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I.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 2021. február 8. napjától az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV2 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 a 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.
Seregélyes Nagyközség Polgármestere megkereséssel fordult a megyei
önkormányzathoz, kérve a közgyűlés és a közgyűlés elnökének támogatását a
településük várossá nyilvánítására irányuló kezdeményezés támogatása tárgyában.
A Fejér Megyei Közgyűlés 2016. óta több ízben – utoljára 2020. év vonatkozásában tárgyalta Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának kezdeményezését a település

várossá nyilvánítása iránt. A közgyűlés valamennyi alkalommal támogatta a
kezdeményezést, tekintettel a nagyközség fejlettségi szintjére, térségi szerepére,
kiváló adottságaira.
Polgármester úr tájékoztatása alapján Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 3/2021 (I.21.) határozatával ismételten kifejezte azon szándékát,
hogy a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint
összeállított és dokumentált felterjesztési kezdeményezését aktualizált tartalommal
fent kívánja tartani és azt a település várossá nyilvánítása érdekében ismételten
benyújtja az elbírálásra jogosult szervek felé.
A pályázat benyújtásához szükséges kezdeményezés 2021. évi kiegészített,
felülvizsgált változata az előterjesztés mellékletét képezi. Az anyag külön fejezetben
tér ki azokra a fejlesztésekre, amelyek a legutóbbi pályázat benyújtása óta
megkezdődtek vagy meg is valósultak, külön is kiemelve a TOP források és a Magyar
Falu Program által biztosított fejlesztési forrásokból megvalósuló projekteket.
Amint azt az anyag is tartalmazza, a település múltja, népessége gazdasági élete,
infrastruktúrája, településszerkezete, intézményei, gazdálkodása, illetve térségi
funkciói alkalmassá teszik a nagyközséget arra, hogy 2021-ben sikerrel pályázzon a
városi címre. A település várossá válása nemcsak a településen élőknek, hanem Fejér
megyének is elvitathatatlan érdeke.
Mindezekre tekintettel indokolt, hogy Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
kezdeményezését a megyei önkormányzat ismételten támogassa.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának a település várossá nyilvánítására
irányuló kezdeményezésének támogatásáról
1. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 2021. február 8. napjától
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. Seregélyes Nagyközség Polgármestere megkereséssel fordult a megyei
önkormányzathoz, kérve a közgyűlés elnökének és a közgyűlés támogatását a
település várossá nyilvánítására irányuló kezdeményezés támogatása tárgyában.
4. Az 1.-3. pontban foglaltakra figyelemmel - a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként – megismerve
a nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezésével összefüggő és 2021. évre
aktualizált dokumentációt, a település fejlettségi szintjére, térségi szerepére és
kiváló adottságaira tekintettel, a várossá nyilvánításra irányuló kezdeményezését
támogatom.
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