
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
148/2022. (IX.29.) határozata 

 
 

a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 azonosító számú, „Szent István 
Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség” c. projekttel 

kapcsolatos szükséges intézkedések meghozataláról 
 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-
2022-00001 azonosító számú, „Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és 
Foglalkoztatási Partnerség” c. projekttel kapcsolatos szükséges intézkedések 
meghozatalára” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1.) A Közgyűlés megismerte és elfogadja a Fejér Megyei Foglalkoztatási és 
Gazdaságfejlesztési Fórum (a továbbiakban: Fórum) tagjainak névsorát a 
határozat 1. mellékletében foglaltak szerint.  

2.) A Közgyűlés megismerte a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési 
Fórumra vonatkozó együttműködési megállapodást és a határozat 2. melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy felhatalmazza elnökét a tagok által 
esetlegesen felvetett és elfogadható nem lényeges módosítások elfogadására és 
átvezetésére a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

3.) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-
00001 azonosító számú projekt keretében a Fórumban a Fejér Megyei 
Felzárkózási Fórumot képviselje. 

4.) A Közgyűlés megismerte és elfogadja a Technológiai és Innovációs 
Minisztériummal megkötendő Együttműködési megállapodás tartalmát a határozat 
3. mellékletében foglaltak szerint, és felhatalmazza elnökét annak aláírására. 

5.) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-
00001 kódszámú, „Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási 
Partnerség” c. projekt esetében a projekt 1. mérföldköve (projektfejlesztési 
szakasz) befejezési határidejének (új dátum 2023.03.31.) módosítására 
vonatkozó, a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatásának időigénye miatt indokolttá 
vált támogatási szerződés módosítási igényt nyújtsa be, a Támogató általi 
elfogadását követően aláírásával hitelesítse, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása 
mellett. 

6.) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-
00001 kódszámú, „Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási 
Partnerség” c. projekt esetében a projekt projektfejlesztési szakaszának zárásához 
a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása alapján a költségvetés módosításához 
szükséges támogatási szerződés módosítási igényt nyújtsa be, a Támogató általi 
elfogadását követően aláírásával hitelesítse, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása 
mellett. 

7.) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. mérföldkő befejezéséig 
gondoskodjon  
a) a foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia, valamint  
b) az RFP IH és a TVI által biztosított sablon alapján saját támogatások nyújtására 
vonatkozó működési kézikönyv  

elkészíttetéséről és közgyűlés általi elfogadásáról. 
  



 
8.)  a) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-

00001 azonosító számú projekt esetében az akkreditált közbeszerzési tanácsadó 
javaslata alapján, az értékhatárra tekintettel intézkedjen az 1. mérföldkőig 
lezárásáig a szükséges, közbeszerzési tervben foglalt közbeszerzések 
előkészítéséről és lefolytatásáról. 
b) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy dolgozza ki a közbeszerzési eljárások 
alapjául szolgáló ajánlatkérés feltételeit, a jogszabályban előírt közbeszerzési 
eljárástípusokat folytassa le, és a pályázati nyertesekkel a szerződéseket kösse 
meg, továbbá utólagosan számoljon be azok eredményéről. 

 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián 
  Közgyűlés elnöke 

Határidő: 1-4. pont: 2022. november 30. 
  5-6. pont: 2022. október 15. 

7-8. pont:  2022. december 31., de legkésőbb az 1. mérföldkő 
lezárásáig 

 
 
 
Székesfehérvár, 2022. szeptember 29. 
 
 
 
 
 Dr. Molnár Krisztián s.k. Dr. Kovács Zoltán s.k. 
 a közgyűlés elnöke megyei jegyző 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 


