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I.
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés
Elnöke 52/2020. (V.28.) határozatával döntött a HUNG-2020 kódjelű, „Az
Agrárminisztérium 2020. évi pályázati felhívása a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének,
népszerűsítésének,
megismertetésének,
megőrzésének
és
gondozásának támogatására” c. pályázat benyújtásáról.
A pályázat az online felületen határidőben benyújtásra került. Az Agrárminisztérium
Hungarikum Főosztálya 2020. október 7-én értesítette az önkormányzatot a sikeres
pályázatról. Ez követően az Agrárminisztérium részére megküldésre kerültek a
Támogatói Okirat elkészítéséhez szükséges nyilatkozatok, így a közgyűlés elnökének
elfogadó nyilatkozata is. A Támogatói Okirat 2020. december 19-én érkezett meg a
Fejér Megyei Önkormányzathoz.
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A Támogatói Okirat alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. április 30-ig két
kiadványt jelentet meg: egyrészt az iskoláskorúak érdeklődésére számot tartó,
korábban megjelent „Mesés Fehérvár” kiadvány folytatását, annak megyei változatát,
természetesen a megyei értékekkel, másrészt a „Fejér megye értékei az ezeréves
megye tükrében” című, a Fejér megye értékeit bemutató kötet megjelentetésére kerül
sor a Fejér Megyei Levéltár közreműködése mellett.
Figyelemmel a pozitív támogatói döntésre, a pályázati cél megvalósítása érdekében a
szükséges intézkedéseket megteszem a Fejér Megyei Közgyűlésnek történő utólagos
beszámolási kötelezettség mellett.
Székesfehérvár, 2021. január 18.
Dr. Molnár Krisztián s.k.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…./2021. (I….) határozata
HUNG-2020 kódjelű, HF/530/2020. Támogatói Okirathoz kapcsolódó szükséges
intézkedések megtételéről
1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. A Fejér Megyei Önkormányzat sikeresen pályázott a HUNG-2020 kódjelű, „Az
Agrárminisztérium 2020. évi pályázati felhívása a nemzeti értékek és
hungarikumok
gyűjtésének,
népszerűsítésének,
megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására” c. pályázati kiírásra, melynek
során a „Fejér megye értékei az ezeréves megye tükrében” és a „Mesés Fejér
megye” c. kiadványok megvalósítására 4.000.000.- Ft egyszeri, vissza nem
térítendő támogatásba részesült.
4. A HF/530/2020. Támogatói Okiratban foglalt pályázati célok megvalósítása
érdekében a szükséges intézkedések megtételéről döntök a Fejér Megyei
Közgyűlésnek történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
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