaduló álláshelyek
megszüntetésére
Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
Galler Nándorné, irodavezetı
A bizottság elnökének kérdésére válaszolva elmondta, hogy az átvilágítás
eredménye alapján lehetséges, hogy lesz további létszámcsökkentés. A
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mai jelzés alapján kiegészül a
Prelúdium igazgatójának 1 fı leépítési javaslatával - az intézményvezetık által
javasolt leépítéseket tartalmazza.
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság 6 igen és 1 tartózkodó
szavazattal - ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
15/2011.(02.23.) PGB. sz.
határozata
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények
feladatátszervezése kapcsán felszabaduló álláshelyek megszüntetésére
A bizottság a határozati javaslatot, kiegészítve azt a Prelúdium Alapfokú
Mővészetoktatási Intézménynél 1 fı létszám-csökkentéssel, a közgyőlésnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Több napirend nem lévén az elnök a bizottság nyílt ülését bezárta, a bizottság a
munkáját zárt ülésen folyatatta.

Kmf

Dr. Szabadkai Tamás s.k.
bizottság elnöke
Készítette: Galambosné Aradi Mária

