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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Javaslat az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, „Fejér
megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztés” c.
projekt vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére

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 legutóbbi közgyűlési beszámoló óta a „Fejér megyei felzárkóztatás-politikai
együttműködés fejlesztése” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00005. azonosító számú
projekt keretében 3 db Közösségi együttműködést erősítő rendezvény megtartására
került sor Sárbogárdon, Dégen, valamint Sárkeresztúron.
A projekt felhívása alapján 2021. február 26-án két munkacsoporti ülés megtartására
került sor, 9 órai kezdettel a Fejér Megyei Felzárkózási Fórum Fogyatékosok, idősek
célcsoport munkacsoportjának ülésére, míg 9 óra 30 perckor a Mélyszegénységben
élők, romák, nők, gyermekek célcsoport munkacsoportjának ülésére került sor.

A járványügyi szabályok betartása mellett online ült össze 2021. március 29. napján,
hatodik alkalommal a Fejér Megyei Felzárkózási Fórum. A Fórum ülést megelőzően
összevont munkacsoporti ülés megtartására - szintén online módon - is sor került.
A Magyar Városkutató Intézet Kft. elkészítette a Fejér Megyei Esélyteremtő Paktumot,
mely a Szolgáltatási Út Térképben azonosított szolgáltatási hiányosságokra adott
lehetséges együttműködések gyűjteménye. A Paktumban az adott intézkedésnél,
jógyakorlatnál bemutatásra kerül annak tartalma, a területi és célcsoporti érintettsége,
a megvalósítani tervezett tevékenységek eredményei, az együttműködéshez
szükséges erőforrás koordináció és időkeretei. A Paktumban megfogalmazásra
kerültek megoldási javaslatok az egyes célcsoportok tekintetében, mint például:
komplex, térségi vagy települési szinteken megvalósuló, az ifjúságot megtartó
programok megvalósítása; programok az idősek és fiatalok társadalmi, közösségi
beilleszkedésének segítésére; szülői készségek javítását célzó közösségi
tevékenységek (szülőklubok) támogatása; hátrányos helyzetű célcsoportok
befogadását segítő programok kidolgozása és megvalósítása; szenvedélybetegségek
megelőzésével kapcsolatos prevenciós programok megvalósítása; az anyák
egészségtudatos magatartását támogató kommunikációs kampányok (pl.: a csecsemő
anyatejes táplálásának/szoptatásának népszerűsítése; a kisgyermek otthoni
táplálásában az egészséges táplálkozás (kevesebb só, cukor fogyasztása, vízivás
fontosságának hangsúlyozása) népszerűsítését célzó akciók, rendezvények,
előadások szervezése); mélyszegénységben élő/roma gyermekek helyben szervezett,
fejlesztő
tevékenységi
csomagjának
kidolgozása
és
megvalósítása;
tehetséggondozás, életpálya-építés, a továbbtanulásra történő felkészítés, a
továbbtanulás iránti igény fokozásának elősegítése. Ez a dokumentum alapot fog
biztosítani a 2021-2027-es európai uniós programozási időszakban az
esélyteremtéssel, esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységek megvalósításához.
Az előterjesztés 1. melléklete a Fejér Megyei Esélyteremtő Paktum.
A jelen pályázati projekt népszerűsítése érdekében 8 db PR és tematikus cikkek
megjelentetésére került sor a Fejér megyében működő járási és megyei lapokban, 6
db online és 2 db print felületeken jelentek meg a Fejér Megyei Esélyteremtő Paktum
és a projektben elért eredmények bemutatásával kapcsolatban.
Az EFOP-1.6.3-17-2017-00005. azonosító számú projekt a támogatói okiratban
foglaltak szerint megfelelően halad.
Székesfehérvár, 2021. március 30.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (III.31.) határozata
az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, „Fejér megyei felzárkóztatáspolitikai együttműködés fejlesztés” c. projekt vonatkozásában a Fejér Megyei
Esélyteremtő Paktum 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 elnöke a Fejér Megyei Esélyteremtő
Paktumot a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal megismertem és
jóváhagyom.
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