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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról

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.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
1. Határozat száma: 91/2020. (VII.17.), 151/2020.(XI.26.)
Tárgy:

a Szent István tér 9. szám alatt található Megyeháza „C” épület felújítása
vonatkozásában a Fejér Megyei Kormányhivatallal történő együttműködési
megállapodás megkötéséről és a szükséges intézkedések megtételéről
A Szent István tér 9. szám alatt található Megyeháza „C”épület felújítása
vonatkozásában a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötött Megállapodás I.
számú módosításának jóváhagyásáról

A felújítással kapcsolatban a közgyűlés a megyei önkormányzat 18/100-ad tulajdoni
arányú tulajdonrészére vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulását a megállapodásban
foglaltak szerint megadta a vagyonkezelői joggal rendelkező Fejér Megyei
Kormányhivatalnak. A felek a megállapodás módosításában rendelkeztek továbbá a
Fejér Megyei Önkormányzat felújítást követő, épületen belüli helyiséghasználati
jogosultságairól is.
A közgyűlés elnöke jelenti:
A megállapodás és annak módosítása Dr. Simon László Kormánymegbízott úr és a
közgyűlés elnöke részéről aláírásra került.
2. Határozat száma: 92/2020. (VII.17.)
Tárgy:

a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési
tervének módosításáról

A közgyűlés elnöke jelenti:
A „Kerékpárút kialakítása Mór-Bodajk térségében” című közbeszerzési eljárás
vonatkozásában módosított közbeszerzési terv az egységes elektronikus
közbeszerzési rendszeren (EKR) felületén publikálásra került.
3. Határozat száma: 97/2020. (IX.24.)
Tárgy:

a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács megszüntetéséről

A közgyűlés a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács kezdeményezését támogatva,
annak jogutód nélküli megszüntetéséről döntött 2020. szeptember 30. napjával.
Egyidejűleg felhatalmazta elnökét a Megszüntető Okirat és a megszüntetéssel
kapcsolatos egyéb szükséges okiratok aláírására.
A közgyűlés elnöke jelenti:
A megszüntetéssel kapcsolatos okiratok aláírása megtörtént.
4. Határozat száma: 98/2020. (IX.24.)
Tárgy:

a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működéséhez szükséges tagi
hozzájárulás biztosításáról

A közgyűlés egyetértett a Tanács részére biztosítandó tagi hozzájárulás
megállapításával és felkérte elnökét, hogy gondoskodjon a hozzájárulás összegének
megfizetéséről.
A közgyűlés elnöke jelenti:
Az érintett 8 Fejér megyei településre számított hozzájárulás 121.213 Ft összege a
Tanács részére átutalásra került.
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5. Határozat száma: 99/2020.(IX.24.)
Tárgy:

a megyei önkormányzati konszolidáció során az átadás-átvételi
megállapodásból kimaradt ingatlan (Mezőkomárom 499 hrsz. alatti ingatlan)
tulajdonjogának rendezéséről

A közgyűlés egyetért a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, a Nemzeti Földügyi Központtal kötendő, tárgybeli
ingatlan tulajdoni rendezésére vonatkozó átadás-átvételi megállapodásban,
vagyonkezelési szerződést módosító szerződés-tervezetben, valamint a Közös
Nyilatkozatban foglaltakkal és felhatalmazta elnökét azok aláírására.
A közgyűlés elnöke jelenti:
2020. október 28. napján megküldésre került az MNV Zrt.-nek a Fejér Megyei
Önkormányzat Közgyűlése 99/2020. (IX.24.) határozata.
6. Határozat száma: 100/2020. (IX.24.), 3/2021.(I.5.), 4/2021.(I.5.), 5/2021.(I.5.),
21/2021.(I.19.),
22/2021.(I.19.),
39/2021.(III.18.),
40/2021.(III.18.),
41/2021.(III.18.),
42/2021.(III.18.),
43/2021.(III.18.),
45/2021.(III.31.),
46/2021.(III.31.)
Tárgy:

a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós forrásainak
felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a
szükséges intézkedések meghozataláról
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.)
határozatának módosításáról és kiegészítéséről
a területfejlesztési dokumentumokkal kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételéről, a Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 egyeztetési
anyagáról (helyzetfeltárással együtt előkészítő és javaslattevő fázis egyben)
a területfejlesztési dokumentumokkal kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételéről, Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 –
stratégiai programrész egyeztetési anyagáról (előkészítő fázis)
a területfejlesztési dokumentumokkal kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételéről, Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 – operatív
programrész egyeztetési anyagáról (javaslattevő fázis)
a területfejlesztési dokumentumokkal kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételéről, a Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 – „Területi
Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés felülvizsgálata” egyeztetési anyagáról
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a területfejlesztési dokumentumokkal kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételéről, Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 – „Területi
Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés” egyeztetési anyagáról
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
a Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 (helyzetfeltárással együtt
előkészítő
és javaslattevő
fázis egyben)
Pénzügyminisztériumi
állásfoglalásra megküldendő változatáról
„Szent István Fejlesztési Program” Fejér Megye Területfejlesztési Programja
2021-2027 Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatáról
Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 –Területi Hatásvizsgálat és
Környezeti értékelés Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő
változatáról
Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 –Területi Hatásvizsgálat
és Környezeti értékelés Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő
változatáról
Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 és annak Területi
Hatásvizsgálata és Környezeti értékelésének elfogadásáról
„Szent István Fejlesztési Program” Fejér Megye Területfejlesztési Programja
2021-2027 és annak Területi Hatásvizsgálata és Környezeti értékelésének
elfogadásáról
A közgyűlés elnöke jelenti:
A közgyűlés rendszeres tájékoztatása mellett, több hónapon keresztül zajló tervezési
folyamat lezárásaként a közgyűlés elfogadta a megye miniszteri jóváhagyással
rendelkező területfejlesztési koncepcióját és területfejlesztési programját, mely
dokumentumok Pénzügyminisztérium részére történő megküldéséről és a Fejér
Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételéről a közgyűlés elnöke intézkedett.
7.

Határozat száma: 160/2020.(XII.10.), ( 100/2020. (IX.24.) )

Tárgy:

2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós forrásainak
felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a
szükséges intézkedések meghozataláról szóló 100/2020. (IX.24.)
határozatának módosításáról és kiegészítéséről

A megyei önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a „21-27 tervezési időszak
stratégiai- és projektszintű előkészítése” című, TOP-1.5.1-20 kódszámú A) és B) jelű
pályázati felhívásra.
Az A) pont keretén belül a megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata,
módosítása, a Területfejlesztési Program készítése, valamint a megyei Integrált
Területi Program kidolgozása szerepel 31 041 616 forint pályázati forrással.
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B) pont tekintetében az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel a
határozat mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás szerint
projektszintű előkészítési feladatok (projektelőkészítés óvodák, bölcsődék
tekintetében, járási székhely településeinek helyi esélyegyenlőségi terveinek
felülvizsgálata, módosítása, térségi kerékpáros nyomvonaltervek elkészítése) ellátása
szerepel 93 958 384 forint pályázati forrással.
A határozat rendelkezik arról, hogy a közgyűlés elnöke intézkedik a támogatási
kérelem benyújtásáról, sikeres elbírálást követően a konzorciumi megállapodás
aláírásáról, a kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, az
érintett önkormányzatokkal a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal
együttműködési megállapodás megkötéséről.
A közgyűlés elnöke jelenti:
Mindkét pályázat benyújtása megtörtént, mindkét pályázat sikeres volt, a szükséges
beszerzési/közbeszerzési eljárások részben megtörténtek, részben folyamatban
vannak. A konzorciumi, együttműködési megállapodások megkötésre kerültek. A
támogatási szerződésekben foglaltak szerint történik végrehajtásuk.
8. Határozat száma: 105-108/2020.(IX.24.), 126-141/2020.(XI.5.), 6/2021.(I.7.), 817/2021.(I.14.), 26-28/2021.(II.10.), 35/2021.(II.24.), 38/2021.(III.10.), 44/2021.
(III.23.), 47-49/2021.(V.3.), 50/2021.(V.5.), 51-52/2021.(V.12.), 53/2021.(V.14.),
54/2021.(V.18.), 55/2021.(V.19.)
Tárgy:

a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre)
vonatkozó szükséges döntések meghozataláról

A közgyűlés elnöke jelenti:
A közgyűlési döntések a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága részére megküldésre kerültek, a végleges döntések meghozatala
ütemezetten zajlik.
9. Határozat száma: 125/2020.(XI.5.)
Tárgy:

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása a Fejér megyei szervezete
égési kötszer beszerzési költségeihez

A közgyűlés elnöke jelenti:
Az alapítvánnyal a támogatási szerződés megkötésre került. A kiutalást és a
támogatott cél megvalósítását követően a támogatás összegének felhasználásáról a
szervezet elszámolt.
10. Határozat száma: 145/2020.(XI.26.)
Tárgy:

Székesfehérvár, Szent István tér 9. szám alatti ingatlanon áthaladó DIGI
optikai kábelelhelyezéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról
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A közgyűlés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kötendő, Székesfehérvár, Szent
István tér 9. szám alatti ingatlanon áthaladó DIGI optikai kábel elhelyezéséről szóló
megállapodást jóváhagyta.
A közgyűlés elnöke jelenti:
A megállapodást a közgyűlés elnöke aláírta és továbbította a Kft. részére.
11. Határozat száma: 148/2020.(XI.26.)
Tárgy:

Közigazgatási szerződés a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi
Önkormányzattal

A közgyűlés elnöke jelenti:
A Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal a Nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. §. (2) bekezdése szerinti közigazgatási szerződés a
felülvizsgálatot és jóváhagyást követően a közgyűlések elnökei részéről aláírásra
került.
12. Határozat száma: 149/2020.(XI.26.)
Tárgy:

Közigazgatási szerződés a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi
Önkormányzattal

A közgyűlés elnöke jelenti:
A Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal a Nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. §. (2) bekezdése szerinti közigazgatási szerződés a
felülvizsgálatot és jóváhagyást követően a közgyűlések elnökei részéről aláírásra
került.
13. Határozat száma: 152/2020.(XI.26.)
Tárgy:

Enying Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Enying
1474/58. helyrajzi számú ingatlant terhelő használati jog törlésének
jóváhagyása

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLIV. törvényben foglaltakra figyelemmel a tárgybeli ingatlant terhelő, a Fejér
Megyei Önkormányzat javára bejegyzett használat jogának törlését a közgyűlés
jóváhagyta.
A közgyűlés elnöke jelenti:
2020. december 11. napján Enying Város Önkormányzatának megküldésre került az
Enying 1474/58. helyrajzi számú ingatlant terhelő használati jog törléséhez való
hozzájárulás, valamint a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének 152/2020. (XI.26.) határozata is.
6

14. Határozat száma: 153/2020. (XI.26.)
Tárgy:

az EMT-E-19-0133. azonosítószámú pályázat keretében a kistelepülések
kulturális eseményeinek támogatásáról szóló tájékoztatóról, és a támogatás
határidejének meghosszabbításáról

2020. november 16. napján a megye kistelepülései részére szóló kulturális
eseményeinek finanszírozására vonatkozó igényfelmérést lezárult, tekintettel arra,
hogy a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben meghozott intézkedések nem
teszik lehetővé a támogatás közvetlen céljának további megvalósítását. Ezzel
egyidejűleg a megyei önkormányzat kezdeményezte a támogatás határidejének
meghosszabbítását 2021. évre a járványhelyzetre figyelemmel a támogatás céljának
megvalósulása érdekében.
A közgyűlés elnöke jelenti:
A kistelepülések kulturális eseményei támogatására irányuló pályázat megvalósítási
határidejét a támogató 2021. december 31-ig meghosszabbította.
15. Határozat száma: 156/2020.(XI.26.)
Tárgy:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma KAB-KEF-20. számú támogatási
felhívásán való részvételről és ezzel összefüggésben a helyi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok támogatásáról

A megyei önkormányzat döntött a tárgybeli felhíváson való részvételről és a
támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére felhatalmazta elnökét a felhívásban
fogalt szabályoknak megfelelő eljárás lebonyolításáról, a szükséges támogatói
döntések meghozataláról, szerződések megkötéséről, megrendelések megtételéről.
A közgyűlés elnöke jelenti:
A tárgybeli felhívásra benyújtott támogatási kérelemre az Emberi Erőforrások
Minisztériuma - Támogatói Okiratban foglaltak szerint - a Fejér Megyei Önkormányzat
részére 2.300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás megállapításáról
döntött.
A támogatás felhasználásával összefüggésben előterjesztés és új határozat
meghozatalára került sor „ A Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
szakmai programjának támogatásával kapcsolatos szükséges döntésekről a megyei
önkormányzat KAB-KEF-2020-0009 pályázatával összefüggésben” címmel.
16. Határozat száma: 159/2020.(XII.10.), 1/2021.(I.5.)
Tárgy:

a TOP-1.2.1-16 kódjelű „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” c. pályázati felhívásra benyújtandó, Kincsestáj turisztikai
fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmekről
„a TOP-1.2.1-16 kódjelű "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés" c. pályázati felhívásra benyújtandó, Kincsestáj turisztikai
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fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmekről” szóló 159/2020. (XII.10.)
határozat módosításáról
A megyei önkormányzat a tárgybeli határozatok alapján egyetértett a Mór-Bodajk
kerékpárutat a csókakői kerékpárúttal összekötő kerékpárút megépítésére vonatkozó
támogatási kérelemmel benyújtásával, mely 100 %-os támogatási intenzitású,
327.000 000,- Ft összegű. A határozat rögzíti továbbá, hogy a közgyűlés elnöke
intézkedik a kérelem benyújtásáról, pozitív elbírálás esetén
a támogatási
szerződések, a beruházás
megvalósítása érdekében szükséges beszerzési,
közbeszerzési eljárások megindításáról, továbbá ezen beszerzések, közbeszerzések
esetén a szerződések megkötéséről, valamint a beruházással érintett
önkormányzatokkal, vagyonkezelőkkel a szükséges megállapodások megkötéséről.
A közgyűlés elnöke jelenti:
A pályázat sikeres volt, a szerződéskötés megtörtént, a kerékpárút vonatkozásában
az engedélyezési eljárás lezárult, a vasúti eljárás folyamatban van.
17. Határozat száma: 162/2020.(XII.10.)
Tárgy:

„a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Fejér Megye” feladat
megvalósításáról

Az 1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 100
millió forint összeg erejéig részesül támogatásban kerékpárutak előkészítésére.
A határozat rögzíti, hogy a közgyűlés elnöke a támogatói okirat kiadásához szükséges
iratok aláírásáról, az okirat kiadását követően a kapcsolódó beszerzési/közbeszerzési
eljárások lefolytatása, szerződések aláírása felől intézkedik.
A közgyűlés elnöke jelenti:
A Fejér Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett és a Aktív- és Ökoturisztikai
Fejlesztési Központ Nonprofit Kft, mint támogató között AOFK_T/86-1/2020.
iktatószámú Támogatói Okirat (továbbiakban: Támogatási Okirat) jött létre 2020.
december 21. napján az „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése-Fejér megye”
projekt megvalósítása tárgyában.
A projekt keretében lefolytatásra került a közbeszerzési szakértő kiválasztására
irányuló beszerzési eljárás, melynek eredményeképpen a PROVITAL Fejlesztési
Tanácsadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötöttünk
szerződést.
A támogatói okirat alapján az uniós, nyílt közbeszerzési eljárás a tervezésre
vonatkozóan 2021. május 17-én publikálásra került.
18. Határozat száma: 7/2021. (I.11.)
Tárgy:

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére 1 db Sony
Bravia televíziókészülék ingyenes átadásáról
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A kórház Covid részlegén kezelt betegek ellátásával kapcsolatos közfeladatok
ellátásához a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 1 db Sony Bravia
KDL32WE610BAEP SMART LED televíziókészülék ingyenes tulajdonba adásáról
született döntés vagyonátadási szerződés megkötésének előírása mellett.
A közgyűlés elnöke jelenti:
A televíziókészülék megvásárlásra került, ingyenes átadása a Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktató Kórház részére vagyonátadási szerződés aláírásával
megtörtént.
19. Határozat száma: 18/2021. (I.19.)
Tárgy:

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

A közgyűlés elnöke jelenti:
A működési költségek biztosításáról szóló megállapodás a megyei közgyűlés elnöke
és a két megyei jogú város polgármestere részéről aláírásra került.
20. Határozat száma: 19/2021.(I.19.)
Tárgy:

a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének
jóváhagyásáról

A közgyűlés elnöke jelenti:
A közbeszerzési terv az egységes elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR)
felületén közzétételre került.
21. Határozat száma: 31/2021. (II.19.)
Tárgy:

Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának a település
nyilvánítására irányuló kezdeményezésének támogatásáról

várossá

A közgyűlés elnöke jelenti:
A támogató tartalmú határozat kivonata Seregélyes Nagyközség polgármestere
részére továbbításra került.
22. Határozat száma: 32/2021.(II.19.)
Tárgy:

a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 2020. évi szabadság maradványának és
a 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

A közgyűlés elnöke jelenti:
A közgyűlés elnöke a jóváhagyott 2021. évi szabadsága terhére januárban 5,
márciusban 3, áprilisban 5 nap szabadságot vett igénybe.
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23. Határozat száma: 34/2021.(II.23.)
Tárgy:

Bicske Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Bicske
1602/9. helyrajzi számú ingatlan kapcsán az állam jogosultságának ingatlan
nyilvántartásban való bejegyzéséhez való hozzájárulás, valamint a megyei
önkormányzati konszolidáció során az átadás-átvételi megállapodás
kiegészítésének jóváhagyásáról

A közgyűlés elnöke jelenti:
Az ingatlan nyilvántartási átvezetés a törvény erejénél fogva megtörtént az MNV Zrt.
javára.
24. Határozat száma: 36/2021.(II.26.)
Tárgy:

a HUNG-2021 kódjelű, „Az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívása
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c.
pályázat benyújtásáról

A Fejér Megyei Önkormányzat a tárgybeli felhívásra 4.000.000.- Ft támogatási összeg
elnyerése céljából pályázat benyújtásáról és annak pozitív elbírálása esetén annak
megvalósításáról döntött, melynek keretében két rendezvény megrendezésére
kerülne sor:
-

„A Fejér megyei értéktárak találkozója - készítsünk el együtt egy hungarikum ételt”
(2021. június hónapban Móron)
„Tisztelgés az értékek és értékgyűjtők előtt!” (2021. harmadik negyedév, Vajta)

A közgyűlés elnöke jelenti:
A pályázat a határozat szerinti programok megvalósítása tárgyában határidőben
benyújtásra került az Agrárminisztérium felé. A pályázat befogadásáról a minisztérium
értesítette az önkormányzatot, a támogatási kérelem elbírálása folyamatban van.
25. Határozat száma: 37/2021.(II.26.)
Tárgy:

a „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért”
kezdeményezéssel összefüggő állásfoglalásról

A közgyűlés elnöke jelenti:
Az állásfoglalást tartalmazó határozat a kezdeményező Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetsége részére továbbításra került.
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III.
Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
1.) A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a céltartalékban elkülönített
előirányzat felhasználásáról - átruházott hatáskörében – az alábbiak szerint
döntött:
Támogatott szervezet

Céltartalék felhasználásának tárgya

Támogatás
összege

Pátkai Református Egyház

Szélben-esőben lovasprogram tereprendezési
költségeinek támogatása

300 000

Sukorói Református Missziói
Egyházközség

A gyülekezeti házban konyhasarok kialakítási
költségeinek támogatása

300 000

Benchpress Team Sportegyesület

Hajas Norbert 2021. évi versenyfelkészülési és
versenyeztetési költségeinek támogatása

200 000

Tabáni Spartacus Sport és
Környezetvédő Egyesület
Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház

A Tájékozódási Futó Szenior Világbajnokság
megrendezési költségeinek támogatása
COVID19 elleni védekezés adminitrációs
feladatainak ellátásához 2 darab laptop
beszerzésének támogatása

200 000
500 000

2.) A Fejér Megyei Közgyűlés Fejér megyei TOP Projekt Bizottsága hatáskörében
járva – figyelemmel az előterjesztés I. pontjában foglaltakra - a Fejér Megyei
Közgyűlés Elnöke a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. sz.
melléklet a 9. pontja alapján – átruházott hatáskörben – figyelemmel a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
57/A. § (4) bekezdésére, döntési javaslatát – zárt ülés keretében – 37 db
támogatási kérelem tekintetében alakította ki.
3.) A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) c) pontjában foglaltaknak megfelelően, a
Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján - átruházott hatáskörében – a Fejér Megyei Önkormányzat
részére állásfoglalás kérése céljából megküldött, környezetvédelmi témájú
települési önkormányzati rendelettervezeteket az alábbiak szerint véleményezte:
-

Véleményezésre kerültek Bakonycsernye, Balinka, Nagyveleg települések
önkormányzatai által állásfoglalásra megküldött, talajterhelési díjról és
környezetvédelmi alapról szóló rendelettervezetek. Az önkormányzatok
részére megküldött állásfoglalásokban a Közgyűlés Elnöke egyetértett a
rendelettervezetekkel.
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-

Véleményezésre került Soponya település önkormányzata által
állásfoglalásra megküldött, a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelettervezet.
Az önkormányzat részére megküldött állásfoglalásban a Közgyűlés Elnöke
egyetértett a rendelettervezettel.

-

Véleményezésre
kerültek
Sárszentmihály,
Káloz,
Kisapostag,
Daruszentmiklós, Kincsesbánya, Mezőfalva, Soponya, Seregélyes,
Isztimér, Előszállás, Dunaújváros, Etyek, Bakonycsernye, Balinka,
Nagyveleg, Bodajk, Bicske települések önkormányzatai által állásfoglalásra
megküldött, avar és kerti hulladék égetésének, valamint a szabadtéri
tűzgyújtás szabályairól szóló rendelettervezetek. Az önkormányzatok
részére megküldött állásfoglalásokban –észrevétel mellett - a Közgyűlés
Elnöke egyetértett a rendelettervezetekkel.

Székesfehérvár, 2021. május 27.

Dr. Molnár Krisztián s.k.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (V.27.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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 a
91/2020.(VII.17.)

151/2020.(XI.26.)

92/2020.(VII.17.)

97/2020.(IX.24.)

98/2020.(IX.24.)

99/2020.(IX.24.)

100/2020.(IX.24.)

3-5/
/2021.(I.5.)

21-22
/2021.(I.19.)

39-40
/2021.(III.18.)

41-43
/2021.(III.18.)
105-108
/2020.(IX.24.)

45/2021.(III.31.)

46/2021.(III.31.)

160/2020.(XII.10)

100/2020.(IX.24.)

126-141
/2020.(XI.5.)

6/2021.(I.7.)

8-17/2021.(I.14.)

26-28
/2021.(II.10.)

35/2021.(II.24.)

38/2021.(III.10.)

44/2021(III.23.)

47-49/2021.(V.3.)

50/2021.(V.5.)

51-52
/2021.(V.12.)
148/2020.(XI.26.)

53/2021. (V.14.)

54/2021.(V.18.)

55/2021.(V.19.)

145/2020.(XI.26.)

149/2020.(XI.26.)

152/2020.(XI.26.)

153/2020.(XI.26.)

156/2020.(XI.26.)

159/2020.(XII.10)

1/2021.(I.5.)

162/2020.(XII.10)

7/2021.(I.11.)

18/2021.(I.19.)

19/2021.(I.19.)

31/2021.(II.19.)

32/2021.(II.19.)

34/2021.(II.23.)

36/2021.(II.26.)

37/2021.(II.26.)

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadtam.
Székesfehérvár, 2021. május 27.
Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (V.27.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről

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 az átruházott
hatáskörben hozott intézkedéseikről szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul
vettem és elfogadtam.

Székesfehérvár, 2021. május 27.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző
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