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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Fejér Megyei Önkormányzat, a Fejér Megyei Kormányhivatal, Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége (VOSZ), illetve annak Fejér Megyei Szervezete között olyan stratégiai 
együttműködés tervezése kezdődött, amelynek célja a vállalkozások szolgáltatás-
alapú segítése és támogatása, továbbá a térségi munkaerőpiac diszfunkcióinak 
kezelése, a vállalkozások humán erőforrásának fejlesztése.  
 
A tervezett együttműködés 3 pillérre épül. Az egyik a VOSZ új, megerősített 
érdekképviseleti funkciója melletti, kiemelt vállalkozás-fejlesztési központtá alakulását 
előkészítő Fejér megyei modellprogram elindítása, mely szorosan kapcsolódik a 2016-
ban elindult Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési partnerséghez, 
valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város kiemelt vállalkozóbarát településsé 
válását támogató programjához. Az új modellprogram keretei között a Fejér megyei 
vállalkozások térítésmentesen juthatnának a működésüket és fejlődésüket támogató 
alapszolgáltatásokhoz, piaci alapon pedig prémium, kiegészítő szolgáltatásokat 
kínálna a megújított, szolgáltatás-központú VOSZ Fejér Megyei Iroda az arra igényt 
tartó vállalkozások részére. 
 
Az országosan is egyedülálló, mintaértékű, a megyei vállalkozások rezilienciáját 
erősítő program megvalósítása érdekében az érintettek a Fejér megyei vállalkozások 
fejlesztéséről szóló stratégiai együttműködési megállapodás aláírását 
kezdeményezték (1. melléklet). 
 
Fentiek alapján kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 
alábbi határozatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér megyei vállalkozások 
fejlesztésének támogatásáról szóló stratégiai együttműködési megállapodás 
elfogadására” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 
1.) A közgyűlés megismerte a Fejér megyei vállalkozások fejlesztésének 

támogatásáról szóló stratégiai együttműködési megállapodást és az abban 
foglaltakkal egyetért. 

 
2.) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozat melléklete szerinti, 

Fejér megyei vállalkozások fejlesztésének támogatásáról szóló stratégiai 
együttműködési megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Dr. Molnár Krisztián 
  Közgyűlés elnöke 

Határidő: a határozat elfogadását követő 5 munkanapon belül 
 
Székesfehérvár, 2022. május 26. 

                     Dr. Molnár Krisztián s.k. 


