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Tárgy:

Tájékoztató a közgyűlés 2020. szeptember 24-ei ülését követő
fontosabb eseményekről és az önkormányzati feladatellátásról

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.
Dr. Molnár Krisztián a közgyűlés elnöke:
Tájékoztatás a 2020. szeptember 24-e óta történt elnöki funkcióból adódó és a
közgyűlés elnöke részvételével lezajlott eseményekről:
-

Szeptember 28-án beszédet mondott a TOP program keretein belül megújult
Dunaújvárost Sárbogárddal összekötő út átadóján.

-

Szeptember 30-án Szalai Jánossal, a Sycons Kft. ügyvezető igazgatójával tárgyalt
VVVTFT jelenleg folyamatban lévő mányi kerékpárút fejlesztése kapcsán.

-

Szeptember 30-án Molnár Tiborral, Iváncsa polgármesterével tárgyalt a települést
érintő kérdésekről.
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-

Október 5-én Dr. Varga Péter Rendőr-főkapitány úrral tárgyalt a megye
közbiztonságának helyzetéről és a COVID-19 kapcsán.

-

Október 5-én részt vett a Howmet Aerospace új keréktermék gyárának
alapkőletételén a Howmet-Köfém Kft. székesfehérvári telephelyén.

-

Október 6-án Alekszi Zoltánnal, a dinnyési Várpark tulajdonosával tárgyalt a
későbbeni fejlesztési elképzeléseiről.

-

Október 6-án Dr. Cser-Palkovics András polgármesterrel és Törő Gábor
országgyűlési képviselővel közösen rótták le tiszteletüket a nemzeti gyásznapon
az 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúk emléke előtt Székesfehérváron.

-

Október 8-án részt vett a váli Pannónia Szíve Program fejlesztési egyeztetésén.

-

Október 9-én a TOP forrásból megújult „Zöld Város kialakítása Polgárdi
Városában” pályázat átadóján mondott beszédet.

-

Október 13-án a tabajdi mini bölcsőde fejlesztésével kapcsolatban egyeztetett a
település polgármesterével, Bárányos Csabával és Turiné Menczel Andreával.

-

Október 13-án Molnár Tamással, a Magyar Államkincstár megyei igazgatójával
tárgyalt a TOP beruházások kapcsán.

-

Október 14-én Fejér megye és Opole vajdaság 20 éves együttműködését jubileumi
online konferenciával ünnepelték a Megyeházán.

-

Október 14-én munkaebéden vett
Székesfehérvár polgármesterével.

-

Október 15-én beszédet mondott a TOP keretében, Mezőszentgyörgyön
megvalósult Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésének ünnepélyes
átadásán.

-

Október 16-án beszédet mondott a Településfejlesztési Operatív Program keretein
belül felújított 8126 számú főút harmadik szakaszának ünnepélyes átadásán.

-

Október 16-án a Fejér megyei kerékpáros fejlesztéseket és a tervezendő
kerékpárutakat vitatták meg Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési
képviselő, Törő Gábor és Varga Gábor országgyűlési képviselők valamint Révész
Máriusz
aktív
Magyarországért
felelős
kormánybiztos
részvételével
videokonferencián.

-

Október 16-án a Szülészet-Nőgyógyászati Osztály szülőszobai részleg és rooming
in rendszerű gyermekágyas szobák ünnepélyes átadásán vett részt a Fejér Megyei
Szent György Egyetemi Oktató Kórházban.

-

Október 20-án Turiné Menczel Andreával, az Albensis Kft. ügyvezetőjével tárgyalt
a TOP projektmenedzsment feladatairól.

részt

Dr.

Cser-Palkovics

Andrással,
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-

Október 21-én együttműködési megállapodást írt alá Fejér Megyei Közgyűlés
elnökeként, a Fejér Megyei Önkormányzat által működtetett Velencei-tó és
Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács elnökeként Tessely
Zoltánnal, a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős
miniszterelnöki biztossal, országgyűlési képviselővel és Bechtold Tamással, Vál
Község Önkormányzatának polgármesterével.

-

Október 22-én a Székesfehérvári Egyházmegye imádságos megemlékezésen vett
részt, melyet az 56-os áldozatokról a Székesegyház emlék-keresztjénél tartottak
Székesfehérváron.

-

Október 23-án katonai tiszteletadás mellett, csendes megemlékezés keretében
hajtott fejet az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt
Székesfehérváron, az Ötvenhatosok terén.

-

Október 25-én részt vett a katolikus templom átadóján és az ünnepi szentmisén,
Válon.

-

Október 30-án csendes főhajtással tisztelgett Halottak Napja alkalmából, a
háborúkban elesett hősök előtt Székesfehérváron, a Városház téren.

-

Október 30-án Gyopáros Alpárral, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős
kormánybiztossal, Tessely Zoltánnal, miniszterelnöki biztos, országgyűlési
képviselővel, Szilvai József Attilával, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
vezérigazgatójával és az érintett települések vezetőivel: Tóth Erikával, Alcsútdoboz
polgármesterével és Zólyomi Tamással, Etyek polgármesterével átadták a Magyar
Falu Program keretében megújult Biatorbágy-Etyek-Alcsútdoboz összekötő út
négy kilométeres szakaszát.

-

November 2-án ünnepélyes sajtóeseményen adták át az adományozó okiratot a
kórház megbízott főigazgatójának, Dr. Bucsi Lászlónak a magyar
vadásztársadalom képviselőivel a Megyeházán.

-

November 3-án Etyek-Dávidmajor-Herceghalom térségében tervezendő összekötő
út bejárásán vett részt Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel, a Pannónia
Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosával,
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselővel, az érintett települések
polgármestereivel és a Magyar Közút Nonprofit Zrt vezetőivel.

-

November 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére gyújtotta meg
az emlékezés mécsesét Székesfehérváron, az Országalmánál.

-

November 6-án a TOP pályázatából megújult két lovasberényi épület: az orvosi
rendelő és a sportcsarnok átadóján mondott beszédet.

-

November 6-án Váli projektegyeztetésen vett részt Budapesten, a Beruházási
Ügynökséggel.

-

November 6-án részt vett a Váli Örökség helyszíneinek bejárásán.
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-

November 9-én Iváncsa polgármesterével, Molnár Tiborral tárgyalt TOP pályázatok
kapcsán.

-

November 11-én Krausz Jánossal, Gánt polgármesterével lezajlott az első
hivatalos tárgyalásuk a Megyeházán településfejlesztési témakörben.

-

November 11-én Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel, miniszterelnöki
biztossal járták be az 1-es számú főút alatti kerékpáros alagút kivitelezési
feladatait, a Szent László-patak rehabilitációját és a Pannónia Szíve program
keretein belül, a VVVTFT beruházásában létrejövő új gyalogutat is.

-

november 11-én Tessely Zoltán miniszterelnöki biztossal az 1-es számú főút alatti
kerékpáros alagút kivitelezési munkálatait tekintették meg.

-

November 13-án személyes találkozón vett részt Spányi Antal Megyéspüspök
Úrral.

-

November 13-án a Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló útépítési
beruházás utolsó ütemét Törő Gábor országgyűlési képviselővel és Wurczinger
Lóránt polgármesterrel tekintették meg.

-

November 13-án Navracsics Tiborral az Északnyugat-magyarországi
Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosával és Dr.
Cser-Palkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével tárgyaltak a
Városházán.

-

November 16-án Mátrahalmi Tiborral, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségének Igazgatójával tárgyalt a megye
szociális- és gyermekvédelmi ellátórendszerével kapcsolatban.

-

November 16-án online tárgyaláson vett részt Nagyvenyim polgármesterével,
Kaiser Katalinnal a TOP fejlesztési elképzelések kapcsán.

-

November 17-én Oláh Gábor helyettes államtitkárral tárgyalt a megyei TOP
beruházások kapcsán.

-

November 19-én Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselővel,
Kardos Ádám polgármesterrel és Halmay Tibor műszakis kolléga társaságában a
helyszínen megtekintették a folyamatban lévő fejlesztéseket Pákozdon.

-

November 24-én Turiné Menczel Andreával tárgyalt a TOP felhasználások
kapcsán.

-

November 24-én öt darab ózongenerátort adott át a Fejér megyei mentősök
részére ezzel is segítve a mentőautók, illetve a szűrőhelyiségek fertőtlenítését.

-

November 25-én a TOP forrásból megvalósuló "Zöld Város kialakítása Mór
Városában" című projekt részleteiről tárgyalt Törő Gábor országgyűlési
képviselővel és a település munkatársaival.
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-

November 26-án a TOP forrásából megvalósuló móri Lamberg pince kivitelezési
munkálatainak bejárásán vett részt Törő Gábor országgyűlési képviselővel.

-

November 27-én online egyeztettek Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos,
országgyűlési képviselővel a választókerület felszíni csapadékvíz elvezetését és
az úthálózat fejlesztését érintő pályázatokkal kapcsolatban.

-

November 27-én Viplak Tiborral, Enying polgármesterével tárgyalt a települést
érintő fejlesztési kérdésekről.

-

November 30-án részt vett a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt. által szervezett online egyeztetésen a váli kastély fejlesztése
tárgyában.

-

December 1-én Elnöki elismerő oklevelet adott át a Ciszterci Szent István
Gimnázium "Vadnyugati érvelők" győztes csapatának: Hajnal Blankának, Balla
Dávidnak és Cser-Palkovics Gergelynek abból az alkalomból, hogy megnyerték az
I. Pázmány Péter Érvelési versenyt.

-

December 2-án a Fejér Megyei Közgyűlés és a kórház vezetése nevében, Dr. Bucsi
László, megbízott kórház főigazgató jelenlétében egy elismerő oklevéllel,
Millenniumi emlékéremmel és egy virágcsokorral köszönte meg a nyugdíjba vonuló
Szabó Bakos Zoltánné, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi és Oktató Kórház
ápolási igazgatójának példás szolgálatát.

-

December 2-án a Magyar Falu Program segítségével elkészült a Kossuth utca
felújításának I. és II. ütemének átadóján mondott beszédet Úrhidán.

-

December 3-án Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselővel
átadták az Etyek-Bicske közötti új kerékpáros utat és aluljárót.

-

December 3-án Oláh Gábor helyettes államtitkárral tárgyalt a megyei TOP
pályázatok kapcsán.

-

December 4-én jelen volt a Tarján-Esztergom között tervezendő kerékpárútfejlesztési helyszíneinek bejárásán.

-

December 4-én Gelencsér Ferencnek, a Szent István Király Múzeum nyugalmazott
fotósának személyesen adta át otthonában Vargha Tamás államtitkár úr és
országgyűlési képviselő társaságában az adományozó Fejér Megyei Közgyűlés
nevében a Marosi Arnold Díjat.

-

December 4-én Molnár Tamással, a Magyar Államkincstár Fejér megyei
igazgatójával és Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselővel
egyeztették a választókerület Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
pályázatainak állását.

-

December 7-én Molnár Tamással, a Magyar Államkincstár Fejér megyei
igazgatójával tárgyalt TOP pályázatok kapcsán.
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-

December 7-én tárgyalt
polgármesterével.

Dr.

Cser-Palkovics

Andrással,

Székesfehérvár

Pálffy Károly – a közgyűlés alelnöke:
-

Szeptember 25-én részt vett a Dég Község Óvodai étkező és Piac, Kováts Ferenc
utca és Óvoda udvar átadási ünnepségén.

-

Szeptember 28-án részt vett a pákozd-pátka-sukorói csata 172. évfordulója
alkalmából megrendezett XI. Honvédfesztiválon.

-

Október 17-én jelen volt a kőhányási Szent Teréz kápolnában a Szent Teréz
oltárkép megáldásán, amely az Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület TOP
pályázatának keretein belül valósult meg.

-

Október 3-án jelen volt a móri Lamberg Kastélyban megrendezett Értéktár
Pikniken.

-

Október 21-én részt vett a Gárdonyi Géza Általános Iskola megújult épületének
ünnepélyes átadásán, Gárdonyban.

-

Október 22-én tiszteletét tette az 56’-os forradalom és szabadságharc mártírjai előtt
a székesfehérvári Zichy ligetben.

-

Október 22-én részt vett az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
tartott csendes koszorúzáson a székesfehérvári Széchenyi Iskola épületénél
található emléktáblánál.

Bihácsi István- a közgyűlés alelnöke:
-

Október 3-án részt vett a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program
keretében megvalósult „C” típusú sportpark ünnepélyes átadásán,
Szabadbattyánban.

-

Október 22-én részt vett az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
tartott csenden koszorúzáson a székesfehérvári Rendőrség épületénél.

-

Október 22-én tiszteletét tette az 56’-os forradalom és szabadságharc mártírjai előtt
a Hotel Magyar Királynál.
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Önkormányzati Hivatal
-

2020 szeptember folyamán a Hivatal munkatársai részt vettek az Etyek, Alsó út
forgalomba helyezési eljárás során felmerülő hiánypótlások benyújtásában, eljárás
lezárásában.

-

2020. október 6-án a megyei főépítész részt vett Gárdony településrendezési terve
módosításának egyeztető tárgyalásán az állami főépítésznél.

-

2020. október 6-án a Hivatal munkatársai részt vettek a korábban elkészült
Gárdony-Velence kerékpárút utóellenőrzésével kapcsolatos helyszíni bejáráson.

-

2020. október 7-én a Hivatal munkatársai részt vettek a korábban elkészült sukorói
kerékpárút garanciális bejárásán.

-

2020. október 15-én a Hivatal munkatársai részt vettek a településrendezési terv
módosításának helyszíni egyeztetésén Martonvásáron.

-

2020. október 15-én a Hivatal környezetvédelmi munkatársa részt vett a Középdunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságának ülésén
Székesfehérváron, a KDT Vízügyi Igazgatóságon.

-

2020. október 16-án a Hivatal munkatársai részt vettek a Révész Máriusz, aktív
Magyarországért felelős kormánybiztos által összehívott, a Fejér megyei
települések tervezett kerékpáros fejlesztéseire vonatkozó online megbeszélésen.

-

2020. október 27-én a megyei főépítész részt vett Kápolnásnyék
településrendezési terve módosításának egyeztető tárgyalásán az állami
főépítésznél.

-

2020. október 27-én a Hivatal munkatársai részt vettek a korábban elkészült
Gárdony-Velence kerékpárút utóellenőrzésével kapcsolatos, a Magyar
Államkincstár munkatársai által a Megyeházán végzett iratvizsgálatokon, valamint
helyszíni bejáráson.

-

2020. november 4-én a Hivatal munkatársai részt vettek a korábban elkészült
sukorói kerékpárút utóellenőrzésével kapcsolatos, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium munkatársai által végzett helyszíni bejáráson.

-

2020. november 12-én a Hivatal munkatársai részt vettek a korábban elkészült
Sukoró-Nadap kerékpárút utóellenőrzésével kapcsolatos, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium megbízottja által végzett helyszíni bejáráson.

-

2020. november 17-én a Hivatal munkatársai részt vettek a Bodajk-SörédCsákberény kerékpárút tervezési előkészítése kapcsán megtartott helyszíni
bejáráson.

-

2020. november 19-én a Hivatal munkatársai részt vettek a Bodajk-SörédCsákberény kerékpárút tervezési előkészítése kapcsán megtartott egyeztető
tárgyaláson a Székesfehérváron, a Magyar Közút Fejér Megyei Igazgatóságán.
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-

2020. november 20-án a Hivatal munkatársai részt vettek a Bodajk-SörédCsákberény kerékpárút tervezési előkészítése kapcsán Söréd polgármesterével
megtartott egyeztető tárgyaláson a Megyeházán.

-

2020. november 23-án a Hivatal munkatársai részt vettek a Bodajk-SörédCsákberény kerékpárút tervezési előkészítése kapcsán érintett polgármesterekkel
megtartott egyeztető tárgyalásokon Bodajkon és Fehérvárcsurgón.

-

2020. december 3-án a Hivatal munkatársai részt vettek a korábban elkészült
csókakői kerékpárút utóellenőrzésével kapcsolatos, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium megbízottja által végzett helyszíni bejáráson.

-

2020. szeptember-december hónapokban a Hivatal munkatársai folyamatosan
figyelemmel kísérték a Mány, 1. sz. főút- 8101. j. út keresztezésének
környezetében külön szintű összeköttetést biztosító kerékpárút és aluljáró
kivitelezését.

-

2020. december 4-én a Hivatal munkatársai részt vettek az 1-es főút korábban
megépített kerékpárúttal közös átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági
szempontból szükséges fejlesztések (kerékpáros aluljáró) kivitelezési munkáinak
műszaki átadási eljárásán Mány külterületén.

-

2020. szeptember-december hónapokban a Hivatal munkatársai több egyeztetést
folytattak
a
Tarján-Bajót
kerékpárút
építésének
engedélyeztetésével
kapcsolatosan (az érintett földrészletek kisajátítási munkarészeinek egyeztetése,
adás-vételi szerződések előkészítése).

-

2020. szeptember-december hónapokban a megyei főépítész és a területrendezési
munkatárs a megyei települések rendezési terveinek módosítási, felülvizsgálati
dokumentációit, illetve az ezzel kapcsolatosan megkereséseket véleményezték.
(Gárdony, Mór, Kápolnásnyék, Bakonycsernye, Sárbogárd)

-

2020. szeptember-december hónapokban a Hivatal munkatársai részt vettek a
Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út tervezése tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás során műszaki dokumentáció előkészítésében (műszaki tartalom
meghatározása, műszaki leírás elkészítése), valamint az értékelés során felmerülő
hiánypótlási tételek véleményezésében.

-

2020. szeptember-december hónapokban a Hivatal munkatársai folyamatosan
figyelemmel kisérték a Csabdi területén a Szent László patak mentén a 11117. j.
bekötőúttól a meglévő kerékpárútig tervezett gyalogút kivitelezését.

-

2020. szeptember-december hónapokban a Hivatal munkatársai részt vettek Etyek
(Öreghegy) buszparkoló és ivóvízvezeték tervezéséhez szükséges, a Fejérvíz Zrt.
és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. munkatársaival történő műszaki
egyeztetésekben, engedélyezési tervek elkészíttetésében, valamint azok
engedélyeztetésre történő előkészítésében.
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A TOP- 5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági
együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projekt
keretében az alábbi rendezvényekre került sor:












Megyekorzó a Móri Bornapok keretében (Mór, 2020.10.03.)
V. Foglalkoztatási műhelykonferencia (a járványhelyzet miatt online,
2020.11.10.)
Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító
Csoportjának ülése (2020.11.30.)
Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum ülése (a
járványhelyzet miatt elektronikus, 2020.12.08.)
Meghirdetésre került a Fejér Termék 2021 elismerés pályázata
Adventi online Megyekorzót tartunk a Megyekorzó közösségi felületén, ahol
ismételten bemutatásra kerülnek a Fejér Termék 2020 pályázatai, valamint a
Megyekorzó rendezvényeink rendszeres résztvevői.
Két alkalommal került sor az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
Monitoring Bizottsága által megküldött anyagok szakmai véleményezésére, a
Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum által
képviselt álláspont kialakítása érdekében.
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) felkérésére
folyamatosan véleményeztük a 2021-2027. időszakra vonatkozó Versenyképes
Magyarország Operatív Programmal (TOP 2) kapcsolatos anyagokat, illetve
online szakmai egyeztetéseken vettünk részt a MÖOSZ és a Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága szervezésében.
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 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 KEHOP-1.2.0-15-2016-00018 azonosító számú
projektjének 5 éves fenntartási időszakában (2018. április 30. - 2023. április 30.) a
Fejér Megyei Klímaplatform Titkársága hírleveleket juttat el a megyei szereplőkhöz.
A 7. Hírlevél kiküldésére 2020. december 2-án került sor.

Székesfehérvár, 2020. december 10.
Dr. Molnár Krisztián s.k.

