Szám: 60 – 4 /2011.

Jegyzıkönyv
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága
2011. május 30- én 15 óra kezdettel
tartott nyílt ülésérıl

Helye: Megyeháza, Szent István tér 9.
Címer terem
Jelen vannak:
Bizottság tagjai
Dr. Szabadkai Tamás
Balogh Zoltán
Farkas Erzsébet
Somogyi Balázs
Berze Attila
Bognár Miklós
Képviselı
Árgyelán János
Krausz Attila
Meghívottak
Mári Ilona, EIPT Kft ügyvezetı
Hivatal részérıl
Galler Nándorné, fıosztályvezetı
Horváth István, Fejlesztési Fıosztály
Galambosné Aradi Mária

jegyzıkönyvvezetı

Dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd
megállapította, hogy a bizottság 6 tagja jelen van, a bizottság határozatképes.
Az elnök javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira:

Napirend:

1. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények
feladatátszervezése kapcsán felszabaduló álláshelyek megszüntetésérıl

-22. Beszámoló az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. 2010. évi
tevékenységérıl
3. Javaslat a „Királyi Séta – Történelmi idıutazás az ezeréves
Székesfehérváron” KDOP-2.1.1/A-2008-0002 sz. projekttel kapcsolatos
szükséges teendık megtételére
4. Egyebek
A bizottság 6 igen - egyhangú - szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok tárgyalása
1. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
intézmények feladatátszervezése kapcsán felszabaduló álláshelyek
megszüntetésérıl
Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke

Galler Nándorné, fıosztályvezetı
Röviden ismertette az elıterjesztést, kiegészítésként elmondta, hogy a 6 fı
létszámcsökkentésbıl 5 üres álláshely megszüntetése, 1 fı esetében az
óraszámcsökkenés indokolja a létszámleépítését.

A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslatról
6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot
hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
33/2011.(05.30.) PGB. sz.
határozata
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények
feladatátszervezése kapcsán felszabaduló álláshelyek megszüntetésérıl

A bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

2. Beszámoló az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.
2010. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke

dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke
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A Kft mérlegszerinti eredménye – 5 millió Ft-os veszteség. Tájékoztatást kért
arról, miért romlott a kft eredménye az elızı évhez képest. A Felügyelı
Bizottság megfogalmazta, hogy a kft „feltıkésítésre” intézkedést kell tenni,
kérdése, hogy milyen önkormányzati intézkedés szükséges ehhez.
Tájékoztatást kért a kft létszámgazdálkodásáról, a megtett racionalizálási
intézkedésekrıl, a többéves, nagy értékő követelés behajtással kapcsolatos
ügy állásáról, a felügyelı bizottság javadalmazásáról.
Mári Ilona, ügyvezetı
Az ügyvezetı a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy már az üzleti év
tervezésekor jelezte, hogy a kft a kiadásokhoz szükséges bevételeket
maradéktalanul nem tudja kitermelni, több fenntartói támogatásra lenne
szüksége. A rendelı szolgáltatásából lényeges többletbevétel nem várható, az
önkormányzat pénzügyi helyzete sem javult.
A Felügyelı Bizottságnak és a könyvvizsgálónak kötelessége figyelem
felhívást megfogalmazni az alapító felé.
A kft létszáma 22 fırıl 12 fıre csökkent, ebbıl eredı megtakarítások a 2011.
évben jelentkeznek.
Az önkormányzat vizesblokkjai felújításának kifogásolásából származó
követelésünk 2008. év óta húzódik, esélyt lát a követelés rendezésére.
A Felügyelı Bizottság költségtérítés fejében látja el a munkáját.
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslatról
3 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
34/2011.(05.30.) PGB. sz.
határozata
Beszámoló az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.
2010. évi tevékenységérıl
A bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra nem
javasolja.

3. Javaslat a „Királyi Séta – Történelmi idıutazás az ezeréves
Székesfehérváron”
KDOP-2.1.1/A-2008-0002
sz.
projekttel
kapcsolatos szükséges teendık megtételére
Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
Dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke
Székesfehérvár önkormányzata határozata szerint közös megegyezéssel
kívánja a szerzıdést felmondani, ellenkezı esetben eláll a megvalósítástól.
Egyértelmő a város állásfoglalása, nem kívánja megvalósítani a projektet.
Ez egy ultimátum. A megyei önkormányzat gazdasági helyzete rosszabb,

-4egyedül nem képes a tervezett beruházást megvalósítani. Az elıterjesztés
szerint az elıleget és annak kamatát kell visszatéríteni.
Bognár Miklós, a bizottság tagja
A projekt lezárását a székesfehérvári és a megyei önkormányzat csúfos
vereségének lehet tekinteni. A politikai vezetés kudarcának lehet tekinteni
2 milliárd Ft elnyert támogatás szélnek eresztését.
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati
javaslatról 3 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
34/2011.(05.30.) PGB. sz.
határozata
Javaslat a „Királyi Séta – Történelmi idıutazás az ezeréves
Székesfehérváron” KDOP-2.1.1/A-2008-0002 sz. projekttel kapcsolatos
szükséges teendık megtételére
A bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra nem
javasolja.

Több napirend nem lévén az elnök a bizottság ülését bezárta.

Kmf

Dr. Szabadkai Tamás
bizottság elnöke s.k.

Készítette: Galambosné Aradi Mária

