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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 helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 116. §-a szerint az önkormányzat hosszú távú fejlesztési
elképzeléseit, gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti.
A gazdasági program, fejlesztési terv a közgyűlés megbízatása időtartamára vagy azt
meghaladó időszakra szól. A program az önkormányzat testülete és hivatala választási
ciklusra szóló gazdasági és szakmai stratégiai tervdokumentuma, amely a megyei
önkormányzat tekintetében meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat,
amelyek az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a társadalmi,
környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat
feladatainak biztosítását és színvonalának javítását szolgálják.
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 35/2015. (II.5.) önkormányzati
határozattal elfogadott 2014-2019. évekre szóló gazdasági programja lejárt.
Az Mötv. 116. § (5) bekezdése értelmében a közgyűlés az alakuló ülését követő hat
hónapon belül fogadja el az új gazdasági programját. A határidő nem módosítható, így
a ciklusra vonatkozó gazdasági program elfogadásáról - a veszélyhelyzeti speciális
jogrend keretein belül – szükséges döntést hozni.
A Fejér Megyei Önkormányzat 2024-ig szóló gazdasági programja az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat mellékletét képezi.
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Melléklet
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
……/2020. (……….) határozata
Fejér Megyei Önkormányzat 2020-2024. évekre szóló Gazdasági Programjának és
Fejlesztési Tervének elfogadásáról
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. pontokra figyelemmel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2020-2024. évekre
szóló Gazdasági Programját és Fejlesztési Tervét a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadom.
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