Szám: 60-3/2013.
Jegyzıkönyv
Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága 2013.
június 28-án tartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás, a bizottság elnöke
Balogh Gergely, a bizottság tagja
Árgyelán János, a bizottság tagja
továbbá:
Pleizer Lajos a Fejér Megyei Közgyőlés alelnöke
Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı
Balsai István tanácsadó
Galler Nándorné fıosztályvezetı
Igari Antal fıépítész
Tóthné Czövek Erika jegyzıkönyvvezetı
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Köszöntötte a bizottság tagjait, a hivatal munkatársait és a jelenlévıket.
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel a bizottság 5 tagja közül 3 tag
jelen van.
Indítványozta, hogy a jegyzıkönyv hitelesítı az ülés jegyzıkönyve tekintetében
Balogh Gergely bizottsági tag legyen.
Kérte a bizottság szavazatát a javaslatról.
A bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással jegyzıkönyv
hitelesítınek Balogh Gergely bizottsági tagot megválasztotta.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi
pontokat tárgyalja meg kiegészítve a 14. számú „Javaslat a Velencei-tó és Térsége,
Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács mőködési területével kapcsolatos
egyes döntések meghozatalára” címő elıterjesztéssel.
Kérdés és hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát - az elhangzottaknak
megfelelıen - a napirendrıl.

A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.
Napirend:
1.) Javaslat az árvízvédelmi, árvíz utáni helyreállítási munkálatok valamint az
árvízkárosultak pénzügyi támogatására
2.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására
3.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására
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4.) Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2013. II. félévi üléstervére
5.) Javaslat megyei értéktár létrehozására és a Fejér Megyei Értéktár Bizottság
felállítására
6.) Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott
decentralizált pályázatok lezárására
7.) Tájékoztató Fejér megye védett, védelemre tervezett és Natura 2000 természeti
területei, értékei alakulásáról
8.) Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei
eredményekrıl, intézkedésekrıl
9.) Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
mőködési területével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
10.) Egyebek

1.) Javaslat az árvízvédelmi, árvíz utáni helyreállítási munkálatok valamint
az árvízkárosultak pénzügyi támogatására

Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke:
Megnyitotta a napirend feletti vitát és megkérdezte van-e kérdése, véleménye
valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Rövid szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az elıterjesztés költségvetési
átcsoportosítást tükröz. A közgyőlés elnökével közösen áttekintették az
önkormányzat és a hivatal költségvetését - mondotta, mely alapján sikerült 1,5 millió
forintot e nemes célra elkülöníteni. A Fejér Megyei Önkormányzat, illetve a Fejér
Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésébıl 750 ezer – 750 ezer,
összesen 1.500 ezer forint pénzügyi támogatás biztosítására nyílt lehetıség az
árvízvédelmi, az árvíz utáni helyreállítási munkálatok költségeihez, valamint az
árvízkárosultak megsegítésére.
Árgyelán János – a bizottság tagja:
Hozzászólásában kifejtette, hogy véleménye szerint okulni kellene a korábbi
vörösiszap katasztrófa során kialakult helyzetbıl. Elmondta, hogy több helyen nem
tudták kinek, hova jutott az adományozók által összegyőjtött pénz. Lehet-e valamiféle
visszacsatolást kérni, hogy hová kerül az árvízkárosultaknak, illetve a helyreállítási
munkálatokra felajánlott adomány.
Pleizer Lajos – a közgyőlés alelnöke:
Hozzászólásában elmondta, hogy véleménye szerint a megyében felajánlott
adományokat a Fejér megyei károk enyhítésére kellene felhasználni, lehetne-e
valamiféle ráhatással lenni a megyének e tekintetben?
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Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az adományok elosztásának módjáért, illetve
annak megfelelı helyre történı eljuttatásáért a kormányzati munkáért felelıs szerv
felel. A megyei önkormányzat kísérı levél útján jelezheti a fenti igényeket.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Több hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát a határozati javaslat
tekintetében.
A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavaz és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
56/2013. (VI.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a „Javaslat az
árvízvédelmi, árvíz utáni helyreállítási munkálatok valamint az árvízkárosultak
pénzügyi támogatására” címő elıterjesztést megtárgyalta és azt a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
2.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosítására

Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke:
Megnyitotta a napirend feletti vitát és megkérdezte van-e kérdése, véleménye
valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Az elıterjesztés, a 283.559 ezer forintos fıösszeggel elfogadott költségvetést 26.651
ezer forinttal javasolja növelni. A növekedés tartalmazza a köztisztviselık
bérkompenzációjának 63 ezer forintos központi támogatását, illetve 26.588 ezer
forintos összegben az elızı évi pénzmaradvány eredeti elıirányzaton felüli
összegének a költségvetésbe történı beemelését.
Az anyag magában foglalja a nemzetközi kapcsolatok koordinációjára elkülönített,
valamint az elnöki hatáskörbe utalt keret felhasználásából adódó elıirányzat
átcsoportosításokat, ez utóbbi keret terhére két alapítványi támogatás közgyőlési
támogatottságát kérve.
Az anyag törvényi rendelkezés alapján az államháztartási forrás átadása-átvétele
kapcsán javaslatot tesz az SZMSZ módosítására, illetve az ÁROP pályázat jelenlegi
felfüggesztése miatt, határozati javaslatot tartalmaz az új kondícióknak megfelelı
pályázati anyag elkészíttetése és beadása érdekében.
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Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésben
szereplı határozati javaslat, illetve rendelet-tervezet vonatkozásában.
A bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
57/2013. (VI.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a „Javaslat az
árvízvédelmi, árvíz utáni helyreállítási munkálatok valamint az árvízkárosultak
pénzügyi támogatására” címő elıterjesztést megtárgyalta és azt a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.

3.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosítására

Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke:
Megnyitotta a napirend feletti vitát és megkérdezte van-e kérdése, véleménye
valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Hozzászólásában elmondta, hogy a 2013. április 25-i ülésen elfogadott technikai
jellegő módosítások átvezetésével kapcsolatban a MÁK utólag jelezte az alapító
okirat egyéb pontjait érintı módosítások szükségességét is (szakfeladat szám
változása, szakfeladat szöveges elnevezésnek változása és szövegpontosítás). Erre
tekintettel szükséges az alapító okirat ismételt, immár kibıvített módosítása.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésben
szereplı határozati javaslat vonatkozásában.
A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
58/2013. (VI.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a „Javaslat a Fejér
Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására” címő elıterjesztést
megtárgyalta és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

4.) Javaslat Fejér Megye Közgyőlése 2013. II. félévi üléstervére

Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke:
Megnyitotta a napirend feletti vitát és megkérdezte van-e kérdése, véleménye
valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban.

Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Hozzászólásában tájékoztatta a bizottságot, hogy javaslat érkezett a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, a Magyar Közút Nonprofit Kft. Fejér Megyei
Igazgatóságától, valamint a Fejér Megyei Kormányhivataltól a II. félévi ülésterv
vonatkozásában. Ezen javaslatok bedolgozásra kerültek az ülésterv tervezetébe.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésben
szereplı határozati javaslat vonatkozásában.
A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
59/2013. (VI.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a „Javaslat Fejér
Megye Közgyőlése 2013. II. félévi üléstervére” címő elıterjesztést megtárgyalta és
azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

5.) Javaslat megyei értéktár létrehozására és a Fejér Megyei Értéktár
Bizottság felállítására
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Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke:
Megnyitotta a napirend feletti vitát és megkérdezte van-e kérdése, véleménye
valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Hozzászólásában elmondta, hogy a törvény alapján nem kötelezendıen felállítandó
bizottságról van szó. A célok fontosságára való tekintettel és nem utolsó sorban a
megyei önkormányzat koordinatív szerepének erısítése céljából kerül felállításra a
bizottság. A bizottság összetételében elsıdlegesen a szakmai szempontok kerültek
figyelembe vételre, így a megyei képviselıkkel szemben a bizottságban többségben
vannak a szakmát képviselı személyek. Ennek megfelelıen a bizottságban javasolt
személyek: elnökének Pleizer Lajos, a közgyőlés alelnöke, tagjainak Balogh Zoltán
megyei képviselı, dr. Demeter Zsófia múzeumigazgató, Juhász Zsófia, az MMK
igazgatója és prof. dr. Lukács László néprajzkutató.
Árgyelán János – a bizottság tagja:
Hozzászólásában elmondta, hogy egyetért a bizottság létrehozásával. Bízik abban,
hogy sok feladata lesz a bizottságnak és sok dolgot tud ajánlani a nemzeti
értéktárnak.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Több kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslat vonatkozásában.
A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
60/2013. (VI.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a „Javaslat megyei
értéktár létrehozására és a Fejér Megyei Értéktár Bizottság felállítására” címő
elıterjesztést megtárgyalta és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

6.) Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott
decentralizált pályázatok lezárására

Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke:
Megnyitotta a napirend feletti vitát és megkérdezte van-e kérdése, véleménye
valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban.
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Igari Antal – megyei fıépítész:
Hozzászólásában elmondta, hogy a Fejér megyei pályázók támogatási szerzıdései
közül jelenleg 2013. június 28-i határnappal mindösszesen 19 db szerzıdés zárható
le. A kimutatást az elıterjesztés melléklete tartalmazza.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Több kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslat vonatkozásában.
A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
61/2013. (VI.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a „Javaslat a Fejér
Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja
által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárására”
címő elıterjesztést megtárgyalta és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

7.) Tájékoztató Fejér megye védett, védelemre tervezett és Natura 2000
természeti területei, értékei alakulásáról

Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke:
Megnyitotta a napirend feletti vitát és megkérdezte van-e kérdése, véleménye
valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Balsay István – tanácsadó:
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Fıépítész urat és Nagy Ivett munkatársat illeti a
dicséret az anyag elkészítésében való közremőködésért.
Hozzátette, hogy a következı költségvetési tervezési idıszak lényeges lesz a
kérdést illetıen. A kiemelt kormányzati projekteknél külön kigyőjtésre kerülnek, amit a
Kormányzat továbbít az unió részére. Figyelni kell természetesen az ütközési
pontokra, hiszen egyes fejlesztések esetében az esetleges környezetvédelmi
elıkészítettség hiánya a meghiúsuláshoz vezethet.
Elmondta továbbá, hogy a természetvédelmi területek Fejér megyében igen jelentıs
százalékban fedik le a megye területét. A megyében a legjobb minıségő
termıterületek találhatók, de jelentıs a természetvédelmi területek nagysága is.
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Árgyelán János – a bizottság tagja:
Köszöni a hivatal munkatársainak a színvonalas munkájukat, ami már egy
tanulmánytervként is felfogható.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Több kérdés és hozzászólás hiányában megköszönte a hivatal munkáját az anyag
elkészítésében és megállapított, hogy a bizottság a tájékoztatót – határozathozatal
nélkül – tudomásul vette.

8.) Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér
megyei eredményekrıl, intézkedésekrıl
Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke:
Megnyitotta a napirend feletti vitát és megkérdezte van-e kérdése, véleménye
valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Balsay István – tanácsadó:
Hozzászólásában elmondta, hogy a 11 tematikus célkitőzés között kiemelt szerepe
van az energetikai politikának. Leszögezte, hogy jelentıs elıremozdulás látszik
Székesfehérváron az energiaracionalizálási program megvalósulása tekintetében.
Hozzászólásában kiemelte, hogy az állami, egyházi, civil és az önkormányzati
intézmények tekintetében el kell érni azt, hogy az állam külön forrásból fejlesztési
beruházási programot indítson el épületek főtési korszerősítése tekintetében.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Több kérdés és hozzászólás hiányában megköszönte a hivatal munkáját az anyag
elkészítésében és megállapított, hogy a bizottság a tájékoztatót – határozathozatal
nélkül – tudomásul vette.

9.) Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési
Tanács mőködési területével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke:
Megnyitotta a napirend feletti vitát és megkérdezte van-e kérdése, véleménye
valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban.
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Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Tájékoztatta a bizottságot, hogy a tanács mőködési területének Bicskével történı
kiegészítését tartalmazza elıterjesztés. Elmondta, hogy a Komárom megye is
megtárgyalja az elıterjesztést és ezt követıen hozhatja meg a végsı döntést a
Tanács. Leszögezte, hogy fontos fejlesztéspolitikai érdek a csatlakozás, hiszen így
tudnak központosítottan fejlesztéseket megvalósítani. Elmondta, hogy a
közelmúltban 700 millió forintos beruházás indul meg a tanács mőködési területén,
pontosabban a Velencei-tó déli partján épül kerékpárút a Tanács jóvoltából.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Több kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az
elıterjesztésben szereplı rendelettervet vonatkozásában.
A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
62/2013. (VI.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a „Javaslat a
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács mőködési
területével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára” címő elıterjesztést
megtárgyalta és az elıterjesztésben szereplı rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Ezt követıen kérte a bizottság szavazatát a tanács alapító okiratának módosítására
vonatkozó határozati javaslatról.
A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
63/2013. (VI.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a „Javaslat a
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács mőködési
területével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára” címő elıterjesztést
megtárgyalta és az elıterjesztésben szereplı I. számú határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Ezt követıen kérte a bizottság szavazatát a tanács szervezeti és mőködési
szabályzatának módosítására vonatkozó határozati javaslatról.
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A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
64/2013. (VI.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a „Javaslat a
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács mőködési
területével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára” címő elıterjesztést
megtárgyalta és az elıterjesztésben szereplı II. számú határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

10.)

Egyebek

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Egyéb napirend nem lévén megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta.

K.m.f.

Balogh Gergely
jegyzıkönyv hitelesítı

Dr. Sükösd Tamás
a bizottság elnöke

