F.M. Közgyőlése 152/2009. (IV.30.) K.h.sz. határozata

Fejér, Pest Veszprém és Zala Megye Közgyőlésének közös ünnepi
megemlékezése megyéjük és a magyar megyerendszer elsı írásos említésének
ezer éves évfordulójáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Fejér, Pest, Veszprém és Zala Megye
Közgyőlésének

közös

ünnepi

megemlékezése

megyéjük

és

a

magyar

megyerendszer elsı írásos említésének ezer éves évfordulójáról” címő elıterjesztést.

Fejér Megye Közgyőlése elfogadja Fejér, Pest, Veszprém és Zala Megye
Közgyőlései – azonos tartalmú döntéseivel egybehangzóan – alábbiakban
megfogalmazott deklarációját:

A Fejér Megyei Önkormányzat, a Pest Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei
Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzat Közgyőlései a Veszprém megyei
Sóly Községben a megyék írásos említésének ezer éves évfordulóján 2009. május
23-án ünnepélyesen emlékeznek meg a neves évfordulóról.

A 2009-es év megyei rendezvényei az eltelt 10 évszázad történelme, kultúrája,
mővészete jegyében zajlanak a megye lakosainak bevonásával mind a négy
megyében, abból a célból, hogy felhívják az ország lakosságának figyelmét arra,
hogy a megyék viszonyítási pontot jelentenek, identitásképzı elemek, amelyek a
település mellett döntıen határozzák meg az egyén országon belüli kötıdését.

1. I. (Szent) István királyunk ezer esztendıvel ezelıtt kiadott oklevelében
meghatározta a veszprémi püspökség határait, egyben birokokat is adományozott
Szent Mihály veszprémi egyházának. Veszprém, Fehérvár, Kolon és Visegrád
városok és területük (megyéik) 1009. esztendıbıl fennmaradt említése a
legkorábbi bizonyítéka annak, hogy a magyar közigazgatás alapegységei, a
megyék története az államalapítás idıszakára nyúlik vissza.

2. A megyék kialakulása egyidıs a keresztény magyar állammal. az állam mellett a
megye a magyarság egyetlen intézménye, amely ezer esztendın keresztül

alkalmazkodni tudott a történelem változó kihívásaihoz és ma is fontos részét
képezi államiságunknak.
3. 1257-ben IV. Béla királyunk megerısítette a veszprémi püspök kérésére I. (Szent)
István király veszprémi püspökségnek adott birokokról szóló 1009. évi oklevelét.
Az adománylevél kiadása óta eltelt közel 250 év tapasztalatai alapul szolgáltak
ahhoz, hogy az oklevélben írt bölcs királyi felismerés a jelenkor döntéshozóinak is
példaként szolgáljon, a korabeli megfogalmazás szerint:

„Ha azt kérik tılünk, ami jogos, azt királyi méltányossággal szívesen kell
teljesíteni különösen akkor, amikor a kérvényezı különbözı érdemi
összecsengenek.”

Ezért 2009. május 23-án Fejér, Pest, Veszprém, Zala megyék közgyőlései
kinyilvánítják, hogy az állam és a megyék érdekei azonosak. Kérik, hogy a
törvényhozás, az állami, önkormányzati, közigazgatási funkciók, feladatok,
hatáskörök teljes körő szakmai felülvizsgálata, újbóli meghatározása alapján
erısítse meg a megyék hatáskörét, szerepét az önkormányzati rendszerben és a
közfeladatok ellátásában.

Fejér, Pest, Veszprém és Zala megyék közös ünnepi ülésükön kinyilvánítják,
hogy minden eszközzel arra törekednek, hogy a megye lakóinak érdekét szolgáló
döntésekkel a megyerendszer létjogosultságát erısítsék.

4. A négy megye közgyőlése mindazért, hogy az ezer éves évforduló ünnepsége
méltóan

bekerüljön

a

megyék

történelmébe,

az

ünnepi

közgyőlésükön

megerısítik a megyék szükségessége mellett hitet tevı döntésüket, és a sólyi
Árpád-kori templom aljzatába az utókor számára emlékurnát helyeznek el a
következı tartalommal:

A négy megyébıl származó föld, a megyei napilapok május 23-i száma, a közös
emlékérem négy változata, a teljes magyar forgalomban lévı pénzérme sorozat,
az ezeréves megyék millenniumi programjait tartalmazó füzet, valamint ezen

ünnepélyes határozat közgyőlési elnökökkel és megyei fıjegyzıkkel aláírt
példánya.
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