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Közgyűlés

2021.

I.

félévi

üléstervének

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.
A Fejér Megyei Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ)
foglaltak alapján féléves ülésterv alapján dolgozik.
Az ülésterv összeállításához a közgyűlés elnöke felkérő-levél alapján, javaslatot kért
a képviselőktől, a közgyűlés bizottságától, a képviselőcsoportoktól, a megye
országgyűlési képviselőitől, a megyei jogú városok polgármestereitől, a gazdasági
kamaráktól, a Fejér Megyei Kormányhivataltól, nemzetiségi szervezetek megyei
szerveinek vezetőitől, továbbá az országos hatáskörű szervek megyei vagy
regionális illetékességű szerveitől.
Az SZMSZ szerint „az üléstervnek tartalmaznia kell a testületi ülések tervezett
időpontjait, napirendjeit; a napirendek előadóit, a közmeghallgatás időpontját; azokat
a napirendeket, amelyek csak különböző lakossági fórumok véleményének
meghallgatása után terjeszthetők elő.”
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A beérkezett javaslatok közül Ecsődi László megyei képviselő úr javaslata nem került
beépítésre az üléstervbe tekintettel arra, hogy az általa javasolt témakörhöz
kapcsolódó anyag elkészítésére felkért Fejér Megyei Kormányhivatal – az erről szóló
levelük szerint - a jelenlegi járványhelyzet megyei vonatkozásaival kapcsolatban a
központi kormányzati kommunikáción túl egyéb tájékoztatással nem tud szolgálni.
A fentieken túl beérkezett javaslatok, a jogszabályokba foglalt kötelezettségek,
továbbá a közgyűlés korábbi döntéseinek figyelembe vétele alapján került
összeállításra az előterjesztéshez mellékelt üléstervi javaslat.
Ugyancsak az SZMSZ-ünk alapján a következő félévi üléstervet a félév utolsó ülésén
a közgyűlés fogadja el. Figyelemmel az előterjesztés I. pontjában foglaltakra a Fejér
Megyei Közgyűlés 2021. I. félévi üléstervéről a határozat melléklete szerint döntök.
Székesfehérvár, 2020. december 10.
Dr. Molnár Krisztián s.k.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…/2020. (….) határozata
a Fejér Megyei Közgyűlés 2021. I. félévi üléstervének elfogadásáról
1. 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.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 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 2021. I. félévi
üléstervét, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.
Székesfehérvár, 2020. december 10.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző
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A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS
2021. I. FÉLÉVI
ÜLÉSTERVE

Az üléstervet a Fejér Megyei Közgyűlés
Elnöke a …/2020. (XII.
.) határozatával
fogadta el.
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2021. FEBRUÁR 11.
1.

Javaslat a Fejér
megállapítására

Megyei

Önkormányzat

2021.

évi

költségvetésének

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke
2.

Javaslat
a
hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadására

2021.

évi

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke
3.

Javaslat a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2020. évi szabadság
maradványának és 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

4.

Javaslat a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét megillető 2021. évi cafetéria
juttatásra vonatkozóan
Előterjesztő: Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

5.

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2021. évi
működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

2021. MÁJUS 27.
1.

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
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2.

Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

3.

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2020. évi belső ellenőrzések
tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

4.

Javaslat az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi
beszámolójának elfogadására és a társaság 2021. évi üzleti tervének
jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

2021. JÚNIUS 24.
1.

Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Varga Péter r. dandártábornok
megyei rendőrfőkapitány

2.

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

3.

Tájékoztató a Fejér megyei országos közúthálózat állapotáról, felújítási és
fejlesztési lehetőségeiről
Előterjesztő: Molnár István
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Fejér Megyei Igazgatóság igazgatója

4.

Javaslat Fejér Megye Közgyűlése 2021. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke
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5.

Beszámoló a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2020. I. féléves munkájáról
Előterjesztő: Balog Gábor
az Értéktár Bizottság elnöke

A közgyűlés valamennyi ülésén állandó napirendi pontok:
 Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről
 A közgyűlés tagjainak bejelentései, interpellációi
Negyedévente állandó napirendi pontok:
 Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

