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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2021. évi
működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás
elfogadása

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 Önkormányzat, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján, a 2012. évben létrehozta a
Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot (továbbiakban: Fórum).
A Konzultációs Fórum főbb feladatai:
14/B. § (1) A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú
város(ok) közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek.
(2) A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei jogú város közgyűlése
egy képviselőt delegál. A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei
közgyűlés a megyei jogú várost képviselők számával azonos számú képviselőt
delegál.
(3) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum előzetesen állást foglal a megyei
közgyűlés területfejlesztést érintő ügyeiben.
(4) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum véleményét a megyei közgyűlés
ülésén a vonatkozó napirend tárgyalásakor ismertetni kell.

(5) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum munkaszervezettel nem
rendelkezik. Titkársági feladatait a tagok megegyezése szerinti önkormányzati
hivatal látja el.
Az alapítók a 2012. március 13-án létrejött megállapodásban úgy határoztak, hogy a
Fórum titkársági feladatait a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. E
megállapodásban arról is rendelkeztek, hogy a Fórum éves működési költségeit
évente külön megállapodásban rögzítik. A Konzultációs Fórum működése a
hivatkozott megállapodásban rögzített elvek mentén több éve biztosított. A 2021. évre
vonatkozó megállapodás-tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.
A megállapodással a két megyei jogú város önkormányzata egyetért és a korábbi évek
gyakorlatához hasonlóan 4 – 4 millió Ft-tal járulnak hozzá költségvetéseik terhére a
Fórum 2021. évi működési költségeihez.
A fentiekkel összhangban a Fejér Megyei Közgyűlés hatáskörében eljárva a csatolt
megállapodással egyetértek. Ezzel összefüggésben a fórum 2021. évi működési
költségeihez szükséges hozzájárulás a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi
költségvetésében biztosításra kerül.
Székesfehérvár, 2021. január 15.
Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…/2021. (I….) határozata
a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2021. évi működési
költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
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 foglaltak alapján a Fejér Megyei Konzultációs Fórum 2021. évi
működési költségeinek meghatározásáról szóló – a jelen határozat mellékletét
képező - megállapodással egyetértek. A Fórum 2021. évi működési költségeihez
való hozzájárulás pénzügyi fedezete a 2021. évi költségvetésben biztosításra kerül.
4. Fentiekkel összefüggésben a 3.) pontban foglalt megállapodás megkötéséről
intézkedem.
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