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A közgyűlés tisztségviselőinek tájékoztatója a testület legutóbbi ülése óta 
történt fontosabb eseményekről 
 
Tájékoztatás a 2022. május 27. és 2022. június 23. között történt, elnöki funkcióból 
adódó és a közgyűlés elnöke részvételével lezajlott eseményekről: 
 
 
Dr. Molnár Krisztián a közgyűlés elnöke: 
 
- Június 1-jén Perkátán sajtótájékoztatót tartott Oláh István ügyvivő 

alpolgármesterrel Perkáta településfejlesztési lehetőségeiről.  
 

- Június 2-án Rácalmáson részt vett a Rácalmási Patrióta Egyesület alakuló ülésén.  
 

- Június 3-án Székesfehérváron, a Városházán részt vett a Székesfehérvár-
Sárbogárd nyugati elkerülő út tervezett csomópontja szakmai egyeztetésén.  

 

- Június 5-én az Iváncsai Sport- és Gyermeknapon vett részt Dr. Mészáros Lajos 
országgyűlési képviselő úrral és Molnár Tibor polgármester úrral, ahol beszédet 
mondott, valamint részt vett a kosárlabda pálya ünnepélyes átadó ünnepségén.  

 

- Június 7-én Oláh István ügyvivő alpolgármester úrral és Dr. Mészáros Lajos 
országgyűlési képviselő úrral ünnepélyes keretek között adták át a Magyar Falu 
Program keretében elnyert támogatásokból megvalósult útfejlesztéseket, valamint 
sor került egy újonnan beszerzett traktor átadására is, ami település-üzemeltetési 
feladatokat lát el a jövőben.  

 

- Június 9-én Szalay-Bobrovniczky Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár úrral és Dr. Mészáros Lajossal, a térség országgyűlési 
képviselőjével egy kerekasztal beszélgetés keretein belül hallgatták meg a civil 
szervezetek képviselőinek javaslatait a működésüket támogató pályázati rendszer 
kapcsán.  

 

- Június 9-én Ronyecz Péterrel, Adony Város polgármesterével egyeztetett a 
település további fejlesztési lehetőségeiről.  

 

- Június 9-én Ercsiben Szabó Tamás polgármester úrral, Szilágyiné Németh Sarolta 
tankerület vezető asszonnyal és Gólics Ildikó képviselővel jelentették be, hogy 
Magyarország Kormányának támogatásával megújul az Ercsi Baczakó Péter 
Sportcsarnok tanuszodája. 

 
- Június 10-én Süli János államtitkár úrral, valamint Dr. Mészáros Lajos 

országgyűlési képviselő úrral Pakson egyeztetett a Dunaújvárosi Egyetem, 
valamint a dunaújvárosi sportélet általános fejlesztési lehetőségeiről.  
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- Június 10-én Szilágyiné Németh Saroltával, a dunaújvárosi tankerület igazgató 
asszonyával tárgyalt a dunaújvárosi térség iskolafejlesztési lehetőségeiről, 
valamint a futó pályázatokról.  

 

- Június 10-én Rácalmáson Schrick István polgármester úrral egyeztetett a város 
jövőbeni területfejlesztési lehetőségeiről.  

 

- Június 13-án Excellenciás Spányi Antal megyéspüspök urat köszöntötte névnapja 
alkalmából. 

 

- Június 15-én a Fejér Megyei Közgyűlés frakcióvezetőivel egyeztetett a 
Megyeházán. 

 

- Június 17-én beszédet mondott és díjakat adott át az MLSZ Fejér Megyei 
Igazgatóságának díjátadó gáláján Székesfehérváron, a MOL Arénában.  

 

- Június 22-én Ercsiben Szabó Tamás polgármester úrral közösen részt vett egy 
területbejáráson, ahol egyeztették a város jövőbeni fejlesztési elképzeléseit.  

 

 
Pálffy Károly a közgyűlés alelnöke: 

 
- Május 26-án részt vett a Békefenntartók Napja alkalmából tartott ünnepi 

rendezvényen a Katonai Emlékparkban, Pákozdon.  
 

- Május 27-én jelen volt az „Alakulat Napja” alkalmából a Magyar Honvédség 
parancsnoka által adományozott Zászlószalag átadási ünnepségen. 

 

- Május 27-én részt vett a Hősök napi koszorúzáson az Izraelita temetőben, a 
Hosszútemetőben, a Szentlélek katonatemetőben és a Repülős emlékműnél. 

 

- Május 28-án részt vett a Székesfehérvári Jótékonysági Székely Bálon.  
 

- Május 29-én rész vett a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadasparkban 
megrendezett gyermeknapi rendezvényen. 
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Wilmek Tibor a közgyűlés alelnöke: 
 
- Május 27-én a Hősök Napja alkalmából fejet hajtottak és koszorút helyeztek el a 

székesfehérvári Rác temetőben Lehrner Zsolttal, Székesfehérvár 
alpolgármesterével és Dancs Norberttel, a Székesfehérvári Járási Hivatal 
vezetőjével. 
 

- Június 1-jén részt vett a Pénzügyi Keret Előkészítő Bizottság ülésén a 
Megyeházán.  

 

- Június 2-án részt vett a MÖOSZ online ülésén a Megyeházán.  
 

- Június 14-én Urfi Tamással, a HOFESZ ügyvezetőjével egyeztetett a megye 
horgászati lehetőségeinek jövőbeni fejlesztéseiről.  

 

- Június 17-én részt vett az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóságának díjátadó gáláján 
Székesfehérváron, a MOL Arénában.  
 
 

Önkormányzati Hivatal 
 
- A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) felkérésére a Hivatal 

munkatársai megküldték véleményüket a TOP_Plusz-3.1.3-21 Helyi humán 
fejlesztések felhívás kapcsán a TOP-5.3.2 pályázati felhívás tapasztalatairól (2022. 
május 30.). 
 

- A Hivatal munkatársai részt vettek „A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése 
Fejér megyében” című projekt keretében megvalósuló Soponya-Káloz és 
Sárbogárd-Rétszilas kerékpárutak munkaindító tervegyeztetésén 2022. május 31-
én Sárbogárdon, illetve Kálozon. 
 

- A Hivatal munkatársai 2022. június 2-án részt vettek a TOP Plusz intézményi 
változásairól szóló, Oláh Gábor helyettes államtitkár úr által tartott online 
tájékoztatón. 
 

- A Hivatal munkatársai részt vettek „A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése 
Fejér megyében” című projekt keretében megvalósuló Soponya-Káloz kerékpárút 
nyomvonalával kapcsolatos helyszíni egyeztetésen 2022. június 14-én Kálozon. 
 

- 2022. május 27-én a megyei főépítész részt vett Dég településrendezési tervei 
módosításának egyeztető tárgyalásán az állami főépítésznél. 

 
- 2022. május 27-én a megyei főépítész műemléki tervtanácson vett részt az állami 

főépítésznél. 
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- 2022. május 27-én a hivatal környezetvédelmi referense Székesfehérváron, a 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon részt vett a Közép-dunántúli Területi 
Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságának ülésén, melyen megtárgyalásra, 
szakmai véleményezésre kerültek Tác, Gyúró, Iváncsa, Rácalmás, Baracska 
települések által a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra fejlesztések” című felhívás keretében, valamint az Élhető település 
TOP Plusz. 1.2.1-21 kódszámú pályázatra, az ár-, belvíz- és helyi vízkár 
veszélyeztetettség csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének 
megvalósítása témában benyújtott pályázatok. 

 
- 2022. május 30-án a megyei főépítész részt vett a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek 

összekötő út tervezésével kapcsolatos kitűzési munkák helyszíni bejárásán 
Pusztazámoron. 

 
- 2022. május 31-én a hivatal munkatársai részt vettek a Velencei-tavi kikötők 

korszerűsítésével kapcsolatban a tervezőkkel és az üzemeltetővel közösen 
helyszíni bejáráson Pákozdon, Sukorón, Velencén, Gárdonyban és Agárdon. 

 
- 2022. június 2-án a megyei főépítész részt vett Nagykarácsony településrendezési 

tervei módosításának egyeztető tárgyalásán az állami főépítésznél. 
 

- 2022. június 2-án a megyei főépítész műemléki tervtanácson vett részt az állami 
főépítésznél. 

 
- 2022. június 9-én a megyei főépítész részt vett Káloz, Magyaralmás és 

Sárszentágota településrendezési tervei módosításának egyeztető tárgyalásán az 
állami főépítésznél. 

 
- 2022. június 14-én a megyei főépítész részt vett Enying és Dunaújváros 

településrendezési tervei módosításának egyeztető tárgyalásán az állami 
főépítésznél. 

 
 
Székesfehérvár, 2022. június 23. 

 
 

Dr. Molnár Krisztián s.k. 


