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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 Pénzügyminisztérium által a megyei önkormányzatok számára korábban megküldött
Útmutatók alapján a Fejér Megyei Önkormányzat felülvizsgálta Fejér Megye
Területfejlesztési Koncepcióját, elkészítette a 2021-2027 tervezési időszakra
vonatkozó Fejér Megye Területfejlesztési Programját, valamint mindkét dokumentum
területi hatásvizsgálatát és környezeti értékelését.

A fenti tervdokumentumok széles körű partnerségre építve, kiterjedt
társadalmasításon mentek keresztül, illetve váltak teljessé (a véleményeket és tervezői
válaszokat összefoglaló táblázatot a 39/2021. (III.18.) önkormányzati határozat
tartalmazza), melyek a 40/2021. (III.18.), 41/2021. (III.18.), 42/2021. (III.18.) és
43/2021. (III.18.) önkormányzati határozatokkal kerültek elfogadásra.
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 volt a
Koncepció és a Területfejlesztési Program kapcsán a területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős pénzügyminiszter állásfoglalásának megkérése. A támogató
miniszteri állásfoglalás 2021. március 22-én érkezett meg (1. melléklet). Jelen
előterjesztés ezért a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció és Területfejlesztési
Program végső változatának közgyűlés általi elfogadásáról szól, mely egyben egy
hosszú eljárás lezárása is.
A dokumentumokban a miniszteri jóváhagyás előtti változathoz képest a címlapok
aktualizálásán kívül más módosítás nem történt.
Figyelemmel arra, hogy a mellékletben szereplő dokumentumok, mint Fejér Megye
Területfejlesztési Koncepciója 2030 és annak Területi Hatásvizsgálata és Környezeti
értékelése (2. melléklet) és a „Szent István Fejlesztési Program” Fejér Megye
Területfejlesztési Programja 2021-2027 és annak Területi Hatásvizsgálata és
Környezeti értékelése (3. melléklet) egymásra épülő dokumentumok, külön-külön
szükséges róluk a határozatok meghozatala.
Székesfehérvár, 2021. március 25.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

1.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (III…..) határozata
Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030
és annak Területi Hatásvizsgálata és Környezeti értékelésének 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
jóváhagyom a határozat mellékletét képező „Fejér Megye Területfejlesztési
Koncepciója 2030” (helyzetfeltárással együtt, előkészítő és javaslattevő fázis
egyben) és annak Területi Hatásvizsgálata és Környezeti értékelése
pénzügyminisztériumi jóváhagyással rendelkező végleges változatát.
4. A dokumentum Pénzügyminisztérium részére történő megküldéséről és a Fejér
Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételéről intézkedem.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

2021. március 31.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

2.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (III…..) határozata
„Szent István Fejlesztési Program” Fejér Megye Területfejlesztési Programja
2021-2027 és annak Területi Hatásvizsgálata és Környezeti értékelésének
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 jóváhagyom a határozat mellékletét képező „Szent István
Fejlesztési Program” Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 és
annak Területi Hatásvizsgálata és Környezeti értékelése pénzügyminisztériumi
jóváhagyással rendelkező végleges változatát.
4. A dokumentum Pénzügyminisztérium részére történő megküldéséről és a Fejér
Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételéről intézkedem.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

2021. március 31.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

