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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

A Fejér Megyei Közgyűlés 2020. II. félévi üléstervéről szóló 86/2020.
(VII.2.) önkormányzati határozat módosítása

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
I.
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katv.) 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.
Fentiek alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt az önkormányzatok testületi szervei,
így a közgyűlés és a bizottságok nem üléseznek, hatáskörüket a közgyűlés elnöke
látja el.
Fenti rendelkezésekre tekintettel – melyek alapja a járványügyi kockázat mérséklése
– a közgyűlés 86/2020. (VII.2.) határozatával elfogadott 2020. II. féléves üléstervét úgy
módosítom, hogy 2020. november 26. és december 10. napjára nem kerül
összehívásra a közgyűlés rendes ülése. (előterjesztés melléklete)

1.) Az üléstervben a 2020. november 26-i ülésnapon szereplő napirendek közül:
a) az 1. napirendként szereplő, a „Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat
évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a
költségvetés egyensúlyi helyzetéről” (Előterjesztő: dr. Molnár Krisztián, a
közgyűlés elnöke) című előterjesztés,
b) a 4. napirendként szereplő, a „Javaslat a Területi Nemzetiségi
Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára”
(Előterjesztő: dr. Molnár Krisztián, a közgyűlés elnöke) című előterjesztés,
c) az 5. napirendként szereplő, a „Beszámoló Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,
Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi munkájáról” (Előterjesztő: dr.
Molnár Krisztián, a közgyűlés elnöke) című előterjesztés,
d) és a 6. napirendként szereplő a „Beszámoló a Fejér Megyei Értéktár Bizottság
2020. évi munkájáról” (Előterjesztő: Balog Gábor, a bizottság elnöke) című
előterjesztés
esetében a szükséges döntéseket Katv. alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva
hozom meg,
e) a 2. napirendként szereplő, „Tájékoztató a gyermekvédelem Fejér megyei
helyzetéről, különös tekintettel a lakóotthonokban gondozott gyermekek
helyzetére, a szakember-ellátottságra, valamint a lakóotthoni épületek állagára”
(Előterjesztő: Mátrahalmi Tibor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Fejér Megyei Kirendeltség igazgatója) című napirendet a közgyűlés a
veszélyhelyzet megszűnését követő, későbbi ülésén fogja tárgyalni.
Ennek oka egyrészt, hogy az üléstervi felkérőben meghatározott határidőig nem
érkezett meg a tájékoztató, másrészt a tájékoztató témaköre indokolja a
közgyűlés tagjai és az előterjesztő interaktív közreműködését a tájékoztató
megtartása során.
f) A 3. napirendként szereplő, „A Komárom (M1) – Kisbér – Székesfehérvár (M7)
– Sárbogárd (M8) útvonal fejlesztésének előkészítése” c. projekt részeként a
81-es út és a 13-as út négysávosítása Komáromig, különös tekintettel a
székesfehérvári 4. M7-es lehajtóra” (Előterjesztő: Nagy Róbert Attila, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója) című napirendet a közgyűlés
ugyancsak a veszélyhelyzet megszűnését követő későbbi ülésén fogja
megtárgyalni, figyelemmel arra, hogy a javasolt témakör tekintetében az
előterjesztő részéről az anyag elkészítése folyamatban van.
2.) Az üléstervben 2020. december 10-i ülésnapon szereplő napirendek közül:
a) a közmeghallgatás az önkormányzati törvény alapján önálló testületi ülésnek
minősül, amely ugyancsak nem tartható veszélyhelyzet idején. A
közmeghallgatás megtartására a veszélyhelyzet megszűnése után kerül sor.
b) az 1. napirendként szereplő „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat és
Szervei 2020. évben végzett munkájáról című előterjesztés,
c) a 2. napirendként szereplő „Javaslat a Fejér Megyei Közgyűlés 2021. I. félévi
üléstervére” című előterjesztés,
d) a 3. napirendként szereplő „Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési terv
jóváhagyására” című előterjesztés,

e) a 4. napirendként szereplő „Javaslat Fejér megye jelképeiről és a jelképek
használatáról szóló 5/2007. (II.23.) rendelet felülvizsgálatára” című
előterjesztés
esetében a szükséges döntéseket Katv. alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva
hozom meg.
Székesfehérvár, 2020. november 26.
Dr. Molnár Krisztián s.k.
Határozati javaslat
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…/2020. (….) határozata
a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. II. félévi üléstervéről szóló 86/2020. (XII.12.)
önkormányzati határozat módosításáról
1. 2020. március 11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
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 2020. II. féléves
üléstervéről szóló 86/2020. (VII.2.) önkormányzati határozatának
„2020. november 26.
1.) Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési
előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
2.) Tájékoztató a gyermekvédelem Fejér megyei helyzetéről, különös tekintettel a
lakóotthonokban gondozott gyermekek helyzetére, a szakember-ellátottságra,
valamint a lakóotthoni épületek állagára
Előterjesztő: Mátrahalmi Tibor, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Fejér Megyei Kirendeltség igazgatója,

3.)

4.)
5.)
6.)

A „Komárom (M1) – Kisbér – Székesfehérvár (M7) – Sárbogárd (M8) útvonal
fejlesztésének előkészítése” c. projekt részeként a 81-es út és a 13-as út
négysávosítása Komáromig, különös tekintettel a székesfehérvári 4. M7-es
lehajtóra
Előterjesztő: Nagy Róbert Attila, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
vezérigazgatója
Javaslat a Területi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
Beszámoló a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési
Tanács 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián, a Tanács elnöke
Beszámoló a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi munkájáról
Előterjesztő: Balog Gábor, a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke

2020. december 10.
KÖZMEGHALLGATÁS
1.)
2.)
3.)
4.)

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2020. évben végzett
munkájáról
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
Javaslat a Fejér Megyei Közgyűlés 2021. I. félévi üléstervére
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
Javaslat Fejér megye jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 5/2007. (II.23.)
rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke”

szövegrésze hatályát veszti.
Székesfehérvár, 2020. november 26.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

