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Bevezetés
Az Országgyőlés által 2011. évben elfogadott új önkormányzati törvény jelentıs
fordulatot jelentett az önkormányzatok életében, de különösen a megyei
önkormányzatok számára. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területi
önkormányzat, amely - törvényben meghatározottak szerint - területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.
Összességében tehát a megyei önkormányzat kötelezı feladataként gondoskodik a
térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásáról.
A területfejlesztési és területrendezési feladatokat rögzítı - 2011. évi CXLVIII.
törvénnyel módosított – 1996. évi XXI. törvény részletesen meghatározza a megyei
önkormányzat térségi jellegő fejlesztési feladatait.
A területfejlesztési törvény alapján a megyei önkormányzat a területfejlesztés területi
szintő alapegysége, melynek feladata a szükséges tervezési feladatok ellátása és a
hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról való döntés.
A törvény a megyei önkormányzat legfontosabb feladataként a területrendezési
tervek készítését határozza meg. A törvény feladatává teszi többek között
• a fejlesztéspolitikai és a területi szerepébıl, továbbá nemzetközi és határon
átnyúló együttmőködésébıl adódó feladatok összehangolását,
• a megyei önkormányzat összehangolja a települési önkormányzatok felkérése
alapján a települések fejlesztési tevékenységét,
• együttmőködik a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett
települések önkormányzataival a településrendezési tervek összehangolása
érdekében,
• együttmőködik a megye gazdasági szereplıivel,
• részt vesz a KSH és más területi adatgyőjtı szervezetekkel együttmőködve a
területi információs rendszer kialakításában és mőködtetésében, információkat
biztosít a területi tervek készítéséhez,
• a települési önkormányzatok felkérése alapján elısegíti a helyi
önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szervezıdését,
• gondoskodik a településrendezési tervek a megyei területrendezési tervekkel
való összhangjáról,
• együttmőködik a többi érintett megyei önkormányzattal – törvényben
meghatározott kivétellel – a kiemelt térségek összehangolt tervezése
érdekében.
A törvény újraszabályozta a megyei önkormányzat területfejlesztési hatáskörét, azt
jelentısen kibıvítve biztosítja, hogy a megyei önkormányzat váljon területi szinten a
területfejlesztési feladatokat kizárólagosan ellátó szervezetté.
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részbeni jogutódjaként részt vesz a
2007-2013 közti idıszak fejlesztési elképzeléseinek eredményes teljesítése
érdekében azok elszámolásában és ellenırzésében.
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E feladatkör számos részfeladatból épül fel, melyek a törvényben nevesítésre
kerülnek. A feladatok felölelik a területfejlesztési döntéseket megalapozó
vizsgálatokat, a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozását, nemzetközi
együttmőködési megállapodások megkötésének lehetıségét, valamint számos
lényeges kérdésben a megyei önkormányzat számára véleményezési jogot biztosít.
A törvény szabályozza továbbá a megyei önkormányzat és a megyei jogú városok
önkormányzatai közötti együttmőködés kereteit.

I. Gazdasági feltételek
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebbıl
finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelezı, valamint a kötelezı
feladatai ellátását nem veszélyeztetı önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat
költségvetése az államháztartás része, az önkormányzati alrendszer költségvetése a
központi költségvetéstıl elkülönül, ahhoz a központi költségvetési támogatásokkal
kapcsolódik.
A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyőlés a központi
költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
kötelezıen ellátandó, törvényben elıírt egyes feladatainak a feladatot meghatározó
jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelı ellátását feladatalapú
támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján
jellemzı mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást
nyújthat.
A központi költségvetésbıl történı támogatás biztosítása, a helyi önkormányzat
jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, a helyi önkormányzat tényleges saját
bevétele és a takarékos gazdálkodás szempontjai figyelembe vételével történik.
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló
2011. évi CLIV. törvény végrehajtásának eredményeként a Fejér Megyei
Önkormányzat hitelintézetekkel szemben fennálló tartozásait a Magyar Állam átvette,
ezzel az önkormányzat megszabadult a 2011. év végéig felhalmozódott
adósságállomány miatt fennálló több éves fizetési kötelezettségétıl. A 2012. évi
költségvetés végrehajtása során az elızı évrıl áthúzódó, még a korábbi
feladatellátáshoz kapcsolódó szállítói tartozások, illetve egyéb kötelezettségek
rendezése is megtörtént.
A konszolidációt követıen megmaradt vagyoni kör kizárólag az önkormányzat
kötelezı feladatainak ellátását szolgálja, annak hasznosításából bevétel nem
várható. A jogszabályi rendelkezés szerinti kincstári számlavezetés miatt
kamatbevétellel szintén nem számolhatunk, így a megváltozott, elsısorban a
területrendezéshez, területfejlesztéshez kapcsolódó feladatellátáshoz igazodó
költségvetés legfontosabb bevételi forrását a központi költségvetésbıl származó
támogatás biztosítja.
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A megváltozott feladatellátás és költségvetési finanszírozási keretnek megfelelıen
már a 2012. évi költségvetés megalapozásához átalakításra került a Fejér Megyei
Önkormányzat Közgyőlését segítı bizottsági struktúra, az önkormányzat
mőködésével, az ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat ellátó önkormányzati hivatal szervezeti felépítése.
Valamennyi szerzıdés áttekintésre került, a megyei önkormányzat korábbi
feladatellátásához kapcsolódó szerzıdések megszüntetésre, illetve a jogutód
szervezet részére átadásra kerültek, a folyamatos mőködtetéshez továbbra is
szükséges kötelezettségvállalások a megváltozott körülményekhez igazodóan
átalakításra kerültek.
Fentiekre tekintettel 2013 évtıl már egy úgymond tiszta, teljes egészében az új
típusú megyék feladatellátásához igazodó, a területi szintő fejlesztéspolitikai és
középszintő területrendezési feladatok ellátását biztosító költségvetések
összeállítására nyílik lehetıség.
A stabil önkormányzati gazdálkodás érdekében mindenképpen szükséges
figyelembe venni azt, hogy a kötelezı feladatokat az elvárt szinten, a felvállalt
tevékenységeket a rendelkezésre álló források függvényében lássa el az
önkormányzat. A hatékony és racionális gazdálkodás érvényesülése érdekében
összhangba kell állítani a feladatvállalást, a feladatellátást és annak
finanszírozhatóságát.
A Megyei Területfejlesztési Koncepció további ütemeinek, valamint a Program
elkészítésének forrásaként további összeg lesz elnyerhetı az ÁROP keretébıl
pályázat útján várhatóan 2013. II. félévében.
Ugyancsak területfejlesztési tervezést szolgálhatja a kormányzati támogatásként
ígért megyénkénti átlag 50 millió Ft-os keret.
A gazdálkodás biztonsága érdekében fenn kell tartani a költségvetési egyensúlyt,
meg kell ırizni a hatékony, költségtakarékos struktúrákat, folyamatosan figyelemmel
kell kísérni az önkormányzat likviditási helyzetét, a feladatellátás finanszírozását a
többletbevételi források teljes körő feltárásával kell elısegíteni.
A Megyei Önkormányzatok Szövetsége felkérésére további pénzügyi források
felderítése érdekében győjtjük és megosztjuk egymással a szükséges információkat.

II. Fejlesztési elképzelések
Területrendezés
Fejér Megye Közgyőlése 2009. február 12-i ülésén fogadta el Fejér Megye
Területrendezési Tervét. Önkormányzatunk azóta is kiemelt hangsúlyt fektet a
települések területrendezéssel kapcsolatos feladatainak és elképzeléseinek
koordinálására. Ez abban is megnyilvánul, hogy az egyes területrendezési eszközök
véleményezésében - az országban szinte egyedülálló módon – a közgyőlés
közvetlenül is részt vett.
A Fejér Megyei Területrendezési Terv elfogadása után a hivatal egyik fı feladata a
megyei települések figyelmének felhívása arra, hogy az elfogadott Területrendezési
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Tervvel összhangba kell kerülnie a saját településrendezési eszközeiknek. Erre való
tekintettel a Fejér megyei települések által megküldött településrendezési és
szabályozási terv egyeztetési anyagának véleményezése során a település készülı,
illetve módosított szerkezeti, szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát vetette
össze a jóváhagyott megyei rendezési tervvel, és a hatályos jogszabályokkal.
A településrendezési tervek véleményezése keretében az elsıdleges feladat a Fejér
Megyei Területrendezési Tervben szereplı megyei területfelhasználási kategóriákra,
megyei térségi övezetekre vonatkozó szabályok településrendezési tervekben
történı érvényesítése. Kiemelt szempont a tervvéleményezéseknél Fejér megye
természeti, tájképi, építészeti értékeinek megırzése, az ökológiai elvek
érvényesülése. Ennek érdekében célunk az ökológiai rendszerek, zöldfolyosók
folyamatosságának biztosítása, a táji, környezeti szempontból elınytelen, túlzott
beépítési sőrőség elkerülése, a termıterületek mővelés alól való kivonásának
megelızése, a területi adottságok, erıforrások hosszú távú hasznosítása és
védelme, a mőszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezése, a
fenntartható fejlıdés elvének megfelelı területfelhasználás, valamint az optimális
területi szerkezet kialakítása, illetve fenntartása.
Ugyancsak fontos feladat a területfejlesztési prioritások és célok biztosítása is!

Területfejlesztés
Az Országos Fejlesztési Koncepció (OFK) és az Országos Területfejlesztési
Koncepció (OTK) kidolgozásához az alábbi információkat adta a Fejér Megyei
Önkormányzat, amely alapján meghatározták a megye 2014-2020 közötti idıszakra
meghatározott legfontosabb prioritásait. Ezen prioritásokat az országos és európai
prioritásokhoz való alkalmazkodása mellett a megye sajátos jellegébıl adódó célok
jelentik.
1. Foglalkoztatáspolitika, munkanélküliség, fiatalok munkába helyezése
A foglalkoztatottsági alapmutató egy adott megyében önállóan nehezen javítható,
mégis kiemelt prioritásként kell kezelni a kis- és középvállalkozások pályázatainak
támogatását, patrióta gazdaság megteremtését, az önfenntartó képesség és
önellátás, helyi termékek piacra jutásának elısegítését, a foglalkoztatás növelése
érdekében. Javasoljuk, hogy az országos foglalkoztatási mutatószámok
alátámasztására és fıleg a helyzet javítására készüljenek megyei vagy térségi
részletes tervek, amelyek segítségével a települési közterületeken, erdı- és
vízgazdálkodási területeken kívül is biztosítsa az értelmes és értéket teremtı
közmunka lehetıségeit.
2. A fenntartható gazdaság fejlesztése kapcsán az alábbi célkitőzések
fogalmazhatók meg:
• A fejlesztési források kialakításánál a kutatás-fejlesztésnek, a technológiai
transzfernek és az innovációnak kell nagyobb teret adni.
• Határozottan törekedni kell – az európai piacok megtartása mellett – a középeurópai és keleti piaci lehetıségek bıvítésére, „a több lábon állásra”.
• A nagyvállalatok és a mikro-, kis-, és középvállalkozások beszállítóvá
válását, az innováció térbeni kiterjesztésével, a szakképzés és a piacra jutás
elısegítésével, nem utolsó sorban a foglalkoztatottság bıvítésével kiemelten
kell támogatni.
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• A szakképzés terén számolni kell a rendkívül alacsony gyermeklétszám
következtében tanulóhiánnyal, a divatszakmák elszívó hatásával és a külföldi
munkavállalás növekvı lehetıségével. A jelentıs szakképzési lemorzsolódást
a képzés átalakításával, szociális programok indításával és elsısorban a
pályakezdı
szakemberek
megbecsülésével
alapvetıen
meg
kell
reformálnunk.
3. Turizmusfejlesztés
Jelenleg a kisebb turizmusfejlesztési ügyek mellett a városi TDM-ek, illetve
helyenként a borturizmus fejlıdését szolgáló programok szerepelnek csak.
Nagyobb szerepet kell kapni a turisztikai programok kialakításánál a helyi termék, a
helyi specialitások és szokások bemutatásának, a testvérmegyei és testvérvárosi
kapcsolatok továbbfejlesztésének, továbbá Fejér megye jó lehetıséget biztosít a
zarándokturizmus számára is. Ma még óriási kiaknázatlan terület a nemzetközi és
hazai jelentıségő sportesemények, szabadidıs rendezvények résztvevıinek
fogadása, ellátása, szórakoztatása. A következı idıszakban törekedni fogunk arra,
hogy a kiemelt országos projektek illeszkedjenek Fejér megye és a Közép-Dunántúl
stratégiai elképzelései közé, mind városképi, környezet- és természetvédelmi,
valamint beruházási szempontból is segítsék elı a vendégéjszakák növekedését, a
történelmi emlékhelyek látogatottságának növelését, a sport- és egyházi turizmus
adta lehetıségek kiteljesedését.
4. Integrált terület- és településfejlesztés
A területfejlesztés nem cél, hanem eszköz. Fejér megye elkészítette és 2009-ben
elfogadta a megye szerkezeti tervét és szabályrendeletét, területrendezési tervét.
Ennek megalapozó munkarészét azonban az ezredfordulón állították össze, ezért
szükséges a fejlesztési koncepció és program. Erre való tekintettel az OTK és OFK
felülvizsgálata folytán, illetve vele párhuzamosan a megye gazdálkodó szerveivel és
önkormányzataival, térségi tanácsaival közösen ki kell alakítanunk a megye
gazdasági programját, amely szervesen illeszkedik Magyarország közép-, hosszú- és
nagytávú programjaihoz. Néhány ezen idıszakban megtehetı intézkedés azonban
egyértelmő:
• a 2007-2013 közti ciklus hátralévı részében a kiemelt országos programok
(KÖZOP, TÁMOP, KEOP, TIOP stb.) megvalósulásának segítése,
• törvényi felhatalmazás alapján, a Konzultációs Fórumokon keresztül intenzív
egyeztetésekkel biztosítsa az eddigi ágazati célok. helyébe 2014-tıl lépı
operatív programok – Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP),
Versenyképes
Közép-Magyarország
OP
(VEKOP),
Területés
Településfejlesztési OP (TOP), Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP),
Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP), Emberi Erıforrás
Fejlesztési OP (EFOP), Koordinációs OP (KOP), „Vidékfejlesztés, halászat”
OP) – Fejér megyei illeszkedésének és megvalósulásának biztosítása,
• a megyei jogú városok fejlesztési céljainak integrálása.
Az Integrált Területfejlesztési Beruházások (ITI) keretében jelentıs pénzeszközök
megszerzésére nyílhat lehetıség a közeljövıben. A jelenleg körvonalazódó,
„munkanévvel” rendelkezı ITI-k az alábbiak: Gyır-Mór-Tatabánya-SzékesfehérvárDunaújváros-Kecskemét-Szolnok ipari-logisztikai klaszter, „Pannónia szíve”
(Velencei-tó, Vértes, Váli-völgy, Dél-Balaton, Móri borvidék), Székesfehérvár ITI,
Mezıföld zöld klaszter, Duna-mente ITI (5 megye és Duna-menti városok társulása).
Ezek segítségével nagyprojektek valósulhatnak meg.
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5. Környezetfejlesztés
Vízvédelem legfontosabb elemei:
• Séd-Gaja-Nádor-Sió-Kapos rendszer belvíz, öntözı, tározó vizes fejlesztés,
• magasabb szintő, biztonságosabb ivó- és öntözıvíz-tározás,
• az élıvizeknek gazdasági hasznosítása
• A Velencei-tó üdülıkörzet és vízgyőjtı területe és termálfürdıi jelentıs
turisztikai szándékok és a vízgazdálkodás, vízminıség-védelmi és nem utolsó
sorban természetvédelmi érdekek közötti egyensúly
• Duna Stratégiához kapcsolódva fontos:
• a Duna parti sávja ivóvíz kincsének sértetlen megırzése
• a Duna meder változásai és a nem kellıen átgondolt településszerkezeti
szabályozások miatti további partfalerózió elkerülése, mérséklése
• a turizmus nemzetközi (hajó- és evezısforgalom, kerékpárút, galériaerdık
látogathatósága, a part menti borok és helyi termékek bekapcsolása,
motelek és szállodák forgalmának fellendítése, limes – ripa Pannonica
feltárása) vérkeringésébe való bekapcsolása.
Szennyvíz
Fejér megye felszíni, felszín alatti vízkészleteinek, talajminıségének megóvása
érdekében fontos feladat a településeken keletkezı kommunális és ipari szennyvizek
környezetkímélı győjtésének, kezelésének biztosítása. Ennek érdekében
összehangoltan szükséges megvalósítani a még ellátatlan települések
csatornázását, szennyvizeinek kezelését.
Ivóvíz
A vízellátás vonatkozásában a fejlesztési feladatokban ma már nem a bekötöttség
növelése, a "mennyiségi ellátás" megoldása a legfontosabb, hanem a "minıség"
biztosítása kerül elıtérbe a vízellátással kapcsolatos fejlesztési feladatok körében. A
vízminıség védelme az általánosan terjedı elszennyezıdés következtében egyre
nehezebb feladat. Az egészséges víz, mint a természet legfontosabb kincse kiemelt
védelmet igényel. A jövı feladata, rövid és hosszabb távon egyaránt a vízbázisok
fokozott védelmének biztosítása, valamint az arzénnal és nitráttal szennyezett viző
települések problémájának az Európai Unió által is szorgalmazott megoldása.
Kommunális hulladék kezelése, győjtése és hasznosítása
Fejér megye településeinek többsége csatlakozott a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Székesfehérvár és Dunaújváros meghatározó
szerepet vállalt a társulásban. Alapvetı feladatnak tartjuk, hogy a Fejér megyében
keletkezı hulladék a környezet- és természetvédelem, a településtisztaság kérdésein
túlmenıen igen fontos nyersanyagot biztosítson a szolgáltató iparnak és alapja
legyen a közfoglalkoztatásnak.
Energiafelhasználás
A hagyományos és megújuló energia elıállítása és a fogyasztóhoz való eljuttatása a
középpontban áll. Hosszútávú, és a hazai vállalkozókat bevonó intézményi szintre
lebontott megyei energiamérleg és intézkedési terv kialakítására van lehetıség.
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6. Humáninfrastruktúra fejlesztése
• A megye délnyugati hátrányos helyzető térségeinek (Sárbogárd, Enying)
felzárkóztatása érdekében kiemelt vállalkozói övezet létrehozása a Tolna
megyei Tamási kistérséghez hasonlóan. Fejér Megye Közgyőlése
kezdeményezi a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és mőködésének,
valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013.
(II.12.) Kormány rendelet módosítását annak érdekében, hogy Enying és
Sárbogárd kistérség és a hozzá tartozó települések szabad vállalkozási
övezetbe nyerjenek besorolást.
• Foglalkoztatás növelése, a nık társadalmi szerepvállalásának segítése,
segély helyett munkába állítási program folytatása.
• A
jelentıs
roma
népesség-részarányú
településeken
kiegészítı
fejlesztésekkel elı kell segíteni a társadalmi integrációt.
• A fogyatékkal élık, hátrányos helyzetőek, szociálisan rászorultak speciális
képzését és foglalkoztatását emberi léptékő intézményekkel javítani kell.
• A tudásalapú társadalom és helyi közösségek kialakítása, a mőveltség
színvonalának növelése, nemzeti és kisközösségi identitásfejlesztése.
• Ki kell terjeszteni a digitális oktatás képzés nevelés feltételrendszerét.
Székesfehérváron és Dunaújvárosban a felsıfokú oktatás elért színvonalát és
a bázisokat meg kell tartani.
• A magyar egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi hálózat átalakítása és
fenntarthatóvá tétele egy hosszú távú folyamat, amelyben akkor történik
minıségi elırelépés, ha kiépülnek a területi szakellátás hiányzó intézményei.
Fontos az egészségtudatos magatartás kialakulása, a szőrıhálózatok
kiteljesedése és elérhetıvé válása.
7. Megyei jogú városok tervezett
folyamatban lévı fejlesztései

idıszakra

vonatkozó

prioritásai

és

Székesfehérvár az ország gazdasági, logisztikai, közép- és felsıfokú oktatási,
kulturális, vidékfejlesztési politikájának meghatározó szereplıje. Az elkövetkezendı
idıszak legfontosabb fejlesztései:
• Nyugati elkerülı út II., III. ütemének és csomópontjainak építése.
• Befejezıdik az ország legnagyobb szennyvízprogramjának építése a várost
környezı településekkel együtt.
• A Nemzeti Emlékhely középtávon való méltó kialakítása, a szakrális központ
létrehozása nemzeti ügy.
• A megyeszékhely integrált városfejlesztési stratégiát kíván megvalósítani,
amely a történelmi városon kívül, azzal szerves egységben, új kereskedelmi
kulturális színtereket, közösségi tereket kíván létrehozni. Ezek kapcsolódnak a
város történelmi emlékéveihez, évfordulóihoz.
• A közösségi közlekedés fejlesztése terén meghatározó a Székesfehérvár
vasútállomás intermodálissá való fejlesztése, a Budapest-SzékesfehérvárBoba vasútvonal korszerősítése és a buszhálózat korszerősítése.
• A meghatározó csapatsportokhoz kapcsolódó 5-6 ezer nézı befogadására
alkalmas multifunkcionális sportcentrum megépítését, amely alkalmas
konferenciaturizmus és kulturális rendezvény megrendezésére is.
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•

A korábban megyei feladatokat ellátó, a Kormány által átvett, részben azóta
városi tulajdonba került, fejlesztés alatt álló intézmények sora található,
amelyeknél jelentıs fejlesztések folynak, illetve kezdıdnek a közeljövıben
(Fejér Megyei Szent György Kórház, Megyei Levéltár, megyei szociális
intézmények energiaracionalizálása, Szent István Múzeum – Tác-Gorsium)

Dunaújváros jelentısége a megye déli sarkában túlnı a megyehatáron. A város fı
célkitőzései az alábbiak:
• Székesfehérvár és Dunaújváros jobb közúti közlekedési kapcsolatának
biztosítása érdekében a 62. sz. fıút burkolatmegerısítése, valamint a
Seregélyest és Szabadegyházát elkerülı szakaszainak megépítése
• Országos közforgalmi kikötı bıvítése, illetve kialakítása az országos
jelentıségő logisztikai központ részeként
• Kezdeményezı szerepet tölt be a Duna-menti városok és térségek
együttmőködési rendszerében.
• Belváros IVS - funkcióbıvítés típusú rekonstrukciója
• Intermodalitás továbbgondolása, a kerékpárút építése, az ivóvíz és öntözıvíz
kiemelési rendszerek bıvítése a partfal megerısítés folytatása, a limessel
kapcsolatos örökségvédelmi munkák
• Nagyvállalataival (Dunaferr, Hankook, Papírgyár) együttmőködve a szennyezı
anyag kibocsátása csökkentése
• A versenysport kiemelkedı központja, most utánpótlásbázis.
A Duna Stratégia és az ágazati programok révén Dunaújváros térsége és a Dunamente szorosan együttmőködik a határon átnyúló, valamint az országos és térségi
programok összehangolásában. A megye dél-nyugati területein a foglalkoztatási,
oktatási, kulturális, egészségügyi szolgáltatások elérhetıségének javítása
kívánatosnak tőnik. Ez a Paksi Atomerımő bıvítése (felülvizsgálata) révén a
sárbogárdi és enyingi kistérség egyes részeinek az ágazati, operatív programoknál
gyorsabb ütemő bekapcsolását jelentheti a dunaújvárosi „erıtérbe”. A Dunaújvárosi
Fıiskola speciális jellegén túl a Duna-Völgye Stratégia egyik meghatározó kutató és
monitorozó szakemberképzı bázisa lett. Ennek a minıségnek a fenntartása,
bıvítése országos és Fejér megyei érdek.
8. Fejlesztési együttmőködés
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
közremőködésével a tó vízgyőjtı területe és a térség fejlesztési koncepciója,
programja, egységes rendezési tervének elkészítése. A turizmus célú fejlesztéseket
úgy kell meghatározni, hogy azok illeszkedjenek a vízminıség-, természet- és
környezetvédelmi célokhoz. Ennek kertén belül a legfontosabb feladatok:
• A Velencén megkezdett kiemelt programot képezı beruházások ügyében
kormányzati döntés szükséges.
• A termálvízkincs megosztása és hasznosítása meghatározhatja a további
fejlesztések volumenét és irányát.
• Az ifjúsági sport, valamint a fogyatékkal élı gyermekek táboroztatását és
nevelését szolgáló létesítmények kialakítását a meglévı sport, gyermek és
ifjúsági célú sportiskola és rehabilitációs központ fejlesztésével javasoljuk
összekapcsolni.
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•

•

•

A Velencei-tó védelmének és egyes sportágak nemzetközi szintő
befogadásának érdekében kiemelt terv keretén belül programot kell készíteni
a tó kül- és belterületi partjainak csapadék- és belvízelvezetésére,
vízszintszabályozására. A partfalvédelem elodázhatatlan feladat.
Meg kell oldani a tó körüli közösségi közlekedés, továbbá a kommunális
hulladék győjtését és kezelését, oly módon, hogy alkalmas legyen a nyári
csúcs és a téli alacsonyabb intenzitású vendégfogadás kiszolgálására. A tó
körüli kerékpárút építését úgy kell befejezni, hogy Nadapon és Lovasberényen
keresztül teremtsük meg a lehetıségét a királyi városok irányába az eurovelo
kerékpárút hálózathoz.
Gondoskodni kell a velencei táj értékeinek, a szokásoknak, kulturális és épített
örökségi emlékeinek a bemutatására.

9. Koordináció
Meg kell teremteni az országos irányító hatóságok által felügyelt operatív programok,
azok prioritásai, a térségi, kistérségi, vidékfejlesztési és egyéb ágazati céljai,
valamint a megyei önkormányzat céljai közötti szoros kapcsolatot, együttmőködést.
A Fejér Megyei Önkormányzat által megadott információk között megfogalmazott
2014-2020 közötti idıszakra meghatározott legfontosabb prioritások alapján a
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) szakemberei minden megyére és
Budapestre is összeállítottak egy elsı fejlesztési változatot egy-egy oldalban. A Fejér
megyére vonatkozó, pozicionálást és fejlesztési irányokat tartalmazó alábbi
dokumentumot a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 89/2012. (VII.03.)
határozatával fogadta el.
Pozicionálás
Alacsony településszámú (108), kevésbé kisfalvas szerkezető, a Mezıföld és a
Dunántúli-középhegység határán elhelyezkedı, fontos közlekedési folyosók által
átszelt megye. A multinacionális vállalatok jelenléte, a modern feldolgozóipari
technológia, a piacgazdaságba való beilleszkedés pozitív hatású, de a hazai KKV-k
kapcsolódása nem teljes körő, melyek a megye déli részén nem jelentkeznek.
A gazdasági válság felerısítette az építı- és jármőipar visszaesését, az
agrárgazdaság és feldolgozóipar egyoldalú szerkezetét, az ipari központokban és
vonzáskörzetükben nıtt a munkanélküliség. A visszaesést követıen „emelkedve
süllyedı” a többi megyével; az országos átlaghoz közelít az egy fıre jutó GDP
tekintetében. Jövedelem összehasonlításban a központi régiótól és a nyugatmagyarországi megyéktıl továbbra is elmarad, foglalkoztatási mutatója relatív
fejlettségéhez képest alacsony.
Fejlesztési irányok
• A Gyır-Tatabánya-Komárom-Mór-Székesfehérvár-Dunaújváros-Paks-Kecskemét
ipari/logisztikai nagyklaszterek közötti közlekedési hálózatok kialakítása.
• Termıföld és ivóvízkincs védelem; Velencei-tó, Séd-Gaja-Nádor-rendszer
revitalizációja, részvétel a Duna Stratégiában; természeti értékek megóvása.
• Fenntartható energiamix kialakítása hosszú távú megyei energiamérleg alapján.
• Hálózatosodó helyi gazdaságra és együttmőködésre építkezı gazdaság-,
társadalomfejlesztés, a piacokon versenyképes szereplık támogatása, intenzív
fejlesztések a K+F sikereit kiaknázó növekedés és a fenntarthatóság érdekében.
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A két megyei jogú város felsıfokú oktatási színvonala és bázisai megtartása, ill.
Székesfehérváron a mőszaki képzés választékának kiszélesítése.
Integrált megyei turisztikai fejlesztések, a Nemzeti Emlékhely méltó kialakítása.
A közép-magyarországi kórház és fekvıbeteg ellátó rendszerhez kapcsolódás
minıségi megvalósítása, a területi szak- és járóbeteg-ellátás teljessé válása.
A nehéz helyzető dél-mezıföldi, illetve társadalmi integrációs kihívásokkal küzdı
települések komplex szemlélető, tágabb környezetükbe beágyazó fejlesztése.
Székesfehérvár hagyományait gondozó, helyzeti energiáit kihasználó, a közeli
fıváros mellett önálló egészségügyi, kulturális, gazdaságszervezı központtá alakítása.
Dunaújváros ipari jellegét megtartó és erısítı, a nagyvállalatok szinergiáját
kihasználó gazdasági központi szerep fejlesztése.

Partnerség, társadalmasítás
A helyzetfeltárás, koncepciókészítés és programozás ütemezett feladatainak
végrehajtása során elengedhetetlen a politikai és a szakmai együttmőködés az
országos kormányzati szervekkel, a kormányhivatallal, a szomszédos megyei
önkormányzatokkal, valamint a megyében mőködı önkormányzatokkal, megyei jogú
városokkal, járásokkal, a LEADER helyi akciócsoportokkal, kiemelt térségekkel (8-as
fıút, Velencei-tó), a Duna-stratégia megvalósításában résztvevıkkel, a gazdaság
legfontosabb szereplıivel, a megyében mőködı tudásbázisokkal, szakmai és civil
szervezetekkel.

Vidékfejlesztés
A Nemzeti Vidékstratégia jövıképének megrajzolása vidéki térségeink értékeibıl,
igen gazdag, évezredes gazdálkodási hagyományainkból és abból az alapelvbıl
indul ki, hogy „város és vidéke közös sorson osztoznak, a vidék gerince pedig a
mezıgazdaság”. A Kárpát-medence adottságai, környezeti feltételei, valamint a
magyarság több mint ezeréves felhalmozott tudása és összegyőjtött, kiválogatott
mezıgazdasági génkészletei, kiváló minıséget adó helyi fajtái a mai – zömében
iparszerő, tömegtermelı – mezıgazdálkodásnál sokkal jobb lehetıségeket kínálnak.
A stratégia átfogó célkitőzésének elérése érdekében az alábbi öt stratégiai célt
fogalmazza meg:
• Tájaink természeti értékeinek, erıforrásainak megırzése
• Sokszínő és életképes agrártermelés
• Élelmezési és élelmiszerbiztonság
• A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése
• A vidéki közösségek megerısítése, a vidéki népesség életminıségének
javítása
A fenti átfogó célkitőzés megvalósulását célzó stratégiai célokat hét stratégiai
területen megfogalmazott vidékstratégiai nemzeti programok és azokkal
összefüggésben térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programok keretében
kívánja a stratégia elérni.
A fenntarthatóság keretén belül támogatjuk a megújuló energia felhasználást széles
körben, valamint a mezıgazdaságban is a kutatás-fejlesztés eredményeinek
felhasználását és a tudásátadást.
Versenyképesség témakörében fontos szerep jut a mezıgazdasági termékek
helyben való feldolgozásának, piacra juttatásának, ezen belül is a különbözı
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nagyságú termelık közti egészséges arány fenntartásának. Megyénkben a „Fejér
Termék” program létrehozásával támogatjuk a jó minıségő és magas
feldolgozottságú helyi terméknek a termelıtıl a felhasználóig való közvetlen
eljuttatását.
A
befogadás,
megújulás
körében
a
veszélyeztetett
csoportok,
a
mélyszegénységben élık, a fiatalok és a korlátozott munkaképességőek (ismételt)
munkába állását kívánjuk elısegíteni egyrészt az oktatás-képzés támogatásával,
valamint a szociális munkások szerepének elıtérbe helyezésével.

III. Program megvalósítását elısegítı legfontosabb alapelvek
• A Fejér Megyei Közgyőlés és bizottsága, valamint az önkormányzati hivatal
aktív és kezdeményezı szerepvállalásával elıtérbe kerülnek a partnerség és
a kapcsolattartás új elemei.
• A program végrehajtása során prioritást kell biztosítani a kötelezı feladatok
ellátására, az önként vállalt feladatok ellátását a költségvetési, pénzügyi
források lehetıségéhez kell igazítani.
• Alapvetı követelmény a pénzügyi-gazdasági fegyelem fenntartása mind a
tervezés, mind a végrehajtás során.
• A program megvalósítását a pályázati lehetıségek teljes körő feltárásával,
lehetséges igénybevételével kell elısegíteni, továbbá elınyben kell
részesíteni az önerı nélküli pályázatok kihasználását.

