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A közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről, továbbá a Fejér Megyei
Önkormányzat tisztségviselőinek, valamint a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
munkatársainak tevékenységéről külön előterjesztés formájában rendszeresen
nyújtok tájékoztatást Tisztelt Képviselőtársaim számára.
Ezen kötelezettségemnek teszek eleget ebben a speciális járványügyi helyzetben is,
amikor a megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának
folyamatosságát olyan megváltozott döntéshozatali- és munkarendben kellett és kell
most is biztosítanunk, amelyben a feladatellátás mellett – lehetőségeink függvényében
- az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzésére, következményei elhárítására, csökkentésére és a
foglalkoztatottak egészségének megóvására is figyelemmel kell lennünk.
Az előterjesztésben aljegyző asszonnyal a május 19-ig bezárólag történt
eseményekről, feladatokról adunk – most egy kicsit rendhagyó formában és
tartalommal - tájékoztatást.
Közgyűlésünk március 11-én tartotta előző – rendkívüli - ülését.
A koronavírus fertőzések március első napjaiban történő megjelenése miatt
Magyarország Kormánya 2020. március 11-én 15.00 órától 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
40/2020. (III.11.) rendeletével.
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.”
A fenti jogszabályi előírások az önkormányzat és hivatala esetében egyrészt a
közgyűlési, bizottsági döntéshozatal eljárásrendszerének, másrészt a hivatal
munkarendjének újragondolását és átalakítását igényelték, mely kapcsán aljegyző
asszonnyal mindvégig figyelembe vettük a Belügyminisztérium Önkormányzati
Államtitkársága, a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkársága
és a Fejér Megyei Kormányhivatal vonatkozó szakmai állásfoglalásait is.
A veszélyhelyzet kihirdetését követően intézkedtünk a foglalkoztatottak egészségének
megóvását célzó védőeszközök, anyagok beszerzéséről, majd a járványhelyzetre
történő felkészülés részeként aljegyző asszonnyal belső együttes utasításban
(14/2020. (III. 18.), majd 16/2020. (III.30.) együttes utasítás) szabályoztuk az
önkormányzat és a hivatal munkatársainak munkavégzésére és a szabadságok
kiadására vonatkozó speciális rendelkezéseket, a feladatellátás folyamatos
biztosítását szolgáló, - de mindemellett az otthoni, biztonságos munkavégzést
preferáló, illetve engedélyező - előírások meghatározásával, melyhez szükséges
feltételek, eszközök rendelkezésre bocsátásáról is gondoskodtunk.
Emellett rendelkeztem az ügyfélfogadási rend átmeneti módosításáról is (11/2020.
(III.31.) elnöki határozat), azt a célt szem előtt tartva, hogy a hét valamennyi
munkanapján egy meghatározott időintervallumban az ügyfelek számára az
önkormányzat és a hivatal elérhető legyen. Emellett a hét minden napján folyamatosan
biztosítottuk a hivatali személyes jelenlétet is, az ügyeleti feladatokat ellátó
munkatársak beosztásával és helyszíni munkavégzésével. Aljegyző asszonnyal
törekedtünk arra is, hogy a hét minden napján jelenlétünkkel erősítsük az
önkormányzat és a hivatal működését.
A biztonságos munkakörülmények megteremtése érdekében gondoskodtunk
munkatársaink számára a szükséges védőeszközök (maszk, felület és kézfertőtlenítő
szerek) beszerzéséről, kiosztásáról.
Együttes utasítás keretében, elnöki jóváhagyás mellett (12/2020. (III.31.) elnöki
határozat) a hivatalvezetői feladatok ellátásával összefüggésben szabályoztuk a
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helyettesítés rendjét, figyelemmel arra, hogy a jegyzői munkakör nincs betöltve, bár a
vonatkozó pályázat kiírásra került.
A közgyűlés és a bizottságok a veszélyhelyzetben nem működnek, ezért a
munkatervben rögzített vagy az aktuálisan felmerült és testületi döntéshozatalt igénylő
ügyekben elnöki határozat formájában kell a szükséges döntéseket meghozni. A
döntéshozatal érdemi és technikai eljárásrendjét a vonatkozó jogszabályi előírásokra
és a szakmai állásfoglalásokban foglaltakra figyelemmel alakítottuk ki.
A veszélyhelyzeti elnöki döntéshozatal során arra törekedtem és törekszem, hogy az
elnöki határozatok meghozatalára a technikai, munkaszervezési jellegű kérdések
kivételével a közgyűlés üléstervében szereplő - ezen belül vagy túlmenően pedig határidős feladatok, vagy nem halasztható érdemi ügyek esetében, és lehetőség
szerint a képviselők - írásos előterjesztés formájában történő - előzetes tájékoztatása,
véleményének kikérése mellett kerüljön sor.
Ez a másik oldalról azt is jelenti, hogy - részben jogszabályi rendelkezések, részben
pedig a halaszthatóság miatt, jelen ismereteink szerint - az önkormányzat 2019. év
gazdálkodásról szóló beszámoló, a belső ellenőrzési jelentések, a kitüntető cím és
díjak adományozására vonatkozó napirend, valamint további beszámolók
megtárgyalására és döntéshozatalra a veszélyhelyzet megszüntetését követő
közgyűlésen, közgyűléseken kerül majd sor.
A veszélyhelyzetben meghozott elnöki határozatokat és azok előterjesztéseit az
önkormányzat hivatalos honlapján nyilvánosságra hoztuk (www.fejer.hu/ Fejér Megyei
Önkormányzat/Dokumentumok/Veszélyhelyzet idején hozott közgyűlés elnöki
döntések).
A megváltozott munkakörülmények és feltételek komoly kihívás elé állították a
tisztségviselőket és munkatársainkat is. Az otthoni munkavégzés, a kontaktok
számának minimalizálása az egyes feladatok megszokott, gördülékeny végrehajtását
a mi esetünkben is értelemszerűen nehezítették, nehezítik, sokkal több munkaórát és
befektetett munkát igényelve valamennyi munkatársunktól, különösen a folyamatban
lévő ügyek, feladatok végrehajtását koordináló vezetőktől.
Ettől eltekintve feladatelmaradás nem történt, a megváltozott – de nehezített
munkakörülmények között – az önkormányzat és hivatala folyamatos munkavégzése
mindvégig biztosított volt.
Jelen előterjesztés készítésének időpontjában a veszélyhelyzeti speciális jogrend még
fennáll, de Magyarország már a járványügyi védekezés második szakaszába lépett.
A járványügyi mutatók javuló tendenciájára alapozva 2020. május 10-étől az
önkormányzat és a hivatal munkarendje – a szűkített, de a hét minden napján
biztosított rendkívüli ügyfélfogadási szabályok kivételével - visszatért a „normál”
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szabályozási keretek közé, természetesen mindazon előírások, javaslatok betartása
mellett, amelyek a biztonságos munkavégzés és szolgáltatás feltételeit biztosítják.
Saját feladataink végrehajtása mellett, szerepet vállaltunk a veszélyhelyzet
kezelésével összefüggő és a megye települési önkormányzatait célzó szakmai
segítségnyújtásban, az önkormányzatok és a Belügyminisztérium közti
kapcsolattartásban.
Emellett az elnöki keret terhére egymillió Ft összegű pénzbeli támogatást biztosítottam
a Fejér Megyei Szent György Kórház számára védőeszközök beszerzéséhez, és
ajándékcsomagok átadásával fejeztem ki elismerésemet és köszönetemet az ápolók
napja alkalmából a járványügyi védekezés frontvonalán szolgálatot teljesítő
szakembereknek.
Ezen előzmények felvezetése után aljegyző asszonnyal együtt, az alábbiak szerint
tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről
és a veszélyhelyzeti körülmények között végrehajtott feladatokról.

I.

Tájékoztatás a 2020. március 11. és 2020. május 19. között történt elnöki
funkcióból adódó és a közgyűlés elnöke részvételével lezajlott eseményekről:
Dr. Molnár Krisztián – a közgyűlés elnöke:
-

március 3-án Dr. Varga Péter rendőrfőkapitány Úrral tárgyalt a megye
közbiztonsági helyzetével kapcsolatban

-

március 4-én Enying polgármesterével, Viplak Tiborral tárgyalt a települést érintő
kérdésekről

-

március 10-én Oláh Gábor helyettes államtitkár Úrral tárgyalt a TOP beruházások
kapcsán

-

március 13-én sajtótájékoztató keretein belül aláírásával támogatta a Székely
Nemzeti Tanács kezdeményezését az Erdélyországban élő székely testvéreink
egyenjogúságáért

-

március 13-án Dr. Cser-Palkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével
tárgyalt

-

március 15-én néma koszorúzással tisztelgett az 1848-as hősök emléke előtt

-

március 15-én jelen volt a Penna Regia díjátadón
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-

március 18-án Dr. Csernavölgyi Istvánnal, a megyei kórház főigazgatójával tárgyalt
a megyét érintő koronavírus-helyzetről

-

március 18-án Menyhárt Róberttel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatójával
tárgyalt

-

március 20-án részt vett a Fejér Megyei Védelmi Bizottság rendkívüli ülésén

-

március 20-án végső búcsút vett Mikó Pétertől, Fejér megye díszpolgárától
Székesfehérváron, a Palotai úti Hosszú temetőben

-

április 1-én részt vett a VVVTFT tanácsülésén

-

április 17-én a Pannónia Szíve Program keretein belül megvalósuló fejlesztések
helyszíni bejárásán vett részt Etyeken

-

április 22-én beszédet mondott a Pázmándot Kápolnásnyékkel összekötő
kerékpárút átadóján

-

április 29-én köszönetet mondott a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató
Kórház egészségügyi dolgozóinak és átnyújtotta az 1 millió forintos támogatói
okiratot Dr. Bucsi László megbízott kórház főigazgatónak, amellyel a Fejér Megyei
Önkormányzat jelképesen járul hozzá a kórház járvány elleni védekezéséhez

-

május 8-án részt vett az Európa Napja alkalmából megrendezett megemlékezésen

-

május 11-én TOP beruházások kapcsán tárgyalt Bakonycsernye polgármesterével,
Turi Balázzsal

-

május 13-án az ápolók nemzetközi napja alkalmából ajándékcsomag
küldeménnyel köszöntötte a székesfehérvári Fejér Megyei Szent György Kórház
ápolóit, a kórház csákvári intézetében dolgozó ápolóknak és ápolónőknek is
köszönetet mondott

-

május 14-én beszédet mondott a Megyeházán megrendezett Fejér Termék
díjátadón

-

május 14-én Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos úrral és L. Simon László
országgyűlési képviselő úrral megtekintették a Velencei-tó Partfal felújítását

-

május 15-én Dunaföldváron egyeztetésen vett részt Süli János miniszter úrral a
Közép-Duna Menti Kiemelt Térség létrehozásáról.

-

május 19-én néma koszorúzással tisztelgett a Nemzeti Emlékhelyen, a város török
uralom alóli felszabadulásának évfordulója alkalmából
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Pálffy Károly – a közgyűlés alelnöke:
-

március 4-én Reszegi Imre vezető mentőtiszttel tárgyalt

-

március 23-án koszorút helyezett el a Katyń keresztnél Lengyelország nemzeti
tragédiájának áldozataira emlékezve a Magyar-Lengyel Barátság napja alkalmából

-

április 28-án Reszegi Imre vezető mentőtiszttel tárgyalt

Bihácsi István- a közgyűlés alelnöke:
-

március 15-én néma koszorúzással tisztelgett az 1848-as hősök emléke előtt

-

április 22-én részt vett a Pázmándot Kápolnásnyékkel összekötő kerékpárút
átadóján

-

május 8-án részt vett az Európa Napja alkalmából megrendezett megemlékezésen

-

május 19-én néma koszorúzással tisztelgett a Nemzeti Emlékhelyen, a város török
uralom alóli felszabadulásának évfordulója alkalmából
II.
Tájékoztató az önkormányzati feladatellátásról



A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljárva elnöki
előterjesztések alapján, határozatok formájában hoztam – minden kérelem
vonatkozásában támogató tartalmú - döntéseket a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) 12 db támogatási kérelmével, 8 projektjének
többletköltség igényével valamint 12 db visszamutatásra megküldött döntési
javaslattal kapcsolatban. (A zártan kezelendő anyagok erre irányuló előzetes jelzés
alapján a hivatalban a képviselők számára megtekinthetőek.)



A hivatal munkatársai még március hónapban előkészítették az EFOP-3.6.1-162016-00013 azonosító számú, „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi
fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán” című
projekt keretében elkészült, „A 2021-2027 közötti európai uniós támogatási ciklus
Fejér megyei fejlesztéspolitikai lehetőségeinek előzetes feltárása” című
szakpolitikai dokumentum Közgyűlés elnöke általi átvételét.



Elkészült az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Monitoring
Bizottsága által megküldött anyagok szakmai véleményezése, a Közép-Dunántúli
Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum által képviselt álláspont
kialakítása érdekében.



A Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya felkérésére az
országgyűlési beszámolóhoz a hivatal elkészítette „A Fejér Megyei Önkormányzat
6

Tftv. alapján elvégzett területfejlesztési és területrendezési feladatai (2015-2019)”
és a „Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Tftv.
alapján elvégzett területfejlesztési tevékenysége (2015-2019)” című szakmai
háttéranyagokat.


A hivatal közreműködésével aktualizálásra került a 2019-ben elkészített, 20212027 időszakra vonatkozó területfejlesztési térségi terv, melyet továbbítottunk a
Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztályának.



Elkészítettük a Balaton Kiemelt Térség
felülvizsgálatának szakmai véleményezését.



A közgyűlési elfogadást követően a véglegesített Területrendezési Tervünk
hivatalos felületeken történő publikálása megtörtént.



2020. március-április hónapban elkészítették a Miniszterelnökség Építészeti és
Építésügyi Helyettes Államtitkársága részére a Fejér Megyei Területrendezési
Tervhez nyújtott pénzügyi támogatás szakmai beszámolóját.



A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége felkérésére a magyarországi
területfejlesztés értékelésére vonatkozó kérdőíves kutatásban vettünk részt.



A hivatal közreműködésével folyamatosan teljesítjük a futó projektek, így többek
között a TOP- 5.1.1-15-FE1-2016-00001" azonosító számú, Foglalkoztatásigazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében c. és
az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, a „Fejér megyei felzárkóztatáspolitikai együttműködés fejlesztés” c. projekt végrehajtásával, a támogatás
felhasználásával kapcsolatos feladatokat, valamint a TOP adatszolgáltatási
feladatokat.



Az elmúlt időszakban a megyei főépítész a megyei települések rendezési terveinek
módosítási, felülvizsgálati dokumentációt véleményezte. (Pátka, Bakonykúti,
Seregélyes, Kápolnásnyék, Martonvásár, Dunaújváros, Baracs, Beloiannisz,
Csabdi, Szabadegyháza).



A környezetvédelmi tárgyú települési önkormányzati rendeletek körébe tartozóan
véleményt adtunk Aba város önkormányzata ezen tárgykörbe tartozó
rendelettervezetével kapcsolatban.



Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási tervének második felülvizsgálata keretében,
a VGT3 készítése kapcsán a Duna részvízgyűjtő területére, valamint a Fejér megye
területét érintő vízgyűjtő-gazdálkodási alegységek területére elkészült „Jelentős
Vízgazdálkodási Kérdések” című vitaanyagok szakmai véleményezését készítette
el a hivatal.



Közreműködtünk a Kápolnásnyék – Pázmánd kerékpárút 2020. április 22-i átadó
ünnepségének előkészítésében, emellett a Velencei tó körüli kerékpárutakat
bemutató térkép elkészítésével (ún. kis és nagy „maraton” kör) járultunk hozzá az
új szakasz népszerűsítéséhez.
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területfejlesztési

koncepciója



Folyamatosan végzi a hivatal a Mór - Bodajk közötti kerékpárút tervezésével,
engedélyeztetésével kapcsolatos feladatokat.



A Tanács elnökének irányítása mellett és a hivatali apparátus, mint
munkaszervezet közreműködésével, koordinálásával intenzív és folyamatos
előrehaladást mutatnak a VVVTFT futó projektjei, beruházásai, emellett megindult
a Pannónia Szíve Program IV. ütemű fejlesztési projektjeinek előkészítése is.
-

Az Etyek, Magyar-kút víz- és szennyvíz-rekonstrukciója befejező szakaszához
érkezett. A használatbavételi engedély beszerzéséhez valamint a még
szükséges további - sok esetben helyszíni - egyeztetéseket folyamatosan
végezték, végzik a hivatal munkatársai.

-

A tervezett Csabdi gyalogút építésére vonatkozó beszerzési eljárás
megindítása kapcsán többszöri egyeztetést folytattunk a tervezővel és a Szent
László-patak mederkezelőjével.

-

Az 1. sz. főút Mány térségében tervezett külön szintű keresztezésével
kapcsolatos közbeszerzési anyag összeállítása érdekében többszöri helyszíni
bejárást és egyeztetéseket tartottunk az érintett szakemberekkel a
közbeszerzési eljárás előkészítése érdekében.

-

Helyszíni egyeztetések mellett folyik az Etyek, Öreghegyen megvalósítandó
autóbusz parkoló kialakítása valamint ivóvízhálózat részleges bővítése projekt
műszaki, szakmai előkészítése a települési önkormányzat, az érintett ingatlantulajdonos, valamint a Fejérvíz Zrt. munkatársainak bevonásával.

-

A Tarján-Héreg-Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút engedélyeztetési eljárása
során több ízben egyeztetettünk a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat
tisztségviselőivel, főépítészével és a tervezővel, valamint az érintett
hatóságokkal.

A VVVTFT munkájáról szóló részletes tájékoztató következő közgyűlésünk
napirendjét fogja majd képezni.


A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a hivatal a rendkívüli helyzetben
is biztosította, biztosítja a két nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges
feltételeket.



A hivatal gazdasági szervezeti egysége elkészítette és lezárta az önkormányzat, a
két nemzetiségi önkormányzat, és a VVVTFT 2019. évi költségvetési beszámolóját,
melyről a Magyar Államkincstár felé előírt adatszolgáltatást a törvényi határidőben
teljesítettük.



Megtörtént a 2020. február 16-án megtartott, Dunaújváros OEVK-t érintő időközi
országgyűlési választás pénzügyi elszámolása, és annak elfogadása.
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Folyamatos a pénzforgalmi információk és mérlegjelentések Magyar Államkincstár
részére történő továbbítása, valamint az önkormányzat korábban megvalósított
projektjei utánkövetési jelentéseinek készítése.



A hivatal aljegyző asszony irányítása mellett ez év januárjától folyamatosan végzi
az önkormányzat és a hivatal belső szervezetszabályozó eszközeinek
(szabályzatok, utasítások) felülvizsgálatát, újak megalkotását.



Az önkormányzat által adományozható kitüntető címről és díjakról szóló
felülvizsgált rendeletünk alapján folyamatosan végezzük a 2020. április 30-i
határidőig benyújtott kitüntetési javaslatok feldolgozását, döntéshozatalra történő
előkészítését.



Az otthoni munkavégzés keretében megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a
köztisztviselők éves kötelező e-learning képzései és vizsgái a Közszolgálati
Egyetem PROBONO felületén.



A felsorolt szakmai feladatok ellátása mellett az önkormányzatnál és hivatalánál
természetesen folyamatosan biztosított volt az ügyiratkezelés, az üzemeltetés,
valamint a személyzeti, pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatok ellátása is.



A Paktum Iroda 2020-ban munkaterve szerint megszervezte és lebonyolította
2020. február 3-án az Irányító Csoport ülését, majd azt követően február 11-én
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 csoport munkaterv szerinti ülését 2020. május 5-én tartotta. A Fórum
tagokat a tervezett 2020. május 12-én tartandó ülésre - a résztvevők nagy száma
miatt – nem hívtuk össze. A Fórum Ügyrendje lehetővé teszi az elektronikus
szavazást, ezért a jelen helyzetben az előterjesztéseket és a határozati
javaslatokat elektronikus szavazásra tettük fel.



A hivatal a Fejér Megyei Önkormányzat Fejér Termék Bizottsága üléseit
előkészítette és lebonyolította. 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 felhívás
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 2020 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 tartottuk meg a díjátadó
rendezvényt. Most különösen fontos, hogy a helyben előállított élelmiszerek és
kézműves termékek eljussanak a vásárlókhoz, megismerkedhessenek azok
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finomságaival, szépségeivel. A Fejér Megyei Önkormányzat és a Megyekorzó
facebook oldalán ezért az elmúlt időszakban bemutattuk a Fejér Termék 2020
pályázatra jelentkező 21 pályázót termékeikkel. A közösségi oldalainkon több ezer
látogatót értünk el. A megyei értékeink népszerűsítésére a jövőben a fenti két
platformon tervezzük bemutatni a Megyekorzók résztvevőit és a Fejér Megyei
Értéktár értékeit is.


2020. március 23-án megjelent a HUNG-2020 pályázati felhívás a hazai és külhoni
nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására. A Fejér Megyei
Önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ismételten pályázatot
kíván benyújtani az Agrárminisztériumhoz, melynek keretében két – elsősorban az
általános iskolások, középiskolások érdeklődési területét figyelembe vevő –
kiadvány szeretnénk megvalósítani. A pályázati dokumentáció előkészítése és a
pályázati felületre történő feltöltése folyamatban van.



Előkészítettük (a 2020. május 28-ai) közgyűlési elnöki döntéshozatal háttéranyagát
képező előterjesztéseket és dokumentumokat, melyek közül a legfajsúlyosabb
anyag a 2019-2024. évi önkormányzati ciklusra vonatkozó Gazdasági Programunk,
mely elkészítése a témában szakmai kompetenciával bíró kollégáink összehangolt
munkáját igényelte.

Végezetül a mostani kissé rendhagyó tartalmú tájékoztatót, egy rendhagyó tartalmú
gondolattal zárom, amikor megköszönöm aljegyző asszonynak és az általa irányított
hivatalnak a nehezített feltételek között elvégzett kiváló munkát, egyben reményemet
fejezem ki aziránt, hogy az előttünk álló feladatokat valamennyien jó egészségben és
hasonlóan eredményesen tudjuk majd teljesíteni az elkövetkező időszakban is.

Kérem Tisztelt Képviselőtársaimtól a tájékoztatás tudomásul vételét.

Székesfehérvár, 2020. május 28.

Dr. Molnár Krisztán s.k.
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Melléklet
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének határozatai
Határozat száma
11/2020. (III.31.)
12/2020. (III.31.)
13/2020. (IV.20.)
14-25/2020. (IV.21.)
26-28/2020. (IV.27.)
29-40/2020. (V.4.)

Határozat címe
a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei
Önkormányzati
Hivatal
veszélyhelyzetben
alkalmazandó ügyfélfogadási rendjéről
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
Ügyrendjének módosításának jóváhagyására
a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság
hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt
történő gyakorlásáról
TOP támogatási kérelmekkel összefüggő döntések
TOP támogatási kérelmekkel összefüggő döntések
TOP támogatási kérelmekkel összefüggő döntések

Felülvizsgált és újonnan kiadott szabályzatok
-

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 2/2020. (I.29.)
együttes utasítása a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és
érvényesítés rendjének szabályozásáról

-

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 3/2020. (I.29.)
együttes utasítása a Számviteli politikáról

-

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 4/2020. (I.29.)
együttes utasítása az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási
szabályzatáról

-

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 5/2020. (I.29.)
együttes utasítása az eszközök és források értékelési szabályzatáról

-

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 6/2020. (I.29.)
együttes utasítása a Pénzkezelési Szabályzatról

-

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 7/2020. (I.29.)
együttes utasítása a Számlarendről

-

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 8/2020. (I.29.)
együttes utasítása a szervezeti integritást sértő események, valamint a közérdekű
bejelentések, panaszok kezelésére vonatkozó Szabályzat kiadásáról
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-

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 9/2020. (I.29.)
együttes utasítása az integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló Szabályzat
kiadásáról

-

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 10/2020. (I.29.)
együttes utasítása a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Vagyonnyilatkozat-tételi
eljárási szabályzatáról

-

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 11/2020. (I.29.)
együttes utasítása a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei
Önkormányzati Hivatal beszerzési szabályzatáról

-

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 12/2020. (I.29.)
együttes utasítása a tervezéssel, gazdálkodással, az ellenőrzési, adatszolgáltatási
és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos szabályzatról

-

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének és Fejér Megye Jegyzőjének 13/2020. (I.29.)
együttes utasítása a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei
Önkormányzati Hivatal ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának szabályairól
szóló szabályzatáról
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