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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Javaslat a területfejlesztési dokumentumokkal
szükséges intézkedések megtételére

kapcsolatos

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
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.
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, valamint a Fejér Megye Területfejlesztési
Koncepciója 2030 – „Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés felülvizsgálata”ról szóló 21/2021. (I.19.), a Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 –
„Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés”-ről szóló 22/2021. (I.19.)
határozatokkal a 30 napos – Partnerségi terv szerinti – társadalmi egyeztetésre
bocsátásáról.

A széleskörű egyeztetés eredményeként nagyon sok vélemény, javaslat, kiegészítési
indítvány érkezett (már jóval a határidőn túl is), amelyeket igyekeztünk beépíteni a
területfejlesztési dokumentumokba. A beérkezett javaslatokat és az azokra adott
tervezői válaszokat 1. mellékletként csatoljuk.
A közgyűlés tagjai közül Ecsődi László képviselő úr élt véleménnyel a kiküldött
dokumentumokat illetően.
Felvetései a következők voltak:
Tartózkodásom oka, hogy az anyag a megye déli hátrányos helyzetű térségét nem
kezeli kiemelten.
Sárbogárd és Enying városok, mint járási székhelyek fejlesztését belterületi, mint
kapcsolati rendszerében is konkrétabb célokat kellene megfogalmazni. A különböző
állami intézmények és vállalatok épület állományának felújítását. Ha már a megye
egyik része lehet Pannónia szíve akkor erre a vidékre illik a Pannónia tüdeje elnevezés
és ennek megfelelő fejlesztések stb.
Egy figyelem felhívás / Nem kritika mert néha én is bele esek ebbe a hibába / hogy a
Javaslattevő dokumentumban elmaradott térség van írva a hátrányos helyzet térség
helyett. Ez, sértheti az ott élők érzékenységét.
Képviselő úr felvetéseire vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adom.
A „megye déli helyzetű térsége” önálló területi célként került megjelenítésre, melynek
elnevezése Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselőjének javaslatára „Mezőföld
Program (Dél-Fejér)”.
Konkrétabb célok megjelenítésére az Integrált Területi Programban lesz majd
lehetőség (ITP), melynek elkészülte a 2021-2027-es programozási időszakra
vonatkozó operatív programok elfogadását követően lehetséges.
Az épületállományok felújítására van lehetőség, a Programban szerepel a TOP+-ban
is, illetve a GINOP+-ban is.
Köszönjük az észrevételt az „elmaradott” térség kifejezés miatt, nem szántuk
bántónak, konzekvensen „fejlesztendő” térségként jelöljük.
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 szerint az észrevételekkel kiegészített Területfejlesztési Koncepció és
Területfejlesztési Program és azok területi hatásvizsgálata és környezeti értékelése
megyei közgyűlés (a közgyűlés elnöke) általi elfogadását követően szükséges a
Koncepció és a Területfejlesztési Program kapcsán a területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős pénzügyminiszter állásfoglalásának bekérése, melyre legfeljebb
30 nap áll rendelkezésre. A miniszteri állásfoglalás megérkezése után a Megyei
Területfejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Program végső változatának
közgyűlés általi elfogadása fog következni.

Figyelemmel arra, hogy a mellékletben szereplő dokumentumok, mint tervezői
válaszok (1. melléklet), Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 (2. melléklet),
„Szent István Fejlesztési Program” Fejér Megye Területfejlesztési Programja 20212027 (3. melléklet), Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 – „Területi
Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés felülvizsgálata (4. melléklet), Fejér Megye
Területfejlesztési Program 2021-2027 – „Területi Hatásvizsgálat és Környezeti
értékelés” (5. melléklet) egymásra épülő dokumentumok, külön-külön szükséges róluk
a határozatok meghozatala.
Székesfehérvár, 2021. március 10.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

1.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (III….) határozata
a felülvizsgált Fejér Megyei Területfejlesztési Dokumentumok
egyeztetési eljárásba bevont és az eljárásban véleményt adó szervek és
szervezetek véleményeinek, valamint az azokra adott tervezői válaszok
elfogadásáról
1. 2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 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.”
3. Az 1-2. pontban foglaltakra figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként
megismertem és elfogadom a felülvizsgált Fejér Megyei Területfejlesztési
Dokumentumok egyeztetési eljárásába bevont és az eljárásban véleményt adók
véleményeit, valamint az azokra adott tervezői válaszokat a határozat
mellékletét képező dokumentum alapján.
4. 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 a dokumentum
pénzügyminiszter részére állásfoglalás céljára történő megküldése felől
intézkedem.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

2021. március 18.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

2.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (III. .) határozata
a Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030
(helyzetfeltárással együtt előkészítő és javaslattevő fázis egyben)
Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatáról
1. 2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 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.”
3. Az 1-2. pontban foglaltakra figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése
hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként megismertem és
jóváhagyom a határozat mellékletét képező „Fejér Megye Területfejlesztési
Koncepciója 2030” (helyzetfeltárással együtt, előkészítő és javaslattevő fázis
egyben) Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatát.
4. 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 a dokumentum a pénzügyminiszter részére
állásfoglalás céljára történő megküldése felől intézkedem.

Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

2021. március 18.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

3.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (III. .) határozata
„Szent István Fejlesztési Program”
Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027
Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatáról
1. 2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 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.”
3. Az 1-2. pontban foglaltakra figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként
megismertem és jóváhagyom a határozat mellékletét képező „Szent István
Fejlesztési Program” Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027
Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatát.
4. 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 a dokumentum
a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős pénzügyminiszter részére
állásfoglalás céljára történő megküldése felől intézkedem.

Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

2021. március 18.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

4.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (III. .) határozata
Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 –Területi Hatásvizsgálat és
Környezeti értékelés
Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatáról
1. 2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 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.”
3. Az 1-2. pontban foglaltakra figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése
hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként megismertem és
jóváhagyom a határozat mellékletét képező Fejér Megye Területfejlesztési
Koncepciója 2030 –Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés
Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatát.
4. 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 a dokumentum a pénzügyminiszter részére
állásfoglalás céljára történő megküldése felől intézkedem.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

2021. március 18.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

5.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (III….) határozata
Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 –Területi Hatásvizsgálat és
Környezeti értékelés
Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatáról
1. 2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 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.”
3. Az 1-2. pontban foglaltakra figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése
hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként megismertem és
jóváhagyom a határozat mellékletét képező Fejér Megye Területfejlesztési
Program 2021-2027 –Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés
Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatát.
4. 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 a dokumentum a pénzügyminiszter részére
állásfoglalás céljára történő megküldése felől intézkedem.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

2021. március 18.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

