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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 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 helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 81. §-a szerint a jegyző évente beszámol a közgyűlésnek a
hivatal tevékenységéről. A megyei jegyző ez irányú törvényi kötelezettségének ezen
előterjesztés keretén belül tesz eleget.
Az egész világot érintő járványhelyzet a társadalom minden tagja számára nagy
kihívást jelent és valószínűleg az elkövetkezendő években is meghatározza
valamennyiünk életét. Ehhez természetesen a társadalom minden szegmense a
legjobb tudása és lehetősége szerint próbál alkalmazkodni.
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Ezen kihívások ellenére a megyei önkormányzat és szervei folyamatosan végezték
és végzik a feladat és hatáskörükbe tartozó egyéb kötelező, illetve önként vállalt
feladataikat, melyek ellátásáról készült beszámoló jelen előterjesztés tárgyát képezi.
III.
A KÖZGYŰLÉS MŰKÖDÉSE
A megyei közgyűlés féléves (I. félév és II. félév) ülésterv alapján dolgozik. Az ülésterv
összeállításához a közgyűlés elnöke a megyei képviselőktől, a bizottságoktól, a
képviselőcsoportoktól, az országgyűlési képviselőktől, a megyei jogú városok
polgármestereitől, a gazdasági kamaráktól, területi nemzetiségi önkormányzatoktól,
országos hatáskörű szervek megyei vagy regionális illetékességű szerveitől, továbbá
a Fejér Megyei Kormányhivataltól javaslatokat kér.
A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. Az ülés összehívására
a féléves üléstervben ütemezett időben és a hónap előre meghatározott napján kerül
sor. A közgyűlés az annak alapjául szolgáló ok, körülmény felmerülése esetén
rendkívüli ülést tart.
A közgyűlés az első félévben 2 rendkívüli ülést tartott január és március hónapokban,
valamint 1 ülésterv szerinti ülést tartott február hónapban.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.)
Korm. rendelettel, 2020. március 11. napján 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.
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.”
Alkalmazkodva az új kihívások által teremtett helyzethez, továbbá a fenti
döntéseknek megfelelően, március 11-től a közgyűlés hatáskörét a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolta, így a közgyűlés a veszélyhelyzet megszűnéséig 2020. június 17-ig
nem ülésezett. Az első félévben az elnöki hatáskörben meghozott döntésekről a
közgyűlés elnöke már tájékoztatta a testületet (lsd.: július 2-ai ülésen 7. sorszám
alatti előterjesztés).
A veszélyhelyzet megszűnését követően a közgyűlés ülései – az elfogadott II. félévi
üléstervnek megfelelően - ismételten összehívásra kerültek. Ezen időszak alatt 3
ülés megtartására került sor, melyből 2 rendkívüli (július hónapban), valamint 1
ülésterv szerinti (szeptember hónapban) ülés volt.
A közgyűlés a 2020. évben megtartott ülésein 51 napirendi pontot és ahhoz
kapcsolódó írásbeli vagy szóbeli előterjesztést tárgyalt meg.
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A döntést igénylő előterjesztések bizottsági véleményezést követően kerültek a
közgyűlés elé.
A közgyűlés 108 sorszámozott határozatot, míg a közgyűlés hatáskörében eljáró
közgyűlés elnöke 146 sorszámozott határozatot hozott, a 14 megalkotott rendeletből
pedig 10 rendeletet saját hatáskörében fogadott el a testület.
A döntések a jogszabályoknak megfelelően közzétételre kerültek(nek), amelyek az
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint az önkormányzati rendeletek a Nemzeti
Jogszabálytár
honlapján
(www.njt.hu)
valamennyi
állampolgár
részére
hozzáférhetőek.
A közgyűlés egyes napirendjeinek zárt ülés keretében történő tárgyalására 3 ülésen
került sor, amikor a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó összesített
és/vagy költségnövekmények DeB döntési javaslattal történő egyetértésről született
döntés.
1.

PÉNZÜGYI, JOGI ÉS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE

A közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározottak szerint 7 fős bizottságként
működik. Feladat és hatáskörét az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzata határozza meg.
A bizottság 2020. évi tevékenységét a közgyűlés üléstervéhez és munkájához
igazodva végezte. Ennek megfelelően a bizottság az év folyamán 8 alkalommal
ülésezett. Az összehívott bizottsági ülések mindegyike határozatképes volt. A
bizottság 128 db határozatot hozott.
A szakmai munkája során a közgyűlési előterjesztések átfogó áttekintésére
törekedett. Ezen feladatkörében a bizottság többek között állást foglalt az
önkormányzat éves költségvetését érintően, a területfejlesztéssel, önkormányzati
pályázatok végrehajtásával és előrehaladásával kapcsolatos előterjesztésekkel és
beszámolókkal összefüggésben.
A bizottság döntött továbbá a Fejér Megyei Közgyűlés tagjai 2020. évi
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, továbbá - a választásokat
követően kötelező jellegű képviselői feladat – a köztartozásmentes adózói
adatbázisba történő képviselői bejelentkezési kötelezettség teljesítéséről.
Átruházott hatáskörében eljárva - a nyár folyamán - döntött továbbá a Pécsi
Tudományegyetem kollégiuma vonatkozásában - a Fejér Megyei Önkormányzat
kijelölési jogával élve - a kollégiumi férőhelyek megyei illetőségű hallgatók részére
történő elbírálásáról.
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2.

FEJÉR MEGYEI TOP PROJEKT BIZOTTSÁG

A Fejér Megyei Közgyűlés 2016. június 9-i ülésén döntött arról, hogy 5 tagból álló
ideiglenes bizottságot hoz létre, Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság elnevezéssel.
Nevezett bizottság átruházott hatáskörben dönt a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) Döntés-előkészítő Bizottsága (DeB) által képviselendő
döntési javaslat tartalmának meghatározásáról.
A bizottság 2020-ban 4 alkalommal ülésezett, amelyek mindegyike határozatképes
volt. Az üléseken tárgyalt előterjesztések megtárgyalására tartalmuk jellegénél fogva
valamennyi esetben zárt ülésen került sor.
A bizottság szakmai munkája során az alábbi pályázati felhívásokra benyújtott
támogatási kérelmek esetében alakította ki döntési javaslatát:
 TOP-1.2.1-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés”
 TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"
 TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása”
 TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”
 TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
2020. március 11. napjától volt hatályban a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) Korm. rendelet. A Fejér Megyei Közgyűlés elnökének 13/2020.
(IV.20.) határozata szerint a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság hatáskörét a
veszélyhelyzet időtartama alatt a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke gyakorolta. 2020.
november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) Korm. rendelet. A Fejér Megyei Közgyűlés elnökének 124/2020. (XI.4.)
határozata szerint a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság hatáskörét a veszélyhelyzet
időtartama alatt a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke gyakorolja. A Fejér Megyei
Közgyűlés Elnöke a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljárva
az alábbi pályázati felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek esetében alakította ki
döntési javaslatát:
 TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
 TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"
 TOP-2.1.3-16 „Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések”
 TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”
A bizottság, illetve a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének döntései, illetve a döntésekkel alátámasztott
javaslatok minden esetben megküldésre kerültek a Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága DeB Titkársága részére.
Gárday Balázs, a bizottság elnöke s.k.
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3. FEJÉR TERMÉK BIZOTTSÁG
A Paktum Iroda előkészítette és lebonyolította a Fejér Megyei Önkormányzat Fejér
Termék Bizottsága üléseit. A Bizottság alakuló ülésére 2020. január 23-án került sor,
melyen megtárgyalták az Ügyrendet, a 2020-as munkatervet, valamint elfogadták a
Fejér Termék Elismerés 2020-as és a 2021-es pályázati felhívásának meghirdetését.
A Fejér Termék Bizottság 2020. március 6-án nyílt ülést tartott, majd utána zárt ülés
keretében bírálta el a 2020-as pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat.
Az első alkalommal meghirdetett, nagy sikerű Fejér Termék felhívásra beérkezett 25
termékből a Fejér Termék Bizottság választotta ki a feldolgozott élelmiszer termék és
kézműves ipari termék kategóriában a Fejér Termék 2020 elismerés díjazottjait,
melyek átadására az év első – április végére tervezett – Megyekorzóján került volna
sor. Az elismerések méltó átadása nem maradhatott el, ezért – szűk körben – 2020.
május 14-én, a Megyeházán volt a díjátadó rendezvény. Most különösen fontos,
hogy a helyben előállított élelmiszerek és kézműves termékek eljussanak a
vásárlókhoz, megismerkedhessenek azok finomságaival, szépségeivel. A Fejér
Megyei Önkormányzat és a Megyekorzó facebook oldalán ezért az elmúlt
időszakban bemutatásra került a Fejér Termék 2020 pályázatra jelentkező 21
pályázó a termékeivel. Ez a közösségi oldalakon több ezer elérést jelentett. A megyei
értékek népszerűsítése érdekében a jövőben a fenti két platformon tervezett a
Megyekorzók résztvevőinek és a Fejér Megyei Értéktár értékeinek bemutatása is.
Bechtold Tamás, a bizottság elnöke
4. ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA TAGJAINAK BESZÁMOLÓJA
Dr. Istvánfalvi Dávid megyei képviselő, az Albensis Fejér Megyei
Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága elnökének beszámolója
Felügyelőbizottság munkája 2020-ban:
A vírushelyzetre tekintettel a felügyelő bizottság 2020. évben a 102/2020. (IV.10.)
Kormányrendelettel összhangban, ülés tartása nélkül, írásban döntött az alábbi
kérdésekben.
A felügyelő bizottság jóváhagyta a Kft.
- 2019. éves időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját,
- 2020. évi üzleti tervét,
- Javadalmazási Szabályzatát,
- Juttatási és Cafeteria Szabályzatát.
Az ügyvezetés a Kft. alapító okiratában foglalt kötelezettségének eleget téve, havi
rendszerességgel megküldte a társaság által megkötött szerződések listáját, mellyel
nyomon követtem a Kft. munkáját.
Kérem a fenti beszámoló elfogadását.
Dr. Istvánfalvi Dávid
megyei képviselő,
a felügyelőbizottság elnöke
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Dr. Sükösd Tamás megyei képviselő, az Albensis Fejér Megyei
Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának beszámolója
A felügyelő bizottság feladata az ügyvezetés és a társaság működésének
törvényességi szempontú ellenőrzése. Magam már a második ciklusban veszek részt
a munkában.
A 2020. évben a COVID-19 vírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel a felügyelő
bizottság írásban hozta meg döntéseit az alábbiakban:
- jóváhagyta a Kft. 2019. éves időszakra vonatkozó egyszerűsített éves
beszámolóját
- jóváhagyta a Kft. 2020. évi üzleti tervét
- jóváhagyta a Kft. javadalmazási szabályzatát
- jóváhagyta a Kft. juttatási és cafeteria szabályzatát
A döntéshozatalban a bizottság elnöke felhívására folyamatosan részt vettem. Külön
öröm számára, hogy a Kft. számos, a megyében található települési önkormányzatot,
valamint a megyei önkormányzatot segítette a pályázatok megvalósításában.
Köszönöm az Albensis Kft. ügyvezetője, munkatársai, valamint a felügyelő bizottság
elnöke és többi tagja munkáját!
Dr. Sükösd Tamás
megyei képviselő,
a felügyelőbizottság tagja
Somogyi Balázs megyei képviselő, az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési
Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának beszámolója
Az Albensis Kft. felügyelő bizottsági döntéseit a két alkalommal elrendelt
veszélyhelyzet miatt nem üléseken, hanem írásban hozta, amelyre a felhívást a
bizottság elnöke tette meg. A felügyelő bizottsági ülések előkészítését az ügyvezető
mindig biztosította, az anyagokat számunkra megküldte, illetve a vonatkozó határidők
tartására munkatársa folyamatosan felhívta a figyelmet. Az írásos szavazáson hozott
felügyelő bizottsági döntések a tavalyi, azaz 2019. évi egyszerűsített beszámoló
elfogadását, az idei, azaz 2020. évi üzleti terv létrehozását eredményezték, emellett
két szabályzat, a Javadalmazási, illetve a Juttatási és Cafeteria szabályzatok
támogatása történt meg az írásos szavazások alkalmával.
A felügyelő bizottsági tagok, ülések, illetve írásbeli szavazások mellett a bizottság
elnöke folyamosan nyomon követte a társaság működését a szerződések
felülvizsgálatával és a munkafolyamatok áttekintésével. Az idei évben 9 hónapig
gyakorló települési polgármester is voltam, így napi szinten nyomon követhettem a
társaság települési önkormányzatok irányában végzett munkájának több szintjét is.
Az általam vezetett önkormányzat szerződéses partnere több pályázati kiírásban a
társaságnak, több TOP-os pályázat kapcsán a pályázatmenedzsment és más
tárgykörben, de egyéb pályázat, EFOP-os pályázati kiírásban is együttműködtünk.
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A társaság a szerződéses feladatain kívül a települési önkormányzatokat számos
pályázati információval látta el folyamatosan idén is, ez abból a szempontból volt
kiemelt, hogy a tavaszi-nyári veszélyhelyzet alatt számos területen nehezebb volt az
ügyintézés, de az Albensis Kft. ügyvezetője és munkatársai mindig rendelkezésre
álltak, a TOP-os pályázatokon túl az önkormányzatokat érintő más kiírásokban is,
különösen az idei évben számos kiírásban működő Magyar Falu Programban, ahol
minden fontos dátumról, körülményről írásban is tájékoztatták az önkormányzatokat.
A TOP-os pályázatok Albensis Kft. által végzett pályázatmenedzsmenti feladatai
kapcsán több térségbeli önkormányzattól is naprakész információkat kaptam, akik
mindannyian pozitív visszajelzést adtak a társaság munkatársainak munkájáról,
kiemelve azt, hogy a kapcsolattartók mindig az önkormányzati partnerek kéréseinek,
igényeinek megfelelően végzik a munkájukat, illetve más pályázatok kapcsán is
próbálnak segítséget nyújtani.
Somogyi Balázs
megyei képviselő,
a felügyelőbizottság tagja
Ecsődi László megyei képviselő, az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési
Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának beszámolója
Az alábbiakban adok számot az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit
Kft. felügyelő bizottságában 2020-ban végzett munkámról.
A bizottsági ülésen részt vettem és elfogadtuk a 2019. évre vonatkozó egyszerűsített
beszámolóját, megtárgyaltuk és elfogadtuk a 2020. évi üzleti tervet, a javadalmazási
szabályzatot és a juttatási- és cafeteria szabályzatot.
Szerettük volna Gombó Áron képviselőtársammal jobban megismerni a Kft.
működését egy az igazgató asszonnyal való találkozó keretében, Sajnos ezt nem
sikerült elérnünk. A veszélyhelyzetre ki kell dolgozni egy olyan működési szabályt,
ami lehetővé teszi a felelősségvállalásukat, akár online bizottsági ülés megtartásával.
Ecsődi László
megyei képviselő,
a felügyelőbizottság tagja
Gombó Áron megyei képviselő, az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési
Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának beszámolója
A vírushelyzetre tekintettel az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
felügyelő bizottsága a 2020. évben írásban hozta meg döntését az alábbi témakörök
tekintetében.
A felügyelőbizottság jóváhagyta a Kft.
 2019. éves időszakra vonatkozó Egyszerűsített éves beszámolóját
 2020. évi üzleti tervét
 Javadalmazási Szabályzatát, valamint
 Juttatási és Cafeteria Szabályzatát.
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Egyetlen megjegyzéssel élnék, mivel sajnos korábban nem állt módunkban még
személyesen találkozni felügyelőbizottságként, így a cég tevékenységébe kifejezett
kérés ellenére sem sikerült betekinteni a feltétlen szükségesnél nagyobb mértékben.
Hogy ezt előmozdítsuk, javaslom, hogy tegyük lehetővé (ha szükséges, vonatkozó
szabálymódosítással), hogy online formában legyenek megtarthatóak a
felügyelőbizottság ülései. Kérem tisztelettel, hogy vizsgálják meg ennek a
lehetőségét.
Így, amennyiben a vírushelyzet a jövő évben sem fogja lehetővé tenni a személyes
ülésezést, virtuális formában tudnánk találkozni, hogy behatóbban megismerkedjünk
a vállalat napi tevékenységeivel, és megalapozott döntéseket tudjunk majd hozni a
2020-as évre vonatkozó dokumentáció kapcsán is.
Gombó Áron
megyei képviselő,
a felügyelőbizottság tagja
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IV.
AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TEVÉKENYSÉGE
A hivatal feladatait – többek között – az Mötv., valamint az SZMSZ, továbbá más
feladatokat és hatásköröket megállapító jogszabályok határozzák meg.
Az Mötv. szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A
hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
1. TESTÜLETI, SZEMÉLYÜGYI, NEMZETISÉGI ÉS VÁLASZTÁSI FELADATOK
A hivatal egyik legfontosabb feladata a közgyűlés, a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési
Bizottság, valamint a Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság üléseivel összefüggő
előkészítő és adminisztrációs feladatok ellátása, valamint közreműködés a testületi
döntések végrehajtásában.
A hivatal feladatkörébe tartozik a Fejér Megyei Értéktár Bizottság feladatainak
koordinálása, adminisztrációja is. E körben ellátja az értéktár bizottság üléseinek
előkészítését, meghívók kiküldését, a jegyzőkönyvek, határozatok előkészítését, az
elnyert pályázat kapcsán elvégzendő feladatok előkészítését és lebonyolítását,
valamint folyamatosan frissíti az értéktár honlapját, mely elérhető az önkormányzat
hivatalos weboldalán.
Fontos feladatot jelent a hivatal számára a megyei önkormányzat munkáját
meghatározó jogszabályok változásainak nyomon követése, az önkormányzati
rendeletek, belső szabályzatok tervezeteinek előkészítése, hatályosságuk folyamatos
figyelemmel kísérése, szükség esetén módosításuk előkészítése.
A hivatal funkcionális feladatai körében ellátja az önkormányzati, területi nemzetiségi
önkormányzati és térségi fejlesztési tanácsi feladatellátással összefüggő
ügyiratkezelési feladatokat is.
Jelen beszámoló elkészítésének időpontjában a hivatal ügyiratkezelő rendszerében
2836 ügyirat kerül érkeztetésre, melyből főszámra iktatott ügyek, ügyiratok száma
448 db, az alszámon nyilvántartott iratok száma pedig 2388 db volt.
2019. január 1-jétől bevezetett ASP iratkezelő rendszerrel összefüggésben 2020.
évben a belső ellenőrzés az iratkezelési folyamatok tekintetében ellenőrzést folytatott
le. Az ellenőrzés eredményéről a közgyűlés a jövő év május hónapjában kap
tájékoztatást.
A 2020. évben – a korábbi évekhez hasonlóan – a vezetői döntéseknek megfelelően
elkészítésre kerültek a közszolgálati/munkavállalói jogviszony keletkezésével,
módosításával, megszűnésével/megszüntetésével, valamint a köztisztviselők
átsorolásával, illetményének megállapításával kapcsolatos iratok.
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Tekintettel arra, hogy a Hivatal látja el a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács (VVVTFT) munkaszervezeti teendőit, elkészültek a
kapcsolódó munkaügyi iratok és azok továbbításra kerültek a Magyar Államkincstár
részére.
A tárgyévben elvégzett személyügyi feladatok ellátását nagymértékben befolyásolták
a Magyarországot is érintő COVID-19 vírus terjedésével kapcsolatban meghozott
korlátozó intézkedések, különös tekintettel a 2020. év tavaszán lezajlott első
hullámra.
Jelentős többletfeladatot jelentett a Hivatal 2020. júniusában lezajlott
átszervezésével, szervezeti átalakításával kapcsolatos feladatok ellátása.
Az Mötv. valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.
évi CLII. tv. értelmében, az önkormányzat képviselői és – szükség szerint – a Fejér
Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői megtették vagyonnyilatkozataikat.
Eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a Német Területi
Nemzetiségi Önkormányzat és a Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői is. Az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselők 2021.
évben
esedékes vagyonnyilatkozataival
kapcsolatos
előkészítő
munkák
megtörténtek.
Jubileumi jutalomra 2020 évben 1 fő köztisztviselő válik jogosulttá, a részére
jogszabály szerint járó juttatás december hónapban kerül kifizetésre. A Hivatal
valamennyi képzésre kötelezett köztisztviselője, – a PROBONO rendszeren keresztül
– 2020. december 15. napjáig folyamatosan teljesíti a tárgyévre vonatkozó képzési
kötelezettségét.
Ez évben is elkészültek a Hivatal köztisztviselőinek teljesítmény-kiírásai, valamint
azok féléves/soron kívüli értékelései. (TÉR rendszer) Az év végi
teljesítményértékelés és minősítés 2021. januárjában válik esedékessé.
A megyei önkormányzati hivatal készíti elő a Fejér Megyei Önkormányzat és
jogelődje által létesített lakásépítési alapból nyújtott munkáltatói kölcsön és járulékai
visszafizetésének biztosítékául az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog
törlésre vonatkozó nyilatkozatokat.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX tv. szerint a nemzetiségi
önkormányzatok részére az önkormányzati hivatal biztosítja a testületi ülések
előkészítéséhez, adminisztrációjához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.
Ennek megfelelően a hivatal munkatársai biztosítják a Fejér Megyei Cigány és
Német nemzetiségi önkormányzat üléseinek, tárgyalandó napirendjeinek szakmai
előkészítését, az ülések lebonyolítását, adminisztrációját és nem utolsó sorban a
pénzügyi, gazdálkodási feladataikat. E területen az együttműködés feltételeit
közigazgatási szerződés tartalmazza.
A cigány területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése 2020. évben 4 alkalommal
ülésezett és 51 határozatot hozott. Elnöke a veszélyhelyzeti jogrend időtartama alatt
a közgyűlés hatáskörében eljárva hozta meg az aktuálisan szükséges döntéseket,
jelen beszámoló elkészítésének időpontjáig bezárólag összesen 18 határozatot.
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A német területi nemzetiségi önkormányzat 5 ülést tartott ebben az évben és a
nemzetiségi feladatellátással kapcsolatos döntéseit 56 határozatban rögzítette. A
nemzetiségi önkormányzat elnöke veszélyhelyzeti jogrend időtartama alatt 19
határozatot hozott.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint a megyei jegyző
irányítja a területi választási iroda tevékenységét, valamint ellenőrzi a megyében
működő helyi választási irodák munkáját.
A 2020. évben a területi választási iroda szakmai felügyelete mellett Dunaújvárosban
országgyűlési egyéni választókerületi időközi választás és Gánton önkormányzati
időközi választás zajlott le.
A veszélyhelyzeti jogrend miatt elmaradtak az alábbi időközi választások, azokat a
veszélyhelyzet megszűnését követően új időpontra kell kitűzni:
Etyek
Perkáta
Gyúró

polgármester és
képviselőtestület
választása
polgármester választás
polgármester és
képviselőtestület
választása

2020. november 8.
2021. január 10.
2021. január 24.

Mezőfalván és Lepsényben jelöltek hiányában maradtak el az egyébként kitűzött
települési időközi roma nemzetiségi képviselőválasztások.
Szintén ezen okból kifolyólag maradt el Dunaújvárosban az időközi görög települési
nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás.
A jelöltek hiányában elmaradt időközi választások okán az érintett nemzetiségi
önkormányzatok a törvény erejénél fogva megszűntek.
2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS
A korábbi évekhez hasonlóan az egyre bővülő pályázati lehetőségek mellett a Fejér
Megyei önkormányzat legfontosabb bevételi forrását az idén is a központi
költségvetésből származó megyei önkormányzati támogatás adja. A Fejér Megyei
Önkormányzat összevont, az önkormányzat és hivatala összesített, költségvetési
főösszege a költségvetés jóváhagyásakor 438 324 ezer forint volt. A bevételi
előirányzat összegéből 289 millió forintot a központi támogatás, 8 millió forintot pedig
a megyei jogú városoktól a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
működtetésére átvett pénzeszköz tett ki. A központi támogatás előirányzata a
központi költségvetésben a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására
elkülönített keretből elnyert pályázat kapcsán 15 500 ezer forinttal emelkedett.
Az önkormányzat költségvetésében szerepel a Fejér Megyei felzárkóztatás-politikai
együttműködés projektünk lebonyolítása kapcsán 17 352 ezer forint ez évi
előirányzat, valamint 5 millió forint saját bevételi előirányzat, melyből 1,2 millió forintot
az önkormányzat működése kapcsán feleslegessé váló eszközök értékesítéséből,
300 ezer forintot az évekkel ezelőtt folyósításra került munkáltatói lakáskölcsönök ez
évi visszatérüléséből, 3,5 millió forintot pedig egyéb működési bevételből származó
előirányzatként terveztünk.
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A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése 409 373 ezer forinttal bővült a TOP1.2.1-16-FE1-2019-00007 azonosítószámon „kerékpáros turizmus fejlesztése MórBodajk térségében” címmel benyújtott pályázat sikeres elbírálása kapcsán.
A hivatali költségvetés eredeti előirányzataként számoltunk a Kormányhivatallal
közösen használt Megyeháza épületének őrzés védelme tekintetében 14 663 ezer
forint összegű előirányzattal, mely a Kormányhivatalra jutó arányos költség
megtérülési összege, valamint 5 millió forintos előirányzattal a VVVTFT részéről, a
fejezeti
kezelésű
központi
támogatás
terhére
bonyolított
projektek
projektmenedzsmenti feladatainak ellátására biztosítandó bevételi forrás kapcsán.
A hivatal költségvetése 1,5 millió forinttal bővült a 2020 februárjában lebonyolításra
került Dunaújváros egyéni választókerületet érintő időközi országgyűlési választás
központi támogatásának előirányzatával.
Önkormányzatunk ez évi költségvetésének összeállításakor jelentős összegű, 99
millió forintos költségvetési maradvánnyal számolhattunk, melyből 12 millió forint az
idei évben járó állami támogatás első részletének 2019 decemberében történő
kiutalásából származik. További 41 millió forintot a Foglalkoztatási Paktum, 13 millió
forintot pedig a felzárkóztatás-politikai együttműködés pályázat 2019. évi előlegének
a maradványa tett ki. Az előző évi költségvetési maradványon belül 9 millió forintot
jelentett a területrendezési terv módosítására kapott központi támogatás, 1 millió
forintot a Testvér-települési Programok és Együttműködések pályázat maradványa, 3
millió forintot a 2019. évi értéktár pályázatra, 20 millió forintot pedig a kistelepülések
kulturális eseményeinek támogatására elnyert összeg. Az önkormányzat 2019. évi
beszámolójának elfogadásával, s ezen belül a maradvány összegének
pontosításával, az előirányzat további 35 millió forintos összeggel bővült.
Az év során jelentkező forrásbővülések eredményeként az önkormányzat
költségvetésének főösszege összességében 461 millió forinttal növekedett.
Az önkormányzatunkat megillető központi támogatás időarányos finanszírozásának,
valamint a sikeresen elnyert pályázati összegek előfinanszírozásának köszönhetően
az év során likviditási problémák nem merültek fel, az önkormányzat gazdálkodása
kiegyensúlyozott volt, lejárt szállítói tartozással nem rendelkezünk.
A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési egyensúlyi helyzete az év végére
prognosztizáltan is stabil, finanszírozási gondoktól mentes lesz, mint ahogy azt az
előzőekben jeleztük, a támogatói előlegek, valamint a megyei tartalék keretből kapott
rendkívüli támogatás eredményeként önkormányzatunk ezt az évet is pozitív
maradvánnyal zárja, segítve ezzel a 2021-es költségvetés előkészítését, valamint a
következő évi feladatellátás költségvetési egyensúlyát.
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Belső ellenőrzés
A Fejér Megyei Közgyűlés 2019. decemberi ülésén fogadta el a Fejér Megyei
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési tervét, melyben a vizsgálat célját tekintve
egy terület ellenőrzése került meghatározásra, az iktatás és irattárba helyezés
rendszere. Az ellenőrzés lezárása jelenleg folyik, az ellenőrzési jelentés a 2020. évi
költségvetési beszámoló benyújtásával egyidőben kerül beterjesztésre a közgyűlés
elé.
3.

TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATOK

2021-2027-es
költségvetési
időszak
Európai
Uniós
forrásainak
felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamat feladatai
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területi
önkormányzat, amely – többek között - területfejlesztési feladatokat lát el.
A megyei önkormányzatok területfejlesztéssel kapcsolatos feladat- és hatásköreit a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a
továbbiakban: Tftv.) határozza meg részletesen. A Tftv. 11. § (1) bekezdése szerint a
megyei önkormányzatnak a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok
ellátása körében az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval
összhangban ki kell dolgoznia és el kell fogadnia a megye területfejlesztési
koncepcióját és területfejlesztési programját.
A fentiekre tekintettel a megyei önkormányzatok a 2014-2020-as fejlesztési ciklus
előkészítéseként kidolgozták és elfogadták területfejlesztési koncepcióikat és
programjaikat, mely területi tervekre alapozottan dolgozták ki az ún. Integrált Területi
Programot is, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei
szintű végrehajtását megalapozó dokumentum.
A Tftv-ben meghatározott tervező munka alapját képezi a 2021-2027-es
költségvetési időszak Európai Uniós forrásainak felhasználásához kapcsolódó
területi szintű tervezésnek is. Ehhez az említett tervdokumentumok felülvizsgálata,
aktualizálása szükséges, melyhez a Pénzügyminisztérium útmutatókat bocsájtott a
megyei önkormányzatok rendelkezésére.
A területi tervek előkészítése során, a fentieken túlmenően, a helyzetfeltáró-értékelő
dokumentum elfogadását követően egyéb szervezeteket is be kell vonni a
tervdokumentumok elkészítésének folyamatába véleményezési céllal, melyet az ún.
Partnerségi Tervben szükséges meghatározni és rögzíteni. Ezt a dokumentumot a
Fejér Megyei Közgyűlés a 100/2020. (IX.24.) önkormányzati határozatával fogadta el.
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal emellett összegyűjtötte és rendszerezte a
területfejlesztési tervek aktualizálásához rendelkezésre álló dokumentumokat és
adatokat, megkezdte a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltárásának
felülvizsgálatát, összegyűjtötte a települési önkormányzatok és az ágazati partnerek
2014-2020 között megvalósított, illetve 2021-2027 időszakra tervezett fejlesztéseit.

14
A Fejér Megyei Önkormányzat, mint Ajánlatkérő „2021-2027 tervezési időszak
stratégiai és projektszintű előkészítése című, TOP-1.5.1-20 kódszámú felhívás
keretében megyei területfejlesztési dokumentumok felülvizsgálatára” tárgyban
indított árajánlatkérés keretében választotta ki a HÉTFA Elemző Központ Kft.
ajánlatát.
A Fejér Megyei Önkormányzat benyújtotta a TOP-1.5.1-20-2020-00010 kódszámú,
„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai előkészítése c. támogatási kérelmet, amely a
megyei területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program és az integrált területi
program megújítását támogatja.
A fent ismertetett folyamat alapján egy igen feszített ütemtervet feltételezve
fogadható el a koncepció és programok aktualizált változata a szaktárca által
előzetesen jelzett 2021 márciusi véghatáridőig.
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) felkérésére
folyamatosan véleményezték a Hivatal munkatársai a 2021-2027 időszakra
vonatkozó Versenyképes Magyarország Operatív Programmal (VMOP) kapcsolatos
anyagokat, illetve online szakmai egyeztetéseken vettek részt a MÖOSZ és a
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága szervezésében.
Fejér megye Integrált Területi Programmal kapcsolatos feladatok
Fejér megye Integrált Területi Programjának (ITP) módosítására 2020-ban egy
alkalommal került sor.
A 8.0 ITP változat az ITP 7.0 változatának módosítását tartalmazta. Erre azért kerül
sor, mert az Európai Bizottság 2019-ben a tagállamokkal együttműködésben,
valamennyi tagállamban felülvizsgálta a programok teljesítését az adott
programokban meghatározott eredményességmérési célok alapján. Amennyiben egy
prioritás nem teljesítette a rá vonatkozó részcélokat, a tagállamnak javaslatot kellett
tennie a nem felhasználható eredményességmérési tartalék jól teljesítő prioritás
részére történő átcsoportosítására. Ez alapján a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) részcélokat nem teljesítő 2., 3., 4. és 5. prioritásai
eredményességmérési tartaléka átcsoportosításra került a TOP azokat teljesítő 1.
prioritására, a TOP 4. számú módosításával, amelyet az Európai Bizottság
jóváhagyott. Ezáltal módosultak a prioritások és intézkedések OP-ban rögzített
keretösszegei, illetve a kapcsolódó indikátorértékek is felülvizsgálatra kerültek.
A módosított 8.0 ITP változatot a Fejér Megyei Közgyűlés a 7/2020. (I.23.)
önkormányzati határozatával fogadta el. A Kormány 1144/2020. (IV. 8.) Korm.
határozatával hagyta jóvá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016.
(XI. 8.) Korm. határozat módosítását.
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal (TOP) kapcsolatos
feladatok
A hivatal folyamatosan részt vett a Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság ülései, illetve
a közgyűlése elé egyetértés céljából visszamutatásra kerülő előterjesztések
előkészítésében.
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A közgyűlés 18 db Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
(RFP IH) által visszamutatott TOP támogatási kérelmet tárgyalt.
2020. március 11. napjától volt hatályban a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) Korm. rendelet. A Fejér Megyei Közgyűlés hatáskörét a
veszélyhelyzet időtartama alatt a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke gyakorolta. 2020.
november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) Korm. rendelet. A Fejér Megyei Közgyűlés hatáskörét a veszélyhelyzet
időtartama alatt a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke gyakorolja. A Fejér Megyei
Közgyűlés Elnöke a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljárva
12 db támogatási kérelem esetében alakította ki döntési javaslatát.
A Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság 26 db támogatási kérelmet tárgyalt, amelyek
közül 15 db kérelmet javasolt támogatásra a Döntés-előkészítő Bizottság számára. A
Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság hatáskörében
eljárva 13 db támogatási kérelem esetében alakította ki döntési javaslatát,
valamennyi esetben támogatási javaslattal. Mindezek eredményeként a teljes Fejér
megyei TOP keretről megszületett már az RFP IH támogatói döntése, melyek közel
100 százaléka esetében már a támogatási szerződések aláírására is sor került.
Az önkormányzat és hivatala, továbbá a megyei önkormányzat 100%-os
tulajdonában lévő ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
folyamatosan tájékoztatta a kedvezményezetteket a TOP megvalósítás alatt lévő
projektjei vonatkozásában felmerülő többlettámogatási igények kezelésével
kapcsolatos előírásokról, szabályozás változásairól. A közgyűlés 2020-ban 4 db TOP
projekt esetében, a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlése hatáskörében eljárva pedig 19 db TOP projekt esetében hozott
költségnövekményekkel kapcsolatos határozatot, a 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet
szerinti Kormánydöntésre történő előterjesztéshez.
Az ALBENSIS Nonprofit Kft. folyamatosan látott el a benyújtásra kerülő TOP
támogatási kérelmekhez kapcsolódó előkészítési feladatokat. A támogatási
szerződések megkötését követően pedig a projektmenedzsment feladatok is
folyamatosan zajlanak (a Fejér megyei TOP projektek több mint 90 %-át
menedzselik). A Kft. több mint 300 db projekt esetében lát el projektmenedzsment
tevékenységet.
A TOP projektek sikeres megvalósítása érdekében folyamatosak voltak az
egyeztetések a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósággal és az Irányító
Hatósággal. Ezeknek a főbb témái a TOP projektek végrehajtásának áttekintése és a
megvalósítási nehézségekkel küzdő projektek segítése voltak.
Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a Fejér megyei TOP projektek megfeleljenek az
eredményességi keret mérföldkövek minimumszint előírásainak, illetve az N+3-as
szabály követelményeinek.
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A TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú projekt előrehaladása
A Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum és annak Irányító
Csoportja (ICS) 2020-ban a Fórum által elfogadott 23/2019.(XII.12.) és
24/2019.(XII.12.) számú határozatok szerinti Munkatervek alapján végezte munkáját.
Mind az ICS, mind a Fórum 4 alkalommal ülésezett.
A Paktum Iroda vezetője részt vett a helyi paktumok Fórum ülésein is,
meghatalmazás alapján képviselve a Fejér Megyei Önkormányzatot, a
projektmenedzser a megyei jogú városok paktum ülésein vett részt szintén szavazati
joggal.
A Paktum Iroda az Irányító Csoport és a Fórum munkaterve szerint megszervezte és
lebonyolította 2020. február 3-án az ICS ülését, majd azt követően február 11-én a
kihelyezett Fórum ülést Móron.
A Paktum Iroda megkezdte az idei első félévre tervezett három Megyekorzó és
Hungarikum piknik rendezvények szervezését, melyek a kialakult járványügyi helyzet
miatt elmaradtak.
Az ICS munkaterv szerinti ülését 2020. május 5-én tartotta. A Fórum a 2020. május
12-i ülésén – a résztvevők nagy számára tekintettel, a járványhelyzet miatt – az
előterjesztéseket és a határozati javaslatokat elektronikus úton tárgyalta.
A Paktum Iroda készítette elő és bonyolította le a Fejér Megyei Önkormányzat Fejér
Termék Bizottsága üléseit.
2020. szeptember 18-án Etyek adott otthont az idei Megyenapnak, melynek
keretében a Magyar-kút környezetében volt az idei első Megyekorzó rendezvény. A
Fejér Termék leírás alapján a kiállító árusok között a Fejér Termék Bizottság döntése
alapján a „Megyekorzó legszebb standja” Elismerést Halmi János, etyeki borász
nyerte el gyümölcsszörpjeivel és gyümölcseceteivel. A „Megyekorzó kedvence”
Elismerést a kilátogató vásárlók, érdeklődők szavazatai alapján a Nagylóki Szociális
Szövetkezet nyerte el saját előállítású őröltpaprika termékük rendkívül szép
kiállításával.
2020. október 3-án a Móri Bornapok keretében volt Megyekorzó rendezvény. A
„Megyekorzó legszebb standja” Elismerést a kerámia tárgyakat készítő Szmola
Edina, a „Megyekorzó kedvence” Elismerést pedig Deák Ildikó kapta, aki saját
készítésű, egyedi használati és díszkerámiákat készít. Mindkét Megyekorzó
rendezvény kísérő programja volt ezúttal is a Hungarikum Játékpark és a
MintaKINCStár.
A Paktum Iroda munkaterv szerint előkészítette és lebonyolította a második félévre
tervezett 2020. szeptember 15-i kihelyezett Fórum ülését Bicskén, majd a
projektmenedzser, a Paktum Iroda vezetője és munkatársa részt vettek a TOP-5.1.215-FE1-2016-00006 projekt Fórum ülésén is.
2020. november 10-én volt az V. Foglalkoztatási Műhelykonferencia, melynek
előadásait – a COVID-19 második hulláma miatt bevezetett intézkedések okán – a
meghívottak online követhették. A műhelykonferencia előadásai a honlapon
visszanézhetőek.
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2020. november 30-án ICS ülésre került sor. A Covid-19 járvány miatt bevezetett
rendelkezések következtében a Fórum 2020. december 8-ra tervezett ülését az
Ügyrend adta lehetőségek szerint elektronikusan rendezte meg.
Emellett 2020 decemberében újabb kommunikációs kampány lebonyolítására is sor
került a Fejér Termék kulcsprojekt részeként, amely a Fejér Termék Elismerés 2021es pályázati felhívásának népszerűsítésére irányult. Ennek részeként online
hirdetések elhelyezésére, illetve nyomtatott újságfelület vásárlására került sor.
Továbbá adventi online Megyekorzó zajlik a Megyekorzó közösségi felületén, ahol
ismételten bemutatásra kerülnek a Fejér Termék Elismerés 2020-as pályázatai,
valamint a Megyekorzó rendezvények rendszeres résztvevői.
Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint 2020. decemberben lesz elfogadva a
projekt forrásráemelési kérelme (a 6 db, TOP-5.1.2-15 pályázati konstrukció
keretében lezárult járási foglalkoztatási projektekből keletkezett megtakarítás
összege), melynek eredményeként a projektzárás 2021. április 30-ra módosul 2020.
december 31. helyett. A jóváhagyást követően szükség lesz a Támogatási
Szerződés módosítására is a változások átvezetéséhez.
A www.fejerpaktum.hu honlap folyamatosan frissült.
Egyéb területfejlesztéssel összefüggő feladatok
Részvétel a Közép-Duna
elkészítésében

Menti

Kiemelt

Térség

fejlesztési

tervének

Fejér megye tagja a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsnak, mivel 8 települése
(Alap, Alsószentiván, Cece, Daruszentmiklós, Előszállás, Nagykarácsony, Sáregres,
Vajta) része a kiemelt térségnek. Fontos cél, hogy a Paks II. fejlesztés térségi
kisugárzó hatása ebben a térségben is érvényesüljön (kiemelten a közúti és vasúti
elérhetőség, szakképzés, humán erőforrás, turizmus/rekreáció fejlesztése terén).
A Hivatal ezért háttéranyagokat és adatokat bocsájtott a kiemelt térség fejlesztési
tervét készítő tervezők rendelkezésére, illetve véleményezte annak munkaváltozatát.
A kiemelt térségi szinten kezelendő projektek körének meghatározása is elindult.
Fontos feladat a készülő megyei területfejlesztési koncepció és a kiemelt térségi
fejlesztési terv közötti összhang megteremtése.
Részanyagok készítése az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési
Zóna fejlesztési tervéhez
Fejér megye része lett a 6 megyét (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, KomáromEsztergom,
Veszprém,
Fejér)
lefedő
Északnyugat-magyarországi
Gazdaságfejlesztési
Zónának,
melynek
komplex
fejlesztéséért
felelős
kormánybiztosává a Kormány 1567/2020. (IX. 4.) Korm. határozatával Dr. Navracsics
Tibort nevezte ki.
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2020. szeptember 30-ig a Hivatal a teljes megyét lefedő Helyzetelemzés/kitörési
pontok c. dokumentumot, egy beavatkozás-intézkedés táblát és a kérésnek
megfelelően a két kedvezményezett járására (komplex programmal fejlesztendő
Sárbogárdi és fejlesztendő Enyingi) vonatkozó összefoglaló anyagot adott le az
Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztési tervéhez.
Területfejlesztési dokumentumok véleményezése
A Hivatal munkatársai és Balsay István tanácsadó folyamatosan véleményezték a
megyei önkormányzatoktól beérkező területfejlesztési dokumentumok egyeztetési
változatait.
Közlekedési infrastrukturális fejlesztések előkészítése, véleményezése
A Nemzeti Infrastruktúra Zrt. beruházásában készül a „Komárom – Kisigmánd (M1) –
Kisbér – Székesfehérvár (M7) – Sárbogárd (M8) útvonal fejlesztése”. A jelenlegi
fázisban a tervezők elkészítették a tanulmányterv kapcsán a nyomvonalváltozatokat.
A tervek véleményezése 2020. decemberében megtörtént. A megyei álláspont az
érintett települések észrevételeivel, igényeivel és a megyei településrendezési
eszközökkel összhangban került kialakításra.
Révész
Máriusz,
az
Aktív
Magyarországért
felelős
kormánybiztos
kezdeményezésére előkészítő dokumentáció összeállításában vettünk részt a Fejér
megyei települések tervezett kerékpáros fejlesztéseire vonatkozóan, mellyel
kapcsolatban több alkalommal történt egyeztetés a miniszteri biztossal, illetve
munkatársaival.
A Hivatal munkatársai részt vettek további lehetséges kerékpárutak előkészítésében
is (pl. Bodajk-Söréd-Csákberény kerékpárút, Bodajk-Mór-Csókakő).
Korábbi beruházások záró ellenőrzései fenntartással kapcsolatos ellenőrzései
(KDOP: Gárdony-Velence; KÖZOP: Sukoró, Nadap, Csókakő)
A Megyei Önkormányzat által korábban megvalósított kerékpárutak közül az alábbiak
esetében folytattak le a fenntartási időszakot záró műszaki, helyszíni ellenőrzést:
A KDOP-2.1.1/B-12-2012-0072 sz., „Velencei kerékpárút és kerékpáros turisztikai
szolgáltatások” c., a Gárdony és Velence közötti kerékpárút utóellenőrzésével
kapcsolatos projekt ellenőrzését a Magyar Államkincstár munkatársai végezték a
Megyeházán végzett iratvizsgálatokon, valamint helyszíni bejáráson. Az ellenőrzés
lényegi hiányosságot, bármilyen eljárás megindításának szükségességét nem tárta
fel. Hiánypótlásban kért iratokat határidőre szolgáltattuk.
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0047 sz., „Hivatásforgalmi kerékpárút nyomvonalának
kialakítása Sukoró-Nadap szakaszon” (3a) c. projekt ellenőrzését az Innovációs és
Technológiai Minisztérium KÖZOP Helyettes Államtitkárság munkatársai végezték.
Ez az eljárás további szükséges intézkedés megtétele nélkül lezárásra került.
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A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0048 sz., „Főhálózati kerékpár nyomvonal fejlesztése
Nadap község közigazgatási területén belül” (3b) c. projekt ellenőrzését az
Innovációs és Technológiai Minisztérium KÖZOP Helyettes Államtitkárság
megbízottja végezte. A bejárás során hiányosságot, intézkedés megtételének
szükségességét nem állapítottak meg.
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0044 sz. „Főhálózati kerékpár nyomvonal fejlesztése
Csókakő község közigazgatási területén belül” (1b) c. projekt ellenőrzését az
Innovációs és Technológiai Minisztérium KÖZOP Helyettes Államtitkárság
megbízottja végezte. A bejárás során hiányosságot, intézkedés megtételének
szükségességét nem állapítottak meg.
A Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
A Fejér Megyei Konzultációs Fórum 2020. évben is koordinálta a Fejér megyei
önkormányzat és a megyei jogú városok közötti konzultációt és együttműködést.
A Fórum működtetésére vonatkozó alapvető szabályokat a közgyűlések által
elfogadott Együttműködési Megállapodás tartalmazza.
A Fórum feladatai:
- Eljár a regionális döntést, állásfoglalást, véleményezést igénylő ügyekben.
- Összehangolja a megyei jogú városok és Fejér megye önkormányzata
döntéseit.
- Véleményezi a Fejér megyét érintő területrendezési és területfejlesztési
ügyeket, amelyeket a Kormányhoz, országos hatáskörű szervekhez vagy
önkormányzati szövetségekhez juttat el.
- Segíti - a megyei átfogó határozatok alapján – a megyei jogú városok integrált
településfejlesztési stratégiájának kialakítását.
Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2020. év folyamán az alábbi
megyei közgyűlési előterjesztéseket tárgyalta meg:
-

„Javaslat Fejér Megye Integrált Területi Programja módosításával kapcsolatos
szükséges döntések meghozatalára”
„Javaslat a Fejér Megyei Területrendezési Terv módosítására vonatkozó
„elfogadási fázis” 1. szakaszának (az egyeztetés során felmerült kérdésekre
adott tervezői válaszok, illetve az ennek alapján pontosított dokumentáció)
elfogadásáról.”

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (VVVTFT)
működésével kapcsolatos munkaszervezeti feladatok
A VVVTFT 2020. évben 4 ülést tartott és 32 határozatot hozott.
A VVVTFT az önkormányzati választásokat követően tanácsát megújította, és
ismételten a megyei közgyűlés elnökét választotta meg a Tanács elnökének. Az
alelnöki teendőket Popovics György úr, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
elnöke látja el. A VVVTFT személyi összetétele és meghívotti köre a
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2020. július 1én hatályba lépő módosításából fakadóan az érintett minisztériumok képviselőivel
bővült.
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A VVVTFT munkaszervezeti feladatait a hivatal látja el.
A feladatok végrehajtása Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr
közreműködésével, mint a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért
felelős miniszterelnöki biztosával együttműködve került megoldásra.
Bicske és Etyek környéki fejlesztések I. és II. üteme
Az elkészült fejlesztések az érintett önkormányzatokkal, illetve vagyonkezelőkkel
történt megállapodások értelmében használatra, fenntartásra 2019. évben – Etyeken a
Svábház 2020. június 24-én ünnepélyes keretek között - átadásra kerültek a Magyarkút és környékének fejlesztése kivételével. Az ehhez tartozó fejlesztések Etyek
Nagyközség Önkormányzatával, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel,
illetve a Fejérvíz Zrt.-vel egyeztetett módon történtek. Az elkészült fejlesztés Etyek
Nagyközség Önkormányzatának a 2019-es megállapodás kiegészítésével
használatra, fenntartásra átadásra került 2020. november 18-án.
Pannónia Szíve fejlesztések III. üteme
Az 1347/2018.(VII.26.) Korm. határozat további fejlesztési forrást biztosított a
VVVTFT részére az alábbi projektek megvalósításához.
1. Tarján – Bajót (Péliföldszentkereszt) közötti kerékpárút nyomvonalának
előkészítő munkái 118 millió Ft értékben. A projekt keretén belül elkészültek az
egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervek. Az engedélyezési eljárás
befejeződött. A szükséges mértékű ingatlanvásárlások – egy ingatlan 2
örökléssel érintett tulajdoni hányada kivételével, ahol a kisajátítási eljárás
megkezdődött - megtörténtek.
A VVVTFT által tervezett út hossza mintegy 26,2 km hosszt ölel fel, melynek
során Tarján, Héreg, Nyergesújfalu és Bajót települések területén megy
keresztül és érinti az alábbi, turisztikailag meghatározó külterületi részeket:
Tarjánban a szőlőhegy, Héregen Királykút, Nyergesújfalun Jungház, Bajóton
Péliföldszentkereszt. Innen a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés korábbi
döntése értelmében TOP-forrásból valósul meg a további kerékpárút
Esztergomig. Az előbbiekben ismertetett nyomvonalhoz tartozó tervek alapján
kb. 14-15 km új, kerékpárral bejárható, aszfaltburkolatú mezőgazdaságierdészeti út építésére kerülhet sor.
2. Szent László-patak mederrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósítása
Csabdi területén. Ez csatlakozni fog az I. ütemben megépült kerékpárúthoz és a
meder partfalának rendezéséhez. Ennek értéke 70 millió Ft. A Bicske – Tarján
közti kerékpárúthoz kapcsolódva szükségessé vált a Csabdi, Szent Lászlópatak mentén a gyalogos forgalom biztosítása a megépült kerékpárúthoz
kapcsolódva. Ennek hossza ~700,0 méter, szélessége 2,0 méter. A tervezést
követően, a kivitelezés folyamatban van, várható befejezése 2021. február 28.

21
3. Az 1. sz. főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból
szükséges kerékpárút építése. Érintett települések Etyek, Bicske, Mány. Az
épített kerékpárút és csatlakozó műtárgyak megvalósításához 325 millió Ft áll
rendelkezésre. Az M1 autópálya tervezett felújítása és a 2x3 nyomsávossá
tételével meginduló kivitelezések miatt a forgalom jelentős része áttevődik az 1es főútra, közvetve pedig a régi 1-es (8101) útra. Emiatt az utóbbi két út
kereszteződésének átkelési szakaszán az Etyek-Bicske közötti kerékpáros
közlekedés, az 1-es főúton való kerékpáros áthajtás biztonságossá tétele
érdekében új kerékpáros nyomvonal létesítése, valamint a főútvonalat érintő
szintbeli csomópont alagúttal való kiváltása volt szükséges. A beruházás
befejeződött, sajtónyilvános átadására 2020. december 3-án került sor.
4. Etyek, Újhegy Gasztrosétány alsó útján elkészült az I. ütemben
megvalósult kőzúzalék kiegészítéseként a kiskockakő- és aszfaltburkolat,
melyhez a csapadékvíz elvezetése is társult. A megépítéshez 166 millió Ft állt
rendelkezésre. Ez a beruházás szorosan kapcsolódott a Magyar-kút és
környékének korábban már említett szennyvíz-rekonstrukciós, bővítési
munkáihoz. A beruházás átadása Etyek Nagyközség Önkormányzatának
megtörtént. A beruházás végleges forgalomba helyezési engedéllyel
rendelkezik.
5. Etyek, Öreghegyen közút és buszparkoló építése: Ennek megvalósításához
biztosított összeg a szükséges ingatlanvásárlást is lehetővé teszi,
mindösszesen 179 millió Ft értékben. A tervezést és annak engedélyezési
eljárását követően, a kivitelezés várhatóan 2021. május 31-éig befejeződik.
Pannónia Szíve fejlesztések IV. üteme
A Kormány az 1740/2019. (XII. 19.) határozatával döntött a Pannónia Szíve Program
keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről, egyúttal 1.412.476.000 Ft
hozzárendelésével biztosította annak előkészítését.
A fejlesztés központját Válon a műemléki védettségű, jelenleg üresen álló, leromlott
műszaki állapotú, azonban jelentős értékeket magába foglaló Ürményi-Dreher-kastély
jelenti. Jelen ütemben a kastély és a hozzá tartozó park, valamint a korábbi történeti
állapotnak megfelelő ingatlanegyüttes hasznosításához, új funkcióval való
kialakításához, a kastélypark minél teljesebb mértékű helyreállításához, az eredeti
állapothoz közelítő nagyságrendűvé való visszaalakításához szükséges kutatási,
tervezési munkák elvégzését, a beruházások megvalósítását célzó feltételes
közbeszerzési eljárások lefolytatását irányozzák elő. Ezeket az előkészítési
feladatokat 2021. november 30-ig szükséges megvalósítani több ágazati
minisztériummal együttműködve.
Ezen Korm. határozat részét képezi a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek közötti új úthálózati
elem létesítésének előkészítése is, melynek megvalósítása 2026. évre tervezett.
A szükséges uniós, nyílt közbeszerzési eljárások lefolytatása folyamatban van.
A Tisztelt Közgyűlés tagjai a VVVTFT munkájáról a közelmúltban már részletes
tájékoztatást kaptak, mely alapján a beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének 154/2020.
(XI.26.) határozatával elfogadásra került.
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4.

TERÜLETRENDEZÉS, EGYÉB FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK

Az
elfogadott
országos
területrendezési
tervre
alapozva
a
megyei
önkormányzatoknak el kellett végezniük a megyei területrendezési tervek
felülvizsgálatát. A megyei főépítész legfontosabb feladatai közé tartozik ezen
tevékenység, benne a tervezési és egyeztetési folyamat összehangolása, a
közgyűlési előterjesztés összeállítása. A tervezési feladatot a Fejér Megyei
Önkormányzat megbízásából a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit Kft. (LTK) végezte. A terv különböző fázisait a Fejér Megyei
Közgyűlés 2018-tól kezdődően több ülésén tárgyalta.
A Fejér Megyei Közgyűlés 2020. január 23-i ülésén szerepelt a Javaslat a Fejér
Megyei Területrendezési Terv módosítására vonatkozó „elfogadási fázis” 1.
szakaszának (az egyeztetés során felmerült kérdésekre és az erre adott tervezői
válaszok, illetve az állami főépítészi nyilatkozat alapján pontosított dokumentáció)
elfogadásáról című előterjesztés, melyet 9/2020. (I.23.) határozatával elfogadott.
Ezt követően – az állami főépítész 2019 decemberében megkért szakmai
véleményének csatolásával – a területrendezésért felelős miniszternek kellett
benyújtani rajzi és szöveges munkarésszel együtt állásfoglalás céljából. A
Miniszterelnökségtől február 21-én érkezett meg az állásfoglalás. Az ebben
foglaltakra a tervező a válaszokat megadta, illetve az észrevételeket ezúttal is
beépítettük a rendelettervezetbe és a határozati javaslatokba, ezzel összeállítva a
Fejér Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatára vonatkozó jóváhagyási
dokumentációt.
A fentiek figyelembe vételével a Fejér Megyei Közgyűlés 43/2020. (II.27.), 44/2020.
(II.27.) és 45/2020. (II.27.) önkormányzati határozataival tudomásul vette a tervezői
válaszokat, egyúttal elfogadta a területrendezési tervhez kapcsolódó területrendezési
intézkedési javaslatokat és ajánlásokat.
Egyúttal megalkotta a Fejér megye területrendezési tervéről szóló 7/2020 (II. 28)
önkormányzati rendeletét, mely magába foglalja a Térségi szerkezeti tervet, a
Térségi övezeti tervlapokat és a Területrendezési Szabályzatot. Az új rendelet 2020.
március 29-én lépett hatályba.
A Tft-ben előírtak értelmében a jóváhagyott rendeletet előzményeivel együtt a Fejér
Megyei Kormányhivatalhoz, míg a területfejlesztéssel és a területrendezéssel
összefüggésben
megőrzendő
dokumentumok
gyűjtéséről,
megőrzéséről,
nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 05.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint a megyei területrendezési tervet és megalapozó dokumentumait a
Lechner Tudásközpont által kezelt Dokumentációs Központnak küldtük meg az
elfogadást követő 30 napon belül.
A megyei főépítész a hatályba lépett Fejér megyei területrendezési terv figyelembe
vételével a megyei önkormányzat nevében véleményezte az azóta eltelt időben 27
település
településrendezési
tervét,
tervmódosítási
javaslatát,
illetve
tervegyeztetéseken képviselte a megyei önkormányzati érdekeket.
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A megyei főépítészek negyedévente tartott szakmai egyeztetésén állandó résztvevő
Fejér megye főépítésze is, ahol a tevékenységükkel összefüggő aktuális kérdéseket
vitatnak meg az érintettek. 2020-ban a járványügyi előírásoknak megfelelően hol
személyesen, hol online módon került sor a szakmai egyeztetésre.
Ezen túl építészeti-műszaki tervtanácsokon tervtanácsi tagként vett részt.
5.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2)
c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Hivatal előkészítette a megye települési
önkormányzatai által véleményezésre megküldött környezetvédelmi témájú (pl. nem
közművel és közművel történő háztartási hulladék gyűjtéséről, a talajterhelési díjról
és környezetvédelmi alapról, valamint avar- és kerti hulladékok égetésének
szabályairól készült) önkormányzati rendelettervezetekről szóló állásfoglalásokat.
A Hivatal elvégezte az Önkormányzathoz véleményezésre beérkezett
klímastratégiák, terület- és településrendezési, valamint -fejlesztési tervek,
programok és koncepciók környezetvédelmi szempontú véleményezését, kiemelt
figyelemmel a megye környezeti állapotának javítására, természeti és tájképi
értékeinek, ökológiai rendszereinek, kulturális örökségi elemeinek hosszú távú
megóvására.
A Hivatal munkatársai részt vettek a Közép-dunántúli Vízgazdálkodási Tanács és
annak albizottsága szakmai ülésein, valamint környezetvédelmi témájú
konferenciákon, rendezvényeken.
A Fejér Megyei Önkormányzat „Megyei Klímastratégia és Megyei Éghajlatváltozási
Platform létrehozása Fejér Megyében” című, KEHOP-1.2.0-15-2016-00018 azonosító
számú projektje fenntartási időszakában a Fejér Megyei Éghajlatváltozási Platform
2020. szeptember 16-án ülést tartott Székesfehérváron, a Civil Központban.
A Fejér Megyei Éghajlatváltozási Platform Titkársága elektronikus hírlevelekben
tájékozatta a Platform tagjait és partnerszervezeteit az aktuális klímavédelmi témájú
rendezvényekről, pályázati lehetőségekről. Teljesítésre kerültek a projekttel
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek.
A Fejér Megyei Önkormányzat és a Klímabarát Települések Szövetsége
szervezésében, 2020. szeptember 16-án, Székesfehérváron, a Fejér Megyei Civil
Közösségi Szolgáltató Központban megrendezésre került az „Önkormányzatok a
klímaváltozás elleni küzdelemben” című regionális konferencia, melyen előadások
hangzottak el többek között a klímaváltozás helyzetéről és várható alakulásáról, az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás
lehetőségeiről,
a
fenntartható
vízgazdálkodásról, a települési természetes vízmegtartás hazai és külföldi példáiról,
a települési klímastratégiákról. A rendezvényen önkormányzati képviselők,
polgármesterek, civil szervezetek is részt vettek.
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Az Önkormányzat a TOP keretéből nyújtott támogatásával számos környezetvédelmi
célkitűzés megvalósítását segítette elő a megye területén (pl. épületenergetikai
fejlesztések, megújuló energiaforrások hasznosítása, környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztések, csapadékvíz elvezetése, záportározó kialakítása, zöldterület fejlesztése
stb.).
6.

EGYÉB PROJEKTEK

EMT-E-19-0133. pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett előadóművészeti szervezetek többlettámogatása című pályázat
Fejér Megye Közgyűlése 51/2020. (II. 27.) határozatával döntött arról, hogy
támogatni szeretné a megye kistelepülésein (5.000 fő lakosságszámot meg nem
haladó települések) kulturális eseményeit az előadó-művészeti tevékenység
finanszírozásán keresztül. A települések igényfelmérés útján részesülhettek a
kulturális eseményeiknek az előadó-művészeti tevékenység finanszírozásában,
melyre igényt mindösszesen 20 település nyújtott be.
A települések mindösszesen (beleértve a visszavonásra került és a nem megtartható
igényfelméréseket is) 6.878.550,- Ft összegű hozzájárulásban részesültek. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogatótól kapott összesen 20 millió forint
vissza nem térítendő támogatásból mindösszesen 3.371.550,- Ft került kifizetésre,
tekintettel a visszavont igényfelmérésekre, továbbá a vissza nem vont, de a SARSCoV-2 koronavírus miatt nem megtartható települések igényeire is.
2020. november 16. napján a megye kistelepülései részére szóló kulturális
eseményeinek finanszírozására vonatkozó igényfelmérést lezárásra került, tekintettel
arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben meghozott intézkedések
nem teszik lehetővé a támogatás közvetlen céljának további megvalósítását,
valamint a Veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltakra,
mely szerint tilos rendezvényt szervezni, illetve tartani.
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei
Közgyűlés Elnöke a 153/2020. (XI.26.) határozatával elfogadta a kistelepülések
kulturális eseményeinek támogatásáról szóló tájékoztatót, és döntött a támogatás
határidejének meghosszabbításáról 2021. évre a járványhelyzetre figyelemmel a
támogatás céljának megvalósulása érdekében.
Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése” című, EFOP1.6.3-17-2017-00005. azonosító számú projekt
A projekt keretében Fejér Megyei Önkormányzat és a Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) közreműködésével az országban egyedülálló
módon, Fejér megyében valósult meg az esélyteremtő attitűdformáló képzés.
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Kiemelkedően jó gyakorlatként tekinthetünk a nyolc alkalommal, a megye különböző
településein megrendezésre kerülő érzékenyítő képzés megvalósítására, ahol Fejér
megye minden településéről bevonásra kerültek az érintett szervezetek,
intézmények, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, ellátórendszerek
szereplői, civil szervezetek, egyházak, nonprofit szervezetek képviselői.
A TEF az „Esélyteremtő attitűd formálása” című 10 órás szemléletformáló képzés
lebonyolítását 108 fő részére vállalta, továbbá vállalta a projekt Felhívásában elvárt
megvalósítandó műszaki szakmai követelmény megvalósítását is. A beavatkozásnak
köszönhetően legalább egy program által a felzárkózási célok hangsúlyosabbá
válnak.
A Magyar Városkutató Intézet Kft. által elkészítésre került a Szolgáltatási Út Térkép,
melyben bemutatásra került a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való
elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó szolgáltatásokra. A
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei
Közgyűlés Elnöke a 155/2020. (XI.26.) határozatával elfogadta a Szolgáltatási Út
Térképet.
A pályázati projekt népszerűsítése érdekében 17 db PR és tematikus cikkek
megjelentetésére került sor a Fejér megyében működő járási és megyei lapokban, 8
db online és 9 db print felületeken jelentek meg a Fejér Megyei Felzárkózás-politika
jellemzőivel, kapcsolódó beavatkozásaival és a Fórum, valamint tevékenységével
kapcsolatában, továbbá az idei évben még 6 db PR és tematikus cikk
megjelentetésére fog sor kerülni mind online mind print felületeken.
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány okán az idei évben egy alkalommal, 2020.
szeptember 16. napján került sor a Fejér Megyei Felzárkózási Fórum V. ülésére,
valamint a Fórum ülést megelőzően egy munkacsoporti ülés tartására is.
Irányító
Hatóság
a
veszélyhelyzet
miatt
bekövetkezető
hátrányos
jogkövetkezmények enyhítése érdekében három hónappal automatikusan
meghosszabbította a támogatási szerződés véghatáridejét, továbbá három hónappal
automatikusan meghosszabbította a projekt mérföldköveinek határidejét is, ennek
megfelelően az EFOP-1.6.3-17-2017-00005. azonosító számú projekt utolsó
mérföldkövének, valamint a projekt fizikai befejezésének határideje 2021.március 31.
lett.
A TOP-1.2.1-16-FE1-2019-00007. azonosító számú projekt előrehaladása
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 129/2019. (VI.20.) önkormányzati
határozatával (továbbiakban: Határozat) döntött a TOP-1.2.1-16 kódjelű „Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. pályázati felhívásra
benyújtandó, Mór-Bodajk közötti kerékpárút megépítésére vonatkozó támogatási
kérelemről, a beruházás megvalósítása érdekében szükséges beszerzési,
közbeszerzési eljárások megindításáról.
A projekt keretében a „Fenntartási terv” elkészítésére, valamint folyamatos
„Projektmenedzsmenti tevékenység” ellátására egy beszerzési eljárás került kiírásra,
mely eljárás nyertese, mint legkedvezőbb árajánlatot tevő, az Albensis Kft. lett. A
Fenntartási terv a megbízási szerződésben foglaltak szerint teljesítésre került.

26
A Határozat 3. pontjában foglaltak szerint „Komplett, valamennyi szakági tervet
magába foglaló engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, valamint tételes tervezői
költségvetés (árazott és árazatlan) elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás indítására
került sor 3 szervezet bevonásával, mely eljárás nyertese, mint legkedvezőbb
árajánlatot tevő, a Fekete Zoltán egyéni vállalkozó lett.
A Határozat 3. pontjában foglaltak szerint a „Marketingstratégia elkészítése” tárgyú
beszerzési eljárás indítására került sor 3 szervezet bevonásával szeptember hónap
10. napján, mely eljárás nyertese, mint legkedvezőbb árajánlatot tevő, a Kurír Média
Kft. lett. A Marketingstratégia a megbízási szerződésben foglaltak szerint teljesítésre
került.
A Határozat 3. pontjában foglaltak szerint a „Közbeszerzési eljárás lebonyolítása
során beszerzési, közbeszerzési feladatok teljes körű ellátása” tárgyú beszerzési
eljárás indítására került sor 3 szervezet bevonásával 2020. augusztus 14–én, mely
eljárás nyertese, mint legkedvezőbb árajánlatot tevő, a NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
lett.
A Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda által 2020. november 19. napján megindításra került a
Mór-Bodajk közötti kerékpárút megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást, mely eljárás
folyamatban van.
7.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK

A járványhelyzet sajnos nem tette lehetővé idén a Magyar- Lengyel Barátság Napja
megünneplését, melynek idén Fejér megye lett volna a házigazdája. A lengyel
partnerekkel közösen sikeresen megteremtettük annak lehetőségét, hogy Fejér
megye és Opole vajdaság 20 éves együttműködését jubileumi online konferencia
szervezésével ünnepelhessük a Megyeházán. A Fejér Megyei Önkormányzat és
Opole Vajdaság Marsalli Hivatala ezért október 14-én, biztonságosan, szűk körben, a
ZOOM alkalmazáson keresztül „Ünnepség a távolban” című online konferenciával
emlékezett meg a két évtizedes szoros együttműködésről, a magyar és a lengyel
népet összekötő közös múltról és a baráti kapcsolatok kialakulásáról.
Hagyomány-Érték-Minőség jegyében díszközgyűléssel kezdődött 2020. évi
Megyenap Etyeken, a Látogatóközpont dísztermében a járványügyi szabályok
szigorú betartása mellett. A közgyűlésen ünnepi beszédet mondtak az elnökségben
helyet foglaló: Tessely Zoltán, miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési
képviselője, a Megyenap házigazdái: Zólyomi Tamás, Etyek Nagyközség
polgármestere és Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. Az ünnepi
közgyűlésen Dr. Molnár Krisztián adta át a legrangosabb, a „Fejér Megye
Díszpolgára”kitüntető címet Dr. Müller Cecília tisztifőorvosnak és Dr.
Mezőszentgyörgyi Lászlónak, a megyei versenysportban elért eredményeiért. Az
ünnepségen a közgyűlés elnöke további 12 díjkategóriában adott át a díjazottaknak
elismerést. Az ünnepi műsorban az etyeki Rosmarin kórus és a Hosszúlépés
Kulturális Egyesület táncosai, valamint Ribli Ilona csellóművész működtek közre. A
Megyenapot kísérő szabadtéri programokon, a Megyekorzón bemutatkoztak helyi,
saját készítésű termékeikkel Fejér megye őstermelői, kézművesei a Magyar-kút
környezetében.

27
A Fejér Megyei Értéktár Pikniken, a „Hungaricum kincsesláda” interaktív játéktéren
minden korosztály kipróbálhatta az ügyességi, logikai és memóriafejlesztő játékokat,
a „MINTAKincstárban” pedig játékos formában ismertetik meg a gyerekekkel a
magyar népművészet formavilágát. A színpadon az etyeki hagyományőrző és
kulturális csoportok mutatkoztak be a látogatóknak.
A Fejér Megyei Önkormányzat és Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata csendesen emlékezett 2020-ban, a pandémia idején a járványügyi
szabályok szigorú betartásával nemzeti ünnepeinkről:
A nemzeti ünnep alkalmából az idei esztendőben rendhagyó módon, néma
főhajtással fejezték ki tiszteletüket a Magyar Kormány, a Fejér Megyei Önkormányzat
és Székesfehérvár Önkormányzatának képviselői, valamint a fegyveres testületek, az
egyházak, a pártok, az oktatási intézmények, a civil szervezetek képviselői a Fekete
Sas Szállónál, ahol annak idején a fehérvári márciusi ifjak találkoztak a forradalom
napjaiban.
Szent István és a magyar állam alapításának ünnepén, augusztus 20-án
hagyományosan a Nemzeti Emlékhelyen rótták le tiszteletüket a megemlékezők. Az
Osszáriumnál a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke mondott ünnepi beszédet, majd az
ünnepség Székesfehérvár, Fejér megye és a történelmi egyházak vezetői, képviselői
részvételével a Szent István téren folytatódtak, ahol ünnepi közgyűléssel és
koszorúzással emlékeztek meg Szent István ünnepéről.
A forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve az Ötvenhatosok terén közös,
csendes megemlékezést tartott október 23-án délelőtt Székesfehérvár
Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat. A részvevők: a Magyar Kormány,
a Fejér Megyei Önkormányzat és Székesfehérvár Önkormányzatának képviselői,
valamint a fegyveres testületek, az egyházak, a pártok, az oktatási intézmények, a
civil szervezetek képviselői katonai tiszteletadás mellett megkoszorúzták a fehérvári
sortűzben elhunyt fiatalok emlékművét.
Székesfehérvár, 2020. december 10.

Dr. Molnár Krisztián s.k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán s.k.
megyei jegyző
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…./2020. (XII….) határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2020. évben végzett munkájáról szóló
beszámoló 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 Önkormányzat és
Szervei 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadom.

Székesfehérvár, 2020. december 10.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

