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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Javaslat a Fejér Megyei Közgyűlés 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
módosítására és kiegészítésére

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 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 Közgyűlés 100/2020. (IX.24.) határozatával döntött a 2021-2027-es költségvetési
időszak Európai Uniós forrásainak felhasználásához kapcsolódó területi szintű
tervezés folyamatáról és a szükséges intézkedések meghozataláról. A Közgyűlés
felhatalmazta Elnökét a „21-27 tervezési időszak stratégiai- és projektszintű
előkészítése” című, TOP-1.5.1-20 kódszámú pályázati felhíváson a megyei
önkormányzatoknak biztosított keret terhére támogatási kérelem benyújtására és
nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, a szükséges
intézkedések megtételére a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

Az Irányító Hatósággal, a MÖOSZ-szal történt folyamatos egyeztetés
eredményeképp a pályázat 2 részben került, illetve kerül benyújtásra.
Az A) rész keretén belül a pályázati útmutatónak megfelelően a megyei
Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, módosítása, a Területfejlesztési Program
készítése, valamint a megyei Integrált Területi Program kidolgozása történik (a
továbbiakban együtt: területfejlesztési dokumentumok). A feladat végrehajtása két
irányú. Egyrészt a területfejlesztési dokumentumok előkészítése, koordinálása,
valamint a partnerségi terv alapján a partnerekkel történő kapcsolattartás a Fejér
Megyei Önkormányzati Hivatal keretében történt, illetve történik. Másrészt, a
beérkezett adatok értékelése, a területfejlesztési dokumentumok tényleges
felülvizsgálata, módosítása, készítése beszerzési eljárás keretében kiválasztott,
Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ közreműködésével történik feszes ütemezés
mellett. A pályázati kiírás szerint az A) részre összesen 31 041 616 forint fordítható a
Fejér megyére meghatározott összesen 225 millió forint keret terhére.
A B) rész keretén belül projektszintű előkészítésre lehet pályázni meghatározott
témakörökön belül az esélyegyenlőség figyelembevétele mellett.
A települési önkormányzatoktól témakörönként begyűjtésre kerültek a 2021-2027
programozási ciklusra tervezett beruházásaik, s ennek összevetéséből az alábbi
megoldás alakult ki.
a)
A Fejér Megyei Önkormányzat konzorciumban a 100 %-os gazdasági
társaságával, az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel a mellékelt
konzorciumi együttműködési megállapodás szerint együtt nyújtja be pályázatát a B)
részre mintegy 193 958 384 forintra. Ennek keretében az Albensis saját
feladatellátás keretén belül az óvoda, bölcsőde fejlesztést az igényfelmérés alapján
tervező valamennyi önkormányzat számára a projektszintű előkészítést, a leendő
megnyíló pályázatra előkészíti azzal, hogy a szükséges műszaki tartalom megadása
az érintett önkormányzat feladata lesz, melyre vonatkozóan együttműködési
megállapodás megkötése is indokolttá válik.
b) Szükséges továbbá a települési helyi esélyegyenlőségi programok (a
továbbiakban: HEP-ek) felülvizsgálata, módosítása is, figyelemmel arra, hogy a
megyei esélyegyenlőségi tervvel az összhang biztosítása elengedhetetlen, a megyei
terv pedig 2020. december 31-ig kell, hogy elkészüljön az EFOP Program keretén
belül.
Másrészt, a 2020-as év pandémiás kihívása rávilágított arra is, hogy a helyi
közösség ellenálló képessége, a társadalmi reziliencia erősen fejlesztendő terület,
mert éppen a leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportokon keresztül válik
különösen sebezhetővé a helyi közösség. Ahhoz, hogy a Helyi Esélyegyelőségi
Programok, Antiszegregációs Tervek vagy más felzárkóztatási projektek ne csak
szép gondolatok legyenek, hanem valós intézkedések is segítsék az esélyteremtést,
megyei szintű tervezési összehangolásra és összefogásra van szükség.
A járásszékhely települési HEP-ek (Enying, Gárdony, Martonvásár, Sárbogárd,
Dunaújváros, Székesfehérvár, Mór, Bicske) újratervezése során szükséges az egyes
térségekhez kapcsolódó projektszintű előkészítési feladatok ellátása is, különös
tekintettel a helyi esélyegyenlőség szempontjából meghatározott kiemelt
célcsoportok (gyermekek, idősek, nők, fogyatékkal élők, fiatalok, romák) társadalmi
integrációjára, és az ezekhez kapcsolódó közösségfejlesztési és közösségi
szolgáltatási feladatok meghatározására.

c) Különböző programok keretében számos kerékpáros nyomvonal terveződött, vagy
a tervezése lesz folyamatban a megyében. Ugyanakkor a szakaszok térségi szintű
összehangolása is szükséges. Ennek érdekében térségi szintű kerékpáros
nyomvonaltervek készítése is megvalósulhat a program keretén belül.
A fenti indokolás szerint szükségessé vált a Közgyűlés 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 módosítása és kiegészítése.
Székesfehérvár, 2020. december 10.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…./2020. (XII….) határozata
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
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 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 (a továbbiakban: Határozat) 3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„3. a) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a „21-27 tervezési időszak
stratégiai- és projektszintű előkészítése” című, TOP-1.5.1-20 kódszámú
pályázati felhíváson (a továbbiakban: pályázati felhívás) a megyei
önkormányzatoknak biztosított keret terhére támogatási kérelmek
benyújtására és nyertes pályázatok esetén a támogatási szerződések
aláírására, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
b) A pályázatok a pályázati felhívás A) és B) pontjában foglaltakra külön
kerülnek benyújtásra. Az A) pont keretén belül a megyei Területfejlesztési
Koncepció felülvizsgálata, módosítása, a Területfejlesztési Program készítése,
valamint a megyei Integrált Területi Program kidolgozása 31 041 616 forint
pályázati forrással. A 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) ellátására 193 958 384 forint
pályázati forrással.
A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a konzorciumi megállapodás aláírására.
c) A B) pontra benyújtott pályázat sikeres elbírálást követően az érintett
önkormányzatokkal a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal
együttműködési megállapodás megkötése szükséges. A Közgyűlés
felhatalmazza Elnökét az önkormányzatokkal kötendő együttműködési
megállapodások aláírására.”
4. A Határozat 4. pontjában a „beszerzési eljárások” szövegrész helyébe a
„beszerzési/közbeszerzési eljárások” szöveg lép.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

folyamatosan

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

Melléklet
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.
pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és
Településfejlesztési 1 Operatív Program keretében A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és
projektszintű előkészítése 2 felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak
be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel
megvalósítsák.
A támogatási kérelem címe: A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok)
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei
között részt vállalnak:

Szervezet neve:

Fejér Megyei Önkormányzat

Postacím:

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Székhely:

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

726984

Adószám:

15726982-1-07

Aláírásra jogosult
képviselője:

Dr. Molnár Krisztián elnök

Szervezet neve:

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft

Postacím:

8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9.fsz.

Székhely:

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. em.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

07-09-026602

Adószám:

25462166-2-07

Aláírásra jogosult
képviselője:

Turiné Menczel Andrea

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok
(a továbbiakban Vezető-t) választják.

1
2

Operatív program neve
Felhívás megnevezése

a Fejér Megyei Önkormányzatot

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11.
§-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási
kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra
nézve kötelezőnek ismerik el.
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem
támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében
együttműködnek.
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
8. A Tagok egyéb megállapodásai:
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Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

..............................................
Dr. Molnár Krisztián

..............................................
Turiné Menczel Andrea

Fejér Megyei Önkormányzat

ALBENSIS Fejér Megyei
Területfejlesztési Nonprofit
Kft

P.H.
P.H.
Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek
az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.
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