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Dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd
megállapította, hogy a bizottság 7 tagja jelen van, a bizottság határozatképes.
Az elnök javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira:
1. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.
(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására.

-22. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésérıl.
3. Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára.
4. Tájékoztató a "Quies Gorsiense - Gorsium, a kikapcsolódás antik szigete"
KDOP-2.1.1/B-2008-007 pályázat állásáról.
5. Javaslat az Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespusztai telephelyén
ivóvízminıség-javító KEOP-7.1.0/11. számú pályázaton történı részvételre.
6. Javaslat pályázat ismételt benyújtására az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı önkormányzatok támogatására.
7. Tájékoztató a 2011. évi belsı ellenırzési terv I. félévi végrehajtásáról.
8. Egyebek.
A bizottság 7 igen - egyhangú - szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság a rendelet módosítás
tervezetérıl 6 igen és 1 nem szavazattal - tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
62/2011.(09.28.) PGB. sz.
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

A bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.

2. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.
félévi teljesítésérıl
Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
Hozzászólás:
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Véleménye szerint az önkormányzat sokkal több pénzt használ el, mint amennyi
van. A tervezettnél is rosszabb irányba módosultak a költségvetési folyamatok.
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság a beszámolóról 4 igen, 3
nem szavazattal – tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
63/2011.(09.28.) PGB. sz.
Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
I. félévi teljesítésérıl
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.

3. Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára
Elıterjesztı : Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
Hozzászólás:
Nagy Barnabás, végelszámoló
A bizottság elnökének kérdésére válaszolva tájékoztatta a bizottságot a
végelszámolás kapcsán felmerülı további lehetséges kiadásokról:
A tervezett döntéssel a tulajdonosnak keletkeznek kötelezettségei, melyekhez
szükséges lesz támogatás biztosítására.
A döntéssel a dolgozóknak megszőnik a jogviszonya, és azok számára, akik az
új cégtıl nem kapnak ajánlatot, végkielégítést és egyéb járandóságokat kell
fizetni, mely 20-25 millió Ft-os nagyságrend is lehet. A továbbfoglalkoztatottak
számára közös megegyezést ajánlanak jogviszony megszüntetésre, így
végkielégítést nem kell fizetni.
A hitelezıi igények kielégítéséhez kb. 10 millió Ft-ra lesz szükség, mivel a kft
követelés állománya nem fedezi a kötelezettségek teljesítését. Továbbá
szeptember 30-i teljesítéssel lesznek még számlák, melyek ezután fognak
beérkezni. Az áthúzódó kötelezettségekre további kb 8-10 millió Ft támogatásra
lesz szükség.
Egyes szerzıdések szeptember 30-án túlra mutatnak, ilyen pl. 100 db hajó
bérlésébıl származó bevétel is. Ezeket az új Kft veszi át, bevétele ez évben már
nem lesz, de kiadás felmerül a szerzıdés teljesítésére. A megszüntetett
szerzıdésekbıl további kötelezettség nem keletkezik.
Árgyelán János, önkormányzati képviselı
20 évre a vagyon kezelıi jog átadását soknak tartja, próbaidınek 1-2 éves
idıtartamot javasol. Véleménye, hogy ezzel a döntéssel a megye lemond a
jogairól, a VVSI feletti szorosabb kontrolljáról.
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Fontosnak tartja, hogy a vagyonkezelés állami felügyelet alatt lesz, a sportolni
vágyok és az egyesületek számára a továbbiakban is biztosítottak a feltételek. A
nonprofit Kft több vízparti vagyont is üzemeltet majd, mely lehetıséget ad a
térség fejlesztésére pályázati forrásokból és önerıbıl. Nem ódzkodik attól, hogy
a magyar állam 20 éves vagyonkezelıi jogot megkapjon, a Velencei-tavi
fejlesztések tervei, a lehetséges tıke injekciók fogadása tekintetében fontos e
döntés meghozatala.
A dolgozók tekintetében a nonprofit kft nem tudja garantálni a teljes létszám
átvételét.
Dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke
A Fejér Megyei Önkormányzat szabadulni kíván az üzemeltetéstıl, mintha az
teher lenne. Kérdése, hogy ha nonprofit formában mőködteti az állam a vagyont,
mennyiben lesz eredményesebb, mint mikor az önkormányzati felügyelet alatt
mőködött? Ki fogja a tulajdonosi jogokat gyakorolni?
Somogyi Balázs, a bizottság tagja
Az állami felügyelet miatt önmagában nem lesz eredményesebb a mőködtetés.
Takarékosabb gazdálkodással, és a majdani tervezett fejlesztések és pályázati
lehetıségek adnak lehetıséget arra, hogy kétszer többet tudjanak fordítani a
vagyon mőködtetésére.
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság az I. határozati javaslatról
5 igen, 2 nem szavazattal - tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
64/2011.(09.28.) PGB. sz.
Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára
A bizottság az I. határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
A bizottság a II. határozati javaslatról 4 igen 3 nem szavazattal - tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
65/2011.(09.28.) PGB. sz.
Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára
A bizottság a II. határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
A bizottság a III. határozati javaslatról 4 igen 3 nem szavazattal - tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
66/2011.(09.28.) PGB. sz.
Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára
A bizottság a III. határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

4. Tájékoztató a "Quies Gorsiense - Gorsium, a kikapcsolódás antik szigete"
KDOP-2.1.1/B-2008-007 pályázat állásáról
Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
A bizottság a tájékoztatót megtárgyalta. A bizottság az elıterjesztésrıl 6 igen 1
tartózkodó szavazattal - ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
67/2011.(09.28.) PGB. sz.
Tájékoztató a "Quies Gorsiense - Gorsium, a kikapcsolódás antik szigete"
KDOP-2.1.1/B-2008-007 pályázat állásáról
A bizottság a tájékoztató tudomásul vételét javasolja a közgyőlésnek.

5. Javaslat az Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespusztai
telephelyén ivóvízminıség-javító KEOP-7.1.0/11. számú pályázaton történı
részvételre
Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság az l. határozati javaslatról
7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
68/2011.(09.28.) PGB. sz.
Javaslat az Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespusztai telephelyén
ivóvízminıség-javító KEOP-7.1.0/11. számú pályázaton történı részvételre
A bizottság az I. határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
A bizottság a Il. határozati javaslatról 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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69/2011.(09.28.) PGB. sz.
Javaslat az Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespusztai telephelyén
ivóvízminıség-javító KEOP-7.1.0/11. számú pályázaton történı részvételre
A bizottság a II. határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

6. Javaslat pályázat ismételt benyújtására az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı önkormányzatok támogatására
Elıterjesztı: Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslatról 7
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
70/2011.(09.28.) PGB. sz.
Javaslat pályázat ismételt benyújtására az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı önkormányzatok támogatására
A bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

7. Tájékoztató a 2011. évi belsı ellenırzési terv I. félévi végrehajtásáról
Elıterjesztı: dr. Szabadkai Tamás, a bizottság elnöke
A bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A bizottság - átruházott hatáskörében
eljárva - a tájékoztatóról 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül
- az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
71/2011.(09.28.) PGB. sz.
Tájékoztató a 2011. évi belsı ellenırzési terv I. félévi végrehajtásáról
A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság a belsı ellenırzések 2011. I. félévi
végrehajtásáról szóló tájékoztatást megtárgyalta és tudomásul vette.

-78. Egyéb
Gebula Béla Ákos hozzászólásában jelezte, hogy számára szerda délutáni
bizottsági ülés idıpontja alkalmatlan, kérte, ha lehet, más idıpontban kerüljön a
bizottság összehívásra.

Több napirend nem lévén az elnök a bizottság ülését bezárta.

Kmf

Dr. Szabadkai Tamás
a bizottság elnöke

Készítette: Galambosné Aradi Mária

