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Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

I.
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.
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 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 27-én tárgyban kiadott szakmai
állásfoglalásra is – a veszélyhelyzet időtartama alatt az önkormányzatok testületi szervei, így
a közgyűlés és a bizottságok nem üléseznek, hatáskörüket a közgyűlés elnöke látja el.
II.
Ecsődi László képviselő úr két levéllel keresett meg 2020. április 30-án. Az egyik levél kérdés
feltevésére irányult „A koronavírus járvány megyei helyzete” címmel (előterjesztés 1.
melléklete). A másik levél pedig a közgyűlés 51/2020. (II.27.) határozatának módosítására
irányult (előterjesztés 2. melléklete).
A Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 (XII.13.)
önkormányzati rendelet 57.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint csak önkormányzati
hatáskörbe tartozó szervezeti, működési kérdésekben lehet felvilágosítást kérni, a feltett
kérdések tekintetében pedig hatáskörrel nem rendelkezünk.

A levelében feltett kérdésekre – a koronavírus Fejér megyei helyzetéről - hiteles és hivatalos
válaszokat a Magyarország Kormánya által létrehozott internetes portálon,
https://koronavirus.gov.hu/ oldalon lehet kapni.
Jómagam is a kezdetektől fogva figyelemmel kísérem a pandémia helyzetét és napi szinten
érdeklődöm a szükséges eszközök megléte felől. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktató Kórháztól, a mentőállomásoktól nem kaptam olyan jelzést, hogy bármilyen szükséges
eszközben hiányt szenvednének, és a beszerzéséhez segítséget kérnének.
Igyekeztem a megye lakosságát és önkormányzatait a honlapunkon és közösségi oldalunkon
folyamatosan tájékoztatni. A fejer.hu honlapunkon külön aloldal került létrehozásra
„Tájékoztató a Koronavírusról” címmel, mely a Belügyminisztérium koronavírussal kapcsolatos
információit teszi közzé, ismerteti meg az olvasókkal. E mellett természetesen tevőlegesen is
felajánlottam segítségemet a Fejér Megyei Kormányhivatal, valamint az ellátásban központi
szerepet játszó megyeszékhely számára. Továbbá, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként a
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház egészségügyi dolgozóinak a koronavírus
járvány elleni védekezésben nyújtott áldozatkész munkájukért mondtam köszönetet, egyúttal
átadtam 1 millió forint támogatást a Fejér Megyei Önkormányzat nevében, természetesen a
mentősöknek átutalt 750 000 Ft támogatás mellett.
Ajándékcsomagokkal köszöntem meg az ápolók napján a Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház székesfehérvári és csákvári intézményében dolgozó ápolóknak és
ápolónőknek a mindennapokban tanúsított becsületes, kitartó és áldozatos munkájukat, azért,
hogy mellettünk vannak, és mindent megtesznek értünk, szeretteinkért és segítenek
bennünket ezekben a nehéz, embert próbáló időkben.
A járvány kezdete óta figyelemmel kísérem a Fejér megyei alkotóművészeket is, s nem nehéz
megállapítani, hogy a rendezvények elmaradásával ők maradtak most „kenyérkereseti
lehetőség” nélkül. Ezért szorgalmaztam azt is, hogy a Fejér Termék 2020 pályázaton elindult
pályázókat, majd a Megyekorzón résztvevőket promótáljuk, ezzel is segítve vállalkozásaik
fennmaradását.
Úgy vélem, hogy a Képviselő úr határozati javaslata két okból sem támogatható. Az egyik ok,
hogy a pályázati alapon elnyert forrás felhasználása csak és kizárólag a támogatói okiratban
meghatározott célra használható fel. Más céllal történő felhasználás egyrészről
kormányhatározat, másrészről költségvetési törvény módosítást igényelne, hisz különböző
alapokról beszélünk.
A másik ok pedig arra irányul, hogy remélhetőleg a pandémia helyzet javulása esetén –
valószínűleg augusztus 15-e után – újra lehet rendezvényeket tartani, amire már az
önkormányzatoknak az anyagi lehetősége szűkös lesz, ugyanakkor a kulturális előadók anyagi
támogatása szükségszerűvé válik.

Székesfehérvár, 2020. május 15.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

3. melléklet
Határozati javaslat
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
/2020. (……) határozata
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 Ecsődi László képviselő úr kérdés
feltevésében foglaltak nem tartoznak a Fejér Megyei Önkormányzat hatáskörébe,
így azokra válasz sem adható.
4. Ecsődi László képviselő úrnak a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása
vonatkozásában elnyert pályázat lebonyolításáról szóló 51/2020. (II.27.) határozat
módosítására vonatkozó javaslatát nem támogatom.

Székesfehérvár, 2020. május 28.
megyei jegyző jogkörében eljárva:

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna
megyei aljegyző

