Szám: 60-1/2013.
Jegyzıkönyv
Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi
Bizottsága 2013. február 28-án tartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás, a bizottság elnöke
Balogh Gergely, a bizottság tagja
Wurczinger Lóránt, a bizottság tagja
Árgyelán János, a bizottság tagja
Dr. Szabadkai Tamás a bizottság tagja (zárt ülés közben érkezett)
továbbá:
Dr. Kovács Zoltán aljegyzı
Kovácsné dr. Kocsis Gabriella fıosztályvezetı
Galler Nándorné fıosztályvezetı
Igari Antal fıépítész
Balsay István, tanácsadó
Vargáné Kulcsár Viktória, 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 4 tagja jelen
van.
Tájékoztatta a bizottságot, hogy az Mötv-ben foglalt szabályoknak megfelelıen
a bizottsági jegyzıkönyvet a bizottság egy tagjának alá kell írni, hitelesíteni kell.
Indítványozta, hogy a jegyzıkönyv hitelesítı az ülés jegyzıkönyvei tekintetében
Árgyelán János, a bizottság tagja legyen.
Kérte a bizottság szavazatát a javaslatról.
A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – jegyzıkönyv
hitelesítınek Árgyelán János bizottsági tagot megválasztotta.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirendek az alábbi
elıterjesztésekkel egészüljenek ki:
- Javaslat
az
Országos
Területrendezési
véleményezésére (12. számú elıterjesztés)

Terv

módosításának

- Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2013. évi
mőködési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadására
(13. számú elıterjesztés)
- Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttmőködési
Megállapodások felülvizsgálatára (14. számú elıterjesztés)
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Indítványozta továbbá, hogy a bizottság foglaljon állást Varga Gábor
országgyőlési képviselı úr indítványáról, amely most került kiosztásra a
bizottság tagjai számára és azt tartalmazza, hogy a közgyőlés támogassa az
enyingi és a sárbogárdi kistérség és a hozzájuk tartozó települések „Szabad
Vállalkozási Övezetbe” való besorolását.
Javasolta egyúttal, hogy a bizottság elsı napirendi pontként – zárt ülés
keretében – tárgyalja meg a kitüntetı címrıl- és díjakról szóló elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát – az
elhangzottaknak megfelelıen – a napirendi javaslatról.
A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendet
elfogadta.
Napirend:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

6.)
7.)
8.)
9.)

10.)
11.)
12.)
13.)

Javaslat a Fejér Megye Közgyőlése által alapított Fejér Megye Díszpolgára
kitüntetı cím- és díjak adományozására (zárt ülés keretében)
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
megállapítására
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól,
valamint a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 25/2004.
(VII.9.) K.r. számú rendelet felülvizsgálatára
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Gazdasági Programjának
felülvizsgálatára
Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi területfejlesztési és
területrendezési feladatainak végrehajtásáról
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyására és a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára
Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott
önkormányzati fejlesztések (TEKI, CÉDE) támogatási szerzıdésben vállalt
kötelezettségek teljesítésének lezárására
Javaslat az Országos Területrendezési Terv módosításának véleményezésére
Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2013. évi
mőködési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadására
Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzattokkal kötött Együttmőködési
Megállapodások felülvizsgálatára
Egyebek

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Az elfogadott napirendnek megfelelıen zárt ülést rendelt el.
A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készült.
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Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a zárt ülésen megérkezett dr. Szabadkai
Tamás, a bizottság tagja, így a bizottság a továbbiakban 5 fıvel folytatja
munkáját.
2.)

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosítására

Dr. Kovács Zoltán – aljegyzı:
Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy dr. Molnár Krisztián Fıjegyzı Úr
tárgyaláson vesz részt, ezért nincs jelen a bizottság ülésén.
Az elıterjesztés rövid ismertetésére felkérte Galler Nándorné Fıosztályvezetı
Asszonyt.
Galler Nándorné – fıosztályvezetı:
Elmondta, hogy az elıterjesztés három költségvetés-módosítási tételt tartalmaz:
a megyei önkormányzati tartalék elıirányzatra benyújtott pályázatra 2012. év
végén elnyert 12.536 ezer forintos rendkívüli támogatás dologi kiadási
elıirányzatra történı tervezését; az elmúlt év során a köztisztviselık
bérkompenzációjának finanszírozására szolgáló egyéb központi támogatás
elılegének elszámolása 13 ezer forintos elıirányzat-csökkenését, ami a hivatal
költségvetésében a személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok
elıirányzatainak változását jelenti, valamint 100 ezer forint összegő
átcsoportosítást az átruházott hatáskörő elnöki döntések finanszírozására
elkülönített céltartalék elıirányzat terhére.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban?
Árgyelán János – a bizottság tagja:
Mint ismeretes – mondotta – a tavalyi év folyamán, a 2012. évi költségvetés
megállapításakor nemmel szavazott, ezt fogja tenni most is. Kérdése arra
irányult, hogy a hiány és a pénzmaradvány összege miért nem szerepel?
Galler Nándorné – fıosztályvezetı:
Válaszában elmondta, jogszabály írja elı, hogy így kell tervezni.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az
elıterjesztésrıl.
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A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
27/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására” c.
elıterjesztést megtárgyalta és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
3.)

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
megállapítására

Galler Nándorné – fıosztályvezetı:
Tájékoztatta a bizottságot, hogy a költségvetésben a bevételi oldalon az elızı
évivel azonosan 255.400 ezer forint központi támogatással, és a megyei jogú
városoktól a Területfejlesztési Konzultációs Fórum mőködtetésére 3-3 millió
forint pénzeszköz átvétellel számolt a hivatal. A bevételi forrást növeli az elızı
évi pénzmaradvány tervezett igénybevétele, mely az önkormányzatnál 17.536
ezer forint, a hivatalnál 4.623 ezer forint.
A kiadási oldalon az elızı évi gazdálkodási adatokra alapozva, a megváltozott
feladatellátáshoz igazodva kerültek az egyes kiadási tételek megjelenítésre.
Lényeges változás az elızı évihez képest, hogy a közgyőlés mőködésével
kapcsolatos kiadások (pl. képviselık tiszteletdíja) jogszabályi változás
következtében
a
hivatali
költségvetés
helyett
az
önkormányzat
költségvetésében jelennek meg.
Bár jelen elıterjesztés nem tartalmazza, de várható egy kb. 50 millió Ft
nagyságrendő
területfejlesztéssel
kapcsolatos
bevétel,
amely
két
kormányhatározat módosítása miatt kerül megyénkhez.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban?
Árgyelán János – a bizottság tagja:
Az elıterjesztést tanulmányozva megállapította, a tavalyi évhez képest 1 millió
Ft-ról 5 millió Ft-ra nıtt az az összeghatár, amelyet a jóváhagyott
elıirányzatok között a közgyőlés elnöke átcsoportosíthat, éves szinten pedig
ugyanez 20 millió Ft-ról 30 millió Ft-ra nıtt. Javasolta, hogy ez a tavalyi
rendeletben szereplı nagyságrend legyen 2013-ban is a rendeletben.
Indítványozta továbbá, az elnöki átruházott hatáskörő döntések összeghatára 2
millió Ft, a nemzetközi kapcsolatok koordinálására 3 millió Ft, az általános
tartalék terhére pedig 3 millió Ft kerüljön megállapításra.
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Dr. Szabadkai Tamás – a bizottság tagja:
Megkérdezte, mi a növekedés oka?
Galler Nándorné – fıosztályvezetı:
Válaszában elmondta, a növekedésnek nincs konkrét oka. Az elıterjesztésben
szereplı nagyságrendet indokoltnak tartja, fontos, hogy legyen az elnöknek
mozgástere akkor is, ha nincs közgyőlés. A tavalyi évben nem került sor elnöki
átcsoportosításra, mert minden esetben tudott a közgyőlés dönteni. Biztonsági
okból és a határidık betartása miatt került a tervezetbe a szóban forgó
nagyságrendő átcsoportosítási lehetıség.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Úgy vélte, ezt preferálja a jogszabály is, ugyanakkor rugalmasabbá teszi az
önkormányzat mőködését is.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén elıször a módosító javaslatokról kell
dönteni – mondotta. Kérte a bizottság szavazatát Árgyelán János azon
módosító javaslatáról, miszerint a közgyőlés a költségvetés kiemelt
elıirányzatai között, alkalmanként 1 millió összeghatárig a Közgyőlés Elnökét
átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 20
millió Ft erejéig, a Közgyőlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
A bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett – a
javaslatot nem támogatta.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérte a bizottság szavazatát Árgyelán János azon javaslatáról, hogy az
általános tartalék 2 millió Ft helyett 3 millió Ft-ban kerüljön megállapításra.
A bizottság 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett – a
javaslatot nem támogatta.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérte a bizottság szavazatát az eredeti elıterjesztésrıl.
A bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
28/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapítására”
c. elıterjesztést megtárgyalta és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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4.)

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról
szóló
16/2010.
(X.29.)
önkormányzati
rendelet
felülvizsgálatára

Dr. Kovács Zoltán – aljegyzı:
Tájékoztatta a bizottságot, hogy 2013. január 1-tıl új szabályok kerültek az
Mötv-be. Ennek megfelelıen módosítani kell az SZMSZ-t, pl. az alakuló ülés
szabályainak a törvényhez igazításával, a képviselıi érintettség bejelentése
elmulasztásának szankcionálásával, a fıjegyzı és az aljegyzı együttes
távollétének esetére a helyettesítés szabályaival, valamint – mivel nemzetiségi
ügyekkel foglalkozó bizottság mőködtetése már nem kötelezı – a bizottság
nevébıl törlésre kerül a nemzetiségi jelzı. A napirendi javaslat és az ügyrendi
hozzászólás pontosabb körülírása történt meg. Fıben került megadásra az
egyes kezdeményezésekhez szükséges képviselıi létszám.
A képviselınek kell megjelölnie, hogy felvetése kérdés vagy interpelláció.
Több apró, inkább az egyértelmő értelmezést segítı pontosítást is tartalmaz a
tervezet.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésrıl.
A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
29/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára” c.
elıterjesztést megtárgyalta és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
5.)

Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól, valamint a lakások és helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl
szóló
25/2004.
(VII.9.)
K.r.
számú
rendelet
felülvizsgálatára

Dr. Kovács Zoltán – aljegyzı:
Elmondta, az elıterjesztés a nemzeti vagyonról szóló törvényhez igazítva
készült el.
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Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatról.

bizottság

szavazatát

az

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
30/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól,
valamint a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 25/2004. (VII.9.)
K.r. számú rendelet felülvizsgálatára” c. elıterjesztést megtárgyalta és az abban
foglalt határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Ezt követıen kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésben szereplı
rendelet-tervezetrıl.
A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
31/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól,
valamint a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 25/2004. (VII.9.)
K.r. számú rendelet felülvizsgálatára” c. elıterjesztést megtárgyalta és az abban
foglalt rendelet-tervezetet a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
6.)

Javaslat a Fejér
felülvizsgálatára

Megyei

Önkormányzat

Gazdasági

Programjának

Dr. Kovács Zoltán – aljegyzı:
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a 2012. január 1-tıl hatályos jogszabályok
értelmében a megyei önkormányzatok legfontosabb feladatává a
területfejlesztés vált, ez az elkövetkezendı években nem pusztán tervkészítést
jelent majd, hanem a tervekben foglaltak gazdasági megvalósítását is jelenti.
A folyamatban lévı megyei területfejlesztési terv tapasztalatait, elızetes
elképzeléseit, a megye életében kifejtett majdani gazdasági kihatásait vázolta a
hivatal az elıterjesztésben. Ennek során külön kiemelésre kerültek a koncepció
különbözı fázisainak készítése során igénybe vehetı pénzügyi források.
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Árgyelán János – a bizottság tagja:
Hozzászólásában elmondta, „soványka” a gazdasági program. Bár jók a
célkitőzések, nincsenek meg a pénzügyi keretek annak hatékony
támogatásához.
Balsay István – tanácsadó:
Elmondta, a regionális területfejlesztési tanács felelıs a ROP végrehajtásáért.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a megyei önkormányzatoknak kiemelt szerepe
lesz a területfejlesztési feladatokban.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az
elıterjesztésrıl.
A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett – az
alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
32/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatára”
c. elıterjesztést megtárgyalta és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
7.)

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi területfejlesztési és
területrendezési feladatainak végrehajtásáról

Igari Antal – fıosztályvezetı, fıépítész:
Röviden elmondta, az elızı év áttekintésérıl szól az elıterjesztés.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésrıl.
A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
33/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi területfejlesztési és
területrendezési feladatainak végrehajtásáról” c. elıterjesztést megtárgyalta és azt a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.

9

8.)

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyására és a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Általánosságban elmondható, hogy a Kbt-t sokat módosítja az Országgyőlés,
ezért is szükséges a önkormányzat ilyen tárgykörő szabályozásának
felülvizsgálata.
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte elsıként a bizottság szavazatát az
elıterjesztésben szereplı közbeszerzési tervrıl.
A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
34/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyására és a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára” c. elıterjesztést
megtárgyalta és a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési
tervét a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérte a bizottság szavazatát a Fejér Megyei Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatáról.
A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
35/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyására és a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatára” c. elıterjesztést
megtárgyalta és a Fejér Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Ügyrendi kérdésben megadta a szót dr. Kovács Zoltán Aljegyzı Úrnak.
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Dr. Kovács Zoltán – aljegyzı:
Tájékoztatta a bizottságot, hogy egyeztetett Balsay István Tanácsadó Úrral a
Varga Gábor Országgyőlési Képviselı Úr által a közgyőlés elnöke részére
eljuttatott levél tárgyában. Az egyeztetés során az a kérés fogalmazódott meg,
hogy az enyingi és a sárbogárdi kistérség és a hozzájuk tartozó települések
„Szabad Vállalkozási Övezetbe” való besorolását mind a bizottság, mind pedig
a közgyőlés a Gazdasági Program részeként kezelje. Varga Gábor
Országgyőlési Képviselı Úr kéri, hogy a közgyőlés értsen egyet
kezdeményezésével és azok a Fejér Megyei Önkormányzat Gazdasági
Programjában épüljenek be.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Sárbogárd Város polgármestereként is kéri, hogy a bizottság támogassa a
javaslatot.
Dr. Szabadkai Tamás – a bizottság tagja:
Kérdésként vetette fel, nem kellene-e a kezdeményezésrıl külön határozatot is
hozni mindamellett, hogy a Gazdasági Program részeként kezeli a testület?
Dr. Kovács Zoltán – aljegyzı:
Válaszában elmondta, önálló határozat csak akkor születhet a témakörben, ha
az a következı közgyőlésen önálló napirendként szerepel.
Balsay István – tanácsadó:
Tájékoztatott arról, hogy megjelent a kormányrendelet, amelyben 33 kiemelt
kistérség szerepel, ezek közé nem került be a szóban forgó enyingi és
sárbogárdi kistérség. Fontos kérdés a megye amúgy is elmaradottabb déldélnyugati részének kiemelt támogatása. Úgy vélte, ezzel a lehetıséggel élni
kell, hiszen ha bekerülnének ezek a kistérségek, akkor 5 évig a vállalkozók
elınyhöz juthatnak, visszatérhetnek az ipari parkokba.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát a
Gazdasági Program kiegészítésérıl.
A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
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Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
36/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága
megtárgyalta Varga Gábor Országgyőlési Képviselı Úr írásos kezdeményezését és
támogatja az enyingi és a sárbogárdi kistérség és a hozzájuk tartozó települések
„Szabad Vállalkozási Övezetbe” való besorolását. A bizottság javasolja a
közgyőlésnek, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat Gazdasági Programja ezen
kezdeményezéssel egészüljön ki.
9.)

Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott
önkormányzati fejlesztések (TEKI, CÉDE) támogatási szerzıdésben vállalt
kötelezettségek teljesítésének lezárására

Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Elmondta, az elıterjesztés önmagáért beszél, nincs szükség kiegészítésre.
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésrıl.
A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
37/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott önkormányzati
fejlesztések (TEKI, CÉDE) támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségek
teljesítésének lezárására” c. elıterjesztést megtárgyalta és azt a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
10.) Javaslat
az
Országos
véleményezésére

Területrendezési

Terv

módosításának

Igari Antal – fıosztályvezetı, fıépítész:
Elmondta, hogy az elıterjesztés általános, részletes és technikai jellegő
módosításokat tartalmaz. A megyei önkormányzat javaslatait a Fejér Megyei
Területfejlesztési Konzultációs Fórumnak is meg kellett tárgyalni, Dunaújváros
és Székesfehérvár is ráerısítettek az önkormányzat elképzeléseire. Kérte, hogy
a megyei jogú városok javaslatait a közgyőlés integrálja az anyagba.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésrıl.
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A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
38/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Javaslat az Országos Területrendezési Terv módosításának véleményezésére” c.
elıterjesztést megtárgyalta és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
11.) Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2013. évi
mőködési
költségeinek
meghatározásáról
szóló
megállapodás
elfogadására
Dr. Kovács Zoltán – aljegyzı:
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy mind Székesfehérvár, mind pedig
Dunaújváros önkormányzata 3-3 millió Ft-tal járul hozzá a Fórum 2013. évi
mőködési költségeihez.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésrıl.
A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
39/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2013. évi mőködési
költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadására” c. elıterjesztést
megtárgyalta és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
12.) Javaslat
a
területi
nemzetiségi
önkormányzattokkal
Együttmőködési Megállapodások felülvizsgálatára

kötött

Dr. Kovács Zoltán – aljegyzı:
Elmondta, hogy az együttmőködési megállapodások felülvizsgálatát törvény írja
elı. A tavaly megkötött megállapodások mentén jól mőködik a két
önkormányzat, ezért a megállapodás módosítása nem indokolt.
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az elıterjesztésrıl.
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A bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyőlésének
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottságának
40/2013. (II.28.) számú határozata
Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottsága a
„Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzattokkal kötött Együttmőködési
Megállapodások felülvizsgálatára” c. elıterjesztést megtárgyalta és azt a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
13.) Egyebek
Dr. Sükösd Tamás – a bizottság elnöke:
Egyéb napirend nem lévén megköszönte a bizottság munkáját és az ülést
bezárta.

k.m.f.

Dr. Sükösd Tamás
a bizottság elnöke

……………………………..
dr. Kovács Zoltán
aljegyzı

Árgyelán János
jegyzıkönyv hitelesítı

