Szám: 60-6/2013.
Jegyzıkönyv
Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága 2013.
november 21-én tartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás, a bizottság elnöke
Dr. Szabadkai Tamás, a bizottság alelnöke
Balogh Gergely, a bizottság tagja
Wurczinger Lóránt, a bizottság tagja
Árgyelán János, a bizottság tagja
továbbá:
Pleizer Lajos a közgyőlés alelnöke
Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı
Dr. Kovács Zoltán aljegyzı
Balsai István tanácsadó
Galler Nándorné fıosztályvezetı
Kovácsné dr. Kocsis Gabriella fıosztályvezetı
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 5 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 4 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.
Kérdés és hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát - az elhangzottaknak
megfelelıen - a napirendrıl.
A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.
Napirend:
1.) Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
háromnegyedéves teljesítésérıl
2.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására
3.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
megállapítására
4.) Egyebek
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1.) Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
háromnegyedéves teljesítésérıl
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 önkormányzat költségvetési
gazdálkodásának háromnegyedéves alakulása eredményes volt, hiszen
összességében a bevételek az idıarányos mértéket meghaladóan, 80 %-ban, míg a
kiadások némi megtakarítással 71 %-ban teljesültek.
Az elıterjesztés részletesen tartalmazza a költségvetés részelıirányzatainak
alakulását, illetve tájékoztatást nyújt a jövıben még várható bevételi forrásokról.
Elmondta továbbá, hogy az NFM-tıl a területfejlesztési feladatok támogatására aláírt
szerzıdés alapján október hónapban az önkormányzat megkapott 3.879 ezer Ft-ot,
továbbá az ÁROP pályázat 90 millió forintos támogatási igény beadásra került.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát a határozati javaslat
tekintetében.
A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
77/2013. (XI.21.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a „Beszámoló a
Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves
teljesítésérıl” címő elıterjesztést megtárgyalta és az elıterjesztésben szereplı
határozati javaslatot 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.
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Dr. Molnár Krisztián – fıjegyzı:
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy egyrészt az elıterjesztés technikai jellegő
módosításokat tartalmaz, úgy mint a köztisztviselık bérkompenzációjának központi
támogatását, a VVVTFT Velencei-tó körüli kerékpárút építésére vonatkozó uniós
pályázattal kapcsolatos díjakat, valamint az NFM-tıl a területfejlesztési feladatok
támogatására kapott összeget.
Elmondta, hogy a jövı évben az önkormányzat vezetése erısíteni kívánja az
önkormányzat külkapcsolati koordinációs tevékenységét, melyhez természetesen a
frakciók egyetértését is kéri Elnök úr.

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérdés és hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésben
szereplı rendelet-tervezet vonatkozásában.
A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
78/2013. (XI.21.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a „Javaslat a Fejér
Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására” címő elıterjesztést
megtárgyalta és az elıterjesztésben szereplı rendelet-tervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.

3.) Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat
koncepciója megállapítására

2014.

évi

költségvetési

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:
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a koncepció elkészítésének határideje az
Áht. alapján április 25-rıl, október 31-re módosult, emiatt az áprilisi közgyőlésre
beterjesztett költségvetési koncepciót a közgyőlés egy elızetes „munkaanyagként”
hagyta jóvá.
Elmondta, hogy az elızetesen elfogadott anyaghoz képest a jelen elıterjesztés nagy
változást nem tartalmaz: Jövıre 255 millió forintos költségvetéssel számol a megyei
önkormányzat. Ezen összeghez még összességében 1,5 milliárd forintos kiegészítı
támogatást kaphatnak a megyei önkormányzatok.
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Elmondta továbbá, hogy figyelembe kívánjuk venni az ÁROP pályázathoz, illetve a
megyei területfejlesztési konzultációs fórum két megyei jogú város általi
hozzájárulásához kapcsolódó bevételeket, tekintettel arra, hogy a hivatal látja el a
fórum munkaszervezeti feladatait.
Végezetül elmondta, hogy amennyiben a központi költségvetés – a tervezett
ütemezés szerint – december 17-én elfogadásra kerül és a kihirdetése is
megtörténik, abban az esetben a közgyőlés december 20-án tárgyalhatja a jövı évi
költségvetést.
Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke:
Megköszönte Fıjegyzı úr napirendekhez főzıdı részletes, szakmai kiegészítését és
hozzászólás hiányában kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésben szereplı
határozati javaslat vonatkozásában.
A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlése
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságának
79/2013. (X1.21.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a „Javaslat a Fejér
Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója megállapítására” címő
elıterjesztést megtárgyalta és az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

4.) 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. Molnár Krisztián
fıjegyzı

Dr. Sükösd Tamás
a bizottság elnöke

