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I.
1. 2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről 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.”
II.

Gárdony Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programban kiírásra került KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi
klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c.
pályázati felhívásra.
A „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
Gárdony Városában” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00053 kódszámú pályázat szakmai
megvalósítása keretében települési klímastratégia kerül kidolgozásra, illetve a
klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének, mind az ahhoz való
alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, széleskörű szemléletformálási programok
kerülnek megvalósításra.

A megyei klímaplatform mintájára a helyi/települési éghajlatváltozási kerekasztal a helyi- és
térségi, illetve a megyei önkormányzat vezetőinek, képviselőinek, a helyi és térségi iskolák
vezetőinek és iskolák fenntartóinak, valamint térségi szakintézmények képviselőinek
(vízművek, katasztrófavédelem) felkérésével egy alakuló ülés keretében alakul meg 2021.
június 10-én, az Alapító Okirat (2. melléklet) elfogadásával.
A Fejér Megyei Önkormányzat felkérést kapott a projektgazda Gárdony Város
Önkormányzatától a Gárdony Város Éghajlatváltozási és Klímavédelmi Kerekasztalhoz
történő csatlakozásra.
A Kerekasztal a projekt megvalósítási ideje alatt történő működésének személyi, tárgyi
feltételeit Gárdony Város Önkormányzata biztosítja. A Kerekasztal határozott időtartamra jön
létre, azonban céljai kiterjesztése és működési feltételeinek biztosítottsága esetén a projekt
megvalósítási idejét követően, azaz 2021. szeptember 30. napján túl is működtethető a projekt
fenntartási időszakában. A Kerekasztalhoz való csatlakozási szándékot írásban kell
bejelenteni az Önkormányzat felé, ahol a tagság nyilvántartását is vezetik, a mellékelt belépési
szándéknyilatkozat aláírásával (3. melléklet). A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontja szerint a megyei önkormányzat érdekképviseleti
szervhez való csatlakozása a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át.
Az erről szóló döntési javaslatot az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
Székesfehérvár, 2021. június 8.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

1. melléklet
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése
…/2021. (VI. .) határozata
a Gárdony Város Éghajlatváltozási és Klímavédelmi Kerekasztalhoz történő
csatlakozásról
1. 2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről 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. és 2. pontokban foglaltakra figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként – figyelemmel
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5.
pontjára – a Fejér Megyei Önkormányzat Gárdony Város Éghajlatváltozási és
Klímavédelmi Kerekasztalhoz tagként történő csatlakozását támogatom, az ehhez
szükséges belépési szándéknyilatkozat aláírásával.
4. A Fejér Megyei Önkormányzat képviseletét Gárdony Város Éghajlatváltozási és
Klímavédelmi Kerekasztal munkájában Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke látja el.
5. A projekt előrehaladásáról a Közgyűlést folyamatosan tájékoztatom.
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