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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Javaslat a területfejlesztési dokumentumokkal
szükséges intézkedések megtételére

kapcsolatos

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
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.
A Fejér Megyei Közgyűlés „a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós
forrásainak felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a
szükséges intézkedések meghozataláról” szóló 100/2020. (IX. 24.) határozatában
döntött területfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatáról.
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei
Közgyűlés Elnökének 3/2021. (I.5.) határozatával döntés született a "Fejér Megye
Területfejlesztési Koncepciója" című dokumentum, illetve a 4/2021. (I.5.) és az 5/2021.
(I.5.) határozatokkal a „Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027” című
dokumentum vitaanyagának 45 napos társadalmi egyeztetésre bocsátásáról.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm.
rendelet 9. melléklete szerinti tartalommal területi (környezeti, társadalmi és
gazdasági) hatásvizsgálatot kell készíteni. A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 9. § (2)
szerint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet alapján elkészített környezeti értékelés a 9. mellékletben foglaltak

szerint készítendő területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat
környezeti szempontú elemzésének minősül.
Ennek megfelelően elkészültek az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal:
1. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 – „Területi Hatásvizsgálat és
Környezeti értékelés felülvizsgálata” egyeztetési anyaga
2. Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 – „Területi Hatásvizsgálat
és Környezeti értékelés” egyeztetési anyaga
A fentiek alapján mind a Koncepcióra, mind a Programra egységes dokumentumban
készült el a területi hatásvizsgálat, melynek környezeti értékelése a 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálati része pedig a 218/2009. (X.
6.) Korm. rendelet tartalmi elvárásai szerint készült.
A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 8. § rendelkezik arról, hogy
(3) A környezeti értékelésnek és a terv, illetve program tervezetének Kvt. 43. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti véleményezéséhez a kidolgozó
a) megküldi a terv, illetve program egyeztetési dokumentációját a környezeti
értékeléssel a környezet védelméért felelős szerveknek és a Kvt. 44. § (2) bekezdés
b) pontja szerint az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak;
továbbá
(3a) A vélemények és az észrevételek megadására a véleménykérés kézhezvétele
vagy nyilvánosságra hozatala időpontjától számítva legalább 30 napos határidőt kell
biztosítani. A kidolgozó az általa megadott határidőre beérkezett véleményeket és
észrevételeket veszi figyelembe.
Figyelemmel arra, hogy ezek egymásra épülő dokumentumok, külön-külön szükséges
róluk a határozatok meghozatala.
Székesfehérvár, 2020. január 18.
Dr. Molnár Krisztián s.k.

1.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…./2021. (I….) határozata
a területfejlesztési dokumentumokkal kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételéről,
a Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 – „Területi
Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés felülvizsgálata” egyeztetési anyagáról
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. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel megismertem és társadalmasításra
alkalmasnak tartom a határozat mellékletét képező Fejér Megye Területfejlesztési
Koncepció 2030 – „Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés felülvizsgálata”
egyeztetési anyagát.
4. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet 8. § alapján, illetve Partnerségi Tervben foglaltaknak megfelelően,
a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek megfelelően az egyeztetési dokumentumok
társadalmasítása felől intézkedem.
5. Az egyeztetési dokumentumok közzétételéről az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszerben gondoskodom.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

2021. január 20.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

2.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…./2021. (I….) határozata
a területfejlesztési dokumentumokkal kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételéről,
Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 – „Területi
Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés” egyeztetési anyagáról
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. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel megismertem és társadalmasításra
alkalmasnak tartom a határozat mellékletét képező Fejér Megye Területfejlesztési
Program 2021-2027 – „Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés” egyeztetési
anyagát.
4. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet 8. § alapján, illetve a Partnerségi Tervben foglaltaknak megfelelően,
a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek megfelelően az egyeztetési dokumentumok
társadalmasítása felől intézkedem.
5. Az egyeztetési dokumentumok közzétételéről az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszerben gondoskodom.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

2021. január 20.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

