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I.
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.”
II.
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.
melléklet I. 6. pontja alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására 300
millió forint került elkülönítésre.
A rendkívüli támogatás igénylésére vonatkozóan megjelent pályázati kiírás alapján
2020. szeptember 30-ig egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot. A

támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, amelyet a
támogatási döntés meghatározott célhoz, feladathoz köthet. A pályázat benyújtásához
az önkormányzat rövid szöveges kérelme mellett szükséges a támogatási kérelem
benyújtásáról szóló közgyűlési határozat, mely utóbbit a veszélyhelyzetre tekintettel
az elnöki határozat helyettesít.
A támogatási kérelmekről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter 2020. november 30-áig dönt. A megítélt támogatás
2021. november 30-áig használható fel, melyről az elszámolást 2022. január 31-ig kell
elkészíteni.
A Fejér Megyei Önkormányzat vissza nem térítendő támogatási igényét, az előző
évekével megegyező mértékben, 15 664 ezer forint összegben határozom meg, az
alábbi feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások fedezetének megteremtése céljából:
-

-

-

-

-

a megyei önkormányzat kötelező feladatellátása során használt eszközök
kopásából, avulásából jelentkező eszközfejlesztési (számítás- és ügyviteltechnikai eszközök, személygépkocsi, bútorok, egyéb tárgyi eszköz) igény
finanszírozására;
a megyei önkormányzat és a hivatal működtetése, valamint a megyeháza
önkormányzat által használt épületrészének üzemeltetési kiadásai,
karbantartási költségeinek fedezetére;
a sporttörvényből adódó sporttal kapcsolatos megyei feladatok, a
kommunikációs, idegenforgalmi, turisztikai feladatok, a civil szervezetek
koordinációja, a közgyűlés által adományozható elismerések, a megyei
rendezvények szervezési költségeinek finanszírozására;
a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Fejér Megyei Értéktár
működtetéséhez kapcsolódó kiadások, a feladatokat ellátó hivatali dolgozók
bérköltsége, illetve a belső ellenőrzési feladatok külső munkavállaló útján
történő ellátásának költségeire;
az önkormányzat tagdíjfizetési kötelezettsége, külföldi testvérkapcsolataival,
határon túli szervezetekkel való együttműködésének finanszírozására.

A megyei önkormányzatok részére elkülönített keret terhére történő pályázat
benyújtásával lehetőség nyílik a fent felsorolt feladatellátáshoz szükséges hiányzó
forrás pótlására, melynek érdekében a mellékletben rögzített határozatban foglaltak
szerint döntök.
Székesfehérvár, 2020. május 15.

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna s.k.
megyei aljegyző

Dr. Molnár Krisztián s.k.
elnök

Melléklet
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
……/2020. (……….) határozata
a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról
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. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.
melléklet I. 6. pontja alapján a központi költségvetésben a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatására 300 millió forint került elkülönítésre.
4. Az 1-3. pontokra figyelemmel, az elkülönített keret felhasználására vonatkozó pályázati
kiírásban rögzítettek alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat részéről 15 664 ezer forint
összegű, vissza nem térítendő támogatási igényű pályázat benyújtása felől döntök a Fejér

Megyei Önkormányzat és hivatala feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadások
fedezetének megteremtése céljából.
5. Felkérem a megyei aljegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket
tegye meg.
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