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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

a TOP-5.3.2-17 kódjelű „Megyei identitás erősítése” c. pályázati
felhívásra benyújtandó, Fejér megyei identitás erősítése térségi
szemléletben vonatkozó támogatási kérelem jóváhagyásáról

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.
Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a megyei önkormányzatok részére, a
települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének
fejlesztése érdekében. A Kormány célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztését. A cél
elérését a Kormány a megyei önkormányzatok együttműködésével tervezi
megvalósítani a TOP- 5.3.2-17 kódjelű, „Megyei identitás erősítése” c. pályázati
felhívás keretén belül.
Fejér Megyei Önkormányzatnak lehetősége nyílik, hogy pályázatot nyújtson be a
Felhívásban foglaltakra az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesülettel
konzorciumban.

Fejér Megyei Önkormányzat és Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület
Konzorciuma a projekt keretében 100 %-os támogatási intenzitású, 100 000 000,- Ft
összegű forrásra pályázhat.
A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2021. június 1. napjától 2022. november
30. napjáig, mindösszesen 18 hónapon keresztül tartana.
A benyújtani tervezett pályázat az alábbiakat tartalmazza:
1.

A projekt során kötelezően közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és
tervezés után megalkotásra kerül a Fejér megyei cselekvési terv és a
kapcsolódó rendezvénynaptár.

2.

A helyi cselekvési terv megalkotása (első 3 hónap) után 15 hónapon keresztül
zajlanak a célterület lakosságának közösségi identitását, együttműködését
dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események,
programok a közművelődési, oktatási és könyvtári intézmények, valamint a
projekt célkitűzései által érintett egyéb szervezetek együttműködésével.

3.

Ezen belül 15 hónapig munkaszerződéses szakmai megvalósítók
foglalkoztatása segíti a feladatok ellátását részben a konzorcium vezetőnél,
részben a konzorciumi partnernél (modul felelősök, pl. kommunikációs
feladatok, rendezvénykoordináció, hálózati koordináció stb.)

4.

Tervezett közösségi akciók, tevékenységek, események:

a.

Hagyományos és online lakossági, közösségi, vállalkozási fórumok (minden
fejlesztési körzetben 2-2 alkalommal, összesen 10 alkalommal) a TOP és a TOP
Plusz fejlesztésekkel kapcsolatban
Fejér megyei közösségfejlesztők hálózatának létrehozása és rendszeres
hálózati találkozók szervezése (5 alkalommal). A projekt során fontos szempont
a meglévő együttműködések és partnerség megléte, ennek hiányában az
eredményesség érdekében az együttműködések megteremtése az ágazatok és
intézményeik között. Ennek érdekében a projekt mellé ún. közösségfejlesztő
hálózatot szervezünk.
Új lokalizmus – kapcsolódás a nemzetközi helyi demokrácia hete (European
Local Democracy Week) programjaihoz.
Fejér megyei társadalmi reziliencia fejlesztése pilot program. A történelem
számos példája bizonyította, hogy a külső környezet hirtelen, drámai változásai
súlyos társadalmi válságokat képesek előidézni és ha a társadalom nem képes
megfelelő válaszokat találni ezekre a változásokra, akár települések, térségek,
sőt népek, kultúrák is eltűnhetnek örökre. A megye közösségeit érzékenyíteni
kell a biztonságra, a vírusok okozta veszélyekre, a környezetet veszélyezetető
kihívásokra tudatosítani kell bennük a veszélyeket és a helyi ellenálló képesség
fontosságát. Ennek részeként elindul a Fejér megyei közösségi Virtuális
Egészség Központ Program, valamint élményalapú társadalmi vita kerül
lefolytatásra az ellenálló képesség megőrzése és a prevenció fontosságáról.

b.

c.
d.

5.

Programok, folyamatok, rendezvények megvalósítása:

a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.

6.
a.

b.
c.
d.

Fejér megye hete a köznevelési intézményekben
Két keréken Fejérben – művelődő közösségek bemutatása két keréken. Égtájak
szerint a megye legészakibb településtől Mánytól (Bicskei járás) Vajtáig
(Sárbogárdi járás), a megye legkeletibb településétől Dunaújváros
(Dunaújvárosi járás), Bakonycsernyéig (Móri járás) a biztonságos kerékpárutak
használatával, közösségi média támogatással kerékpáros programok,
rendezvények kerülnek megszervezésre, elősegítve a megye épített és
természeti örökségének megismertetését a családokkal, közösségekkel.
Fenntartható közösség – fenntartható megye. Fejér Megyei Virtuális Erőmű
Program indítása. A Köztársasági Elnök fővédnöksége és a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) védnöksége mellett működő Virtuális
Erőmű Program, Magyarország legnagyobb, Európai Bizottsági díjas
fenntarthatósági programja, digitális fenntarthatósági tananyagokkal,
pályázatokkal, versenyekkel alsós, felsős és középiskolai korosztályok
számára.
Megyeismereti, népismereti tematikus napközis táborok szervezése 1-6
évfolyam számára, 5 helyszínen.
Fejér dallamok – Fejér megye gazdag zenei hagyományának fiatalok általi
feldolgozását, átdolgozását segítő amatőr megyei verseny szervezése, mely
során a megyéhez kötődően kell videoklipeket, remixeket, online térben
megosztható digitális művészeti tartalmakat készíteni és közösségi felületen
publikálni.
Albensis Szabadegyetem - ismeretterjesztő előadássorozat szervezése őszi és
tavaszi félévekre osztva 5-5 előadással a generációk közötti tudásátadáshoz,
Fejér megye történelméhez, szellemi és kulturális örökségéhez kapcsolódva
Szomszédünnep – települések közötti kapcsolatok erősítésére több,
szomszédos települést érintő közös szabadtéri szabadidős program, térségi
fókuszú program szervezése 5 térségben, 1-1 alkalommal, hagyományteremtő
szándékkal. Mutasd be településed a megyében programmal, Fejér korzóval.
Helyi hősök és történetek bemutatása a szomszédolásnál.
A közösségi akciókhoz, eseményekhez, programokhoz, rendezvényekhez
kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása és
fenntartása:
Fejér megye honlapjának teljes megújítása a XXI. századi elvárt
infokommunikációs akadálymentesítésnek, a GDPR szabályoknak és a
dokumentumok közzétételi szabályainak megfelelően, reszponzív felületként,
önálló videós és fotódokumentációs hírmodullal. Későbbiekben forrás esetén a
Fejér app-hoz is kapcsolódjon.
Fejér megye közösségi oldalainak (youtube csatorna és facebook) létrehozása
és tartalmakkal való feltöltése, folyamatos kontent gyártás.
Otthonunk Fejér c. berliner formátumú ingyenes lakossági újság kiadása
félévente, bemutatva a Fejér megyei értékteremtő folyamatokat, legfontosabb
eredményeket
Digital signage jellegű display információs felület kialakítása a megyei szintű
közösségi akciókhoz, eseményekhez, programokhoz, rendezvényekhez
kapcsolódóan. LED média felület installálására kerül sor közösségi terekben
(művelődési házak, hivatalok, esetleg iskolák, egészségügyi intézmények,
várótermek stb.), melyen központi tartalom jeleníthető meg internetes
kapcsolaton keresztül, költséghatékony módon a Megyeházáról.

Jelen projekt célja a helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Fejér megyében,
összhangban a helyi identitást segítő lokális beavatkozásokkal (TOP 531, TOP692), a
társadalmi felzárkózást segítő programokkal (TOP 521, EFOP 162) és az önálló helyi
közösségfejlesztési stratégia alapján zajló lokális fejlesztésekkel (TOP711). Jelen
projekt elsődlegesen a megyei szintű identitást segítő programokkal, rendezvényekkel,
akciókkal és kapcsolódó személetformáló, kommunikációs beavatkozásokkal,
valamint megyei hálózati fejlesztésekkel egészíti ki a már zajló lokális programokat.
A projekt akcióterülete Fejér megye teljes területe, azzal a megkötéssel, hogy a
beavatkozások maximum 10 százaléka koncentrálható Székesfehérvár és
Dunaújváros területére.
Általános cél, olyan identitásformáló és közösségfejlesztő folyamatok indítása és
megvalósítása, valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani
és humánerőforrás fejlesztés, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a Fejér
megyében élő közösségek tagjainak az épített, a természeti, valamint szellemi
örökség iránti felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom, bővül az az
önkormányzatiság és a megyei lokalizmus támogatottsága, valamint a térséghez való
kötődés.
Székesfehérvár, 2021. május 27.
Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (V….) határozata
a TOP-5.3.2-17 kódjelű „Megyei identitás erősítése” c. pályázati felhívásra
benyújtandó, Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben vonatkozó
támogatási kérelem jóváhagyásáról
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 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 Közgyűlés Elnökeként a
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljárva egyetértek a Fejér
Megyei Önkormányzat és az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesülettel
konzorciumban TOP-5.3.2-17 kódjelű „Megyei identitás erősítése” c. pályázati
felhívásra benyújtandó, Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben
vonatkozó támogatási kérelemmel, mely 100 %-os támogatási intenzitású,
100 000 000,- Ft összegű.
4. A Fejér Megyei Közgyűlés Elnökeként a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése
hatáskörében eljárva
a) a határozat mellékletét képező konzorciumi megállapodást elfogadom.
b) egyetértek a 3.) pont szerinti támogatási kérelem benyújtásával, valamint az
ahhoz szükséges és csatolandó nyilatkozatok megtételével, továbbá pozitív
elbírálása esetén a támogatási szerződés és a részletes konzorciumi
megállapodás aláírásával a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
5. A pályázat sikeres elbírálása esetén haladéktalanul intézkedni fogok a
beruházások megvalósítása érdekében szükséges beszerzési, közbeszerzési
eljárások megindításáról, továbbá ezen beszerzések, közbeszerzések esetén a
szerződések megkötéséről.
6. Egyetértek azzal, hogy a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a belső
projektmenedzsmenti feladatokat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal lássa el.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

3. és 4. pont esetén 2021. május 31.
5. pont esetén a pályázat pozitív elbírálását követően az ütemtervben
meghatározottak szerint
6. pont esetén folyamatos

Székesfehérvár, 2021. május

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

