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A Fejér Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága
hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlása

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

A Kormány 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. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
Fentiek alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium önkormányzati és a
Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára által 2020. március 27én tárgyban kiadott szakmai állásfoglalásra is – a veszélyhelyzet időtartama alatt a
bizottságok hatáskörét is a közgyűlés elnöke látja el. A TOP Projekt Bizottság
hatáskörének elnöki jogkörben történő ellátása tárgyában - TOP pályázatok soron
kívüli elbírálhatósága érdekében – már rendelkeztem a 13/2020. (IV.20.) elnöki
határozatommal.

Az állandó bizottságként működő Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság átruházott
hatáskörét a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet
3. pontja (kollégiumi férőhelyek elosztásáról szóló döntés) egyéb – alapvetően
véleményezési tárgyú – feladatait pedig az SZMSZ 2. függeléke tartalmazza, melyek
gyakorlására veszélyhelyzetben a közgyűlés elnöke jogosult.
Ezen hatásköri szabály rögzítése érdekében – figyelemmel ismételten a szakmai
állásfoglalásban foglaltakra is – a közgyűlés elnökének az előterjesztés mellékletét
képező tartalom szerinti határozata szükséges.

Székesfehérvár, 2020. május 15.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

melléklet
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
/2020. (V.28.) határozata
a Fejér Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága hatáskörének
veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlásáról
1. 2020. március 11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel rögzítésre kerül, hogy a Fejér Megyei Közgyűlés
által a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.
(XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet 3. pontja alapján a
Pénzügyi Jogi és Fejlesztési Bizottságra átruházott hatásköröket, valamint a bizottság
SZMSZ 2. függelékében meghatározott egyéb feladatait veszélyhelyzetben, annak
fennállásának időtartamáig, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke gyakorolja.
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