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I. 
 

1. Határozat száma: 242/2021. (XII.2.) 
 
Tárgy: az iváncsai 099/57 hrsz-ú és a 068/4 hrsz-ú ingatlanok tekintetében 
szolgalmi jog alapításáról 

A Közgyűlés felhatalmazta elnökét a szolgalmi jogot alapító szerződés aláírására, 
továbbá a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A szolgalmi jogot alapító szerződés Iváncsa Község Önkormányzatával 2021. 
december 2-án aláírásra került, melynek Földhivatali bejegyzése 2021. december 6-
án megtörtént. 

2. Határozat száma: 243/2021.(XII.2.) 
 
Tárgy: a Magyar Közút Nzrt-vel a Duna-mente Fejér megye különleges 
gazdasági övezetben, Iváncsa területén helyi közutak üzemeltetési és fenntartási 
feladatainak ellátására kötendő vállalkozási szerződésről 

A közgyűlés felkérte elnökét, hogy a megállapodás, 2022. évben a vállalkozási 
szerződés módosításának aláírásáról gondoskodjon. 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A Magyar Közút Nzrt-vel a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági 
övezetben, Iváncsa területén helyi közutak üzemeltetési és fenntartási feladatainak 
ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés 2021. december 9-én aláírásra került, a 
módosításra vonatkozóan megkeresés még nem érkezett. 

A Magyar Közút Nzrt. a tárgyi utak tekintetében üzemeltetési, fenntartási feladatait 
ellátja, havonta beszámol róla, jelzése alapján a szükséges közlekedési táblák cseréje 
megtörtént. 

3. Határozat száma: 244-245-246/2021. (XII.2.)  
 
Tárgy: Adony Város, Iváncsa Község, Kulcs község önkormányzatainak az 
Övezeti települések településfejlesztési- és működési alapjából történő 
támogatásáról 

A közgyűlés felhatalmazta elnökét a támogatási szerződések megkötésére. 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A támogatási szerződések aláírásra, a támogatások az érintett települések részére 
kiutalásra kerültek. 

4. Határozat száma: 254/2021. (XII.2.)  
 

Tárgy: az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének prémium (célfeladat) feladat meghatározásáról 

A közgyűlés az ügyvezető részére célfeladat, annak igazolt teljesítése esetére 
prémium meghatározásáról döntött. 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
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A feladat teljesítése december 31-i határidővel megtörtént, a teljesítés igazolására 
előírt dokumentumok benyújtásra kerültek, mely alapján a prémium kifizetésének 
engedélyezése iránt a közgyűlés elnöke intézkedett. 

5. Határozat száma: 257/2021. (XII.2.)  
 

Tárgy: az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosításáról 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A társaság Felügyelőbizottsága új tagjainak bejegyzését szolgáló alapító okirat 
módosítás alapján a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága a változások 
bejegyzését végzésében elrendelte. 

6. Határozat száma: 259/2021. (XII.2.)  
 

Tárgy: Fejér Megye 2021-2027-es területspecifikus értékelési 
szempontjainak elfogadásáról 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
Az elfogadott „Fejér Megye 2021-2027-es terület-specifikus értékelési szempontjai” c. 
dokumentum a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága részére 
megküldésre került. 

A TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés terület-specifikus értékelési 
szempontrendszerének módosítása nem volt szükséges, a pályázati felhívással együtt 
megjelent 2021. december 23-án. A TOP_Plusz-3.1.3-21 - Helyi humán fejlesztések 
pályázati felhívások terület-specifikus értékelési szempontrendszerének Irányító 
Hatóság által elfogadása még folyamatban van, a pályázati felhívás megjelenése a 
közeljövőben várható. 

Fejér Megye 2021-2027-es terület-specifikus értékelési szempontjai felülvizsgálatára 
nem volt szükség. 

7. Határozat száma: 261/2021. (XII.2.)  
 

Tárgy: a TOP-Plusz-3.1.1-21 „Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési 
együttműködések” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

A közgyűlés felkérte elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem benyújtásához 
szükséges dokumentumok előkészítéséről, elkészíttetéséről aláírásáról,  a támogatási 
kérelem benyújtásáról, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírásáról, a 
felhíváshoz kapcsolódó előkészítésre vonatkozó feltételes beszerzési eljárások 
lefolytatásáról, a nyertes ajánlattevővel a szerződések aláírásáról.  

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A Fejér Megyei Önkormányzat lefolytatta a támogatási kérelem benyújtásához 
szükséges Projekt-előkészítő Tanulmány elkészítésre vonatkozó beszerzést. A 
nyertes ajánlattevő (Magyar Városkutató Intézet Kft.) a megkötött megbízási 
szerződés alapján határidőre elkészítette a dokumentumot. A támogatási kérelem 
2022. január 20-án benyújtásra került. A sikeres pályázat eredményeként 2022. 
március 4-én született meg a támogatói döntés, a projekt megítélt támogatási összege 
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3 201 000 000 Ft.  A támogatási szerződés 2022. március 29-én lépett hatályba. A 
projektet a Fejér Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerével, a Fejér Megyei 
Kormányhivatallal valósítja meg. 
 
8. Határozat száma: 265/2021. (XII.2.)  
 

Tárgy: Fejér megyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) 
vonatkozó szükséges döntés meghozataláról 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A döntésről szóló határozat kivonata a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 
Programok Irányító Hatósága részére megküldésre került. 

9. Határozat száma: 17/2022. (I.17.)  
 

Tárgy: a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 2021. évi szabadság 
maradványának é 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A közgyűlés elnöke a jóváhagyott 2022. évi szabadsága terhére április hónapban 5 
nap szabadságot vett igénybe. 

10. Határozat száma: 18/2022. (I.17.)  
 

Tárgy: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának TOP Plusz 
fenntartható városfejlesztési keretének prioritások közötti átcsoportosításával 
kapcsolatos döntés meghozataláról 

A közgyűlés felkérte elnökét, hogy döntéséről a határozat kivonat megküldésével 
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságát 
tájékoztassa, egyidejűleg Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 
c. dokumentuma forrásátcsoportosítás miatt szükségessé váló módosítását a 
Hatóságnál kezdeményezze. 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A Fejér Megyei Önkormányzat a határozat megküldésével tájékoztatta az Irányító 
Hatóságot. A Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 c. 
dokumentum (FMITP) módosítására az Irányító Hatósággal folytatott egyeztetések 
alapján kerül sor, más módosításokkal egy csomagban. Az átcsoportosítás 
átvezetését is tartalmazó módosított FMITP-t a Közgyűlés 2022. május 26-i ülésén 
tárgyalja. 

11. Határozat száma: 21-28/2022. (I.17.), 78/2022. (II.24.), 81-83/2022. (III.17.), 
93-94/2022. (IV.27.)  
 

Tárgy: a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre 
(költségnövekményekre)  vonatkozó szükséges döntések meghozataláról 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A döntésekről szóló határozatok kivonata a Pénzügyminisztérium Regionális 
Fejlesztési Programok Irányító Hatósága részére megküldésre került. 
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12. Határozat száma: 34/2022. (II.24.)  
 

Tárgy: a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2022. évi 
működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A megállapodás a közgyűlés elnöke és két megyei jogú város polgármestere részéről 
aláírásra került. 

13. Határozat száma:  35/2022.(II.24.) 
 

Tárgy: a Fejér Megyei Önkormányzat Móri Borvidék Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment Egyesülethez történő csatlakozásáról 

A közgyűlés felhatalmazta elnökét az egyesületi tagsággal kapcsolatos tagfelvételi 
kérelem benyújtására. 
 
A közgyűlés elnöke jelenti: 
A tagfelvételi kérelem az egyesület részére megküldésre került, a tagsági viszony 
létrejöttéről az egyesület a megyei önkormányzatot értesítette. 

14. Határozat száma: 37/2022.(II.24.) 
 

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégiájával és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervével kapcsolatos 
szükséges döntések meghozataláról 

A közgyűlés a Programtervet megismerte és az arra vonatkozó határozat melléklete 
szerinti nyilatkozatot jóváhagyta. 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A nyilatkozat Sárbogárd Város Önkormányzata részére megküldésre került. Az 
Önkormányzat a nyilatkozatot mellékletként csatolta a TOP_Plusz-1.3.1-21 
„Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” pályázati felhívásra benyújtott 
támogatási kérelméhez. 

15. Határozat száma: 38/2022. (II.24.) 
 

Tárgy: a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú, „Fejér megyei 
identitás erősítése térségi szemléletben” c. projektről és javaslat a szükséges 
intézkedések megtételéről 

A közgyűlés elnöke beszámolt a projekt előrehaladásáról, a közgyűlés a beszámolót 
és a határozatban felsorolt intézkedéseket megismerte és jóváhagyta.  
 
A közgyűlés elnöke jelenti: 
A projekt megvalósítása folyamatban van, előrehaladásáról a közgyűlés elnöke a 
testületet folyamatosan tájékoztatja. 

16. Határozat száma:  85/2022. (IV.27.) 
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Tárgy: a Fejér Megye Gyermekeiért Alapítvány részére biztosított 
támogatás felhasználási céljának módosításáról 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A támogatási cél módosítására – csecsemőmérleg beszerzése 500.000.-Ft összegben 
– vonatkozóan a megállapodás módosítása megtörtént. 

16.  Határozat száma: 86/2022. (IV.27.)   

Tárgy: az Iváncsa 096/107, 096/97, 096/99 hrsz-ú ingatlanok 
megvásárlásával kapcsolatos egyes intézkedésekről  

A Közgyűlés felhatalmazta elnökét a további tárgyalások folytatására az iváncsai ipari-
innovációs fejlesztési terület közúti infrastruktúra fejlesztése tekintetében.    
 
A közgyűlés elnöke jelenti: 
Az ITM 2022. május 6-i elrendelő levelei alapján a NIF Zrt. fogja megvásárolni a 
beruházáshoz szükséges tárgyi ingatlanokat. 

17. Határozat száma:  87/2022. (IV.27.) 
 

Tárgy: a különleges gazdasági övezet legközvetlenebbül érintett 
településeinek településfejlesztési és-működési alapjából (Alap I.) a települési 
önkormányzatok egyedi kérelmeiről. 

A közgyűlés felhatalmazta elnökét a támogatási szerződések megkötésére. 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A támogatási szerződések aláírásra, a támogatások az érintett települések részére 
kiutalásra kerültek. 

18. Határozat száma:  88/2022. (IV.27.) 
 

Tárgy: a Fejér Megyei Önkormányzat jogi képviseletének ellátásával 
kapcsolatos megbízásról 

A közgyűlés felhatalmazta elnökét a vonatkozó ügyben az ügyvédi megbízási 
szerződés aláírására. 

A közgyűlés elnöke jelenti: 
A szerződés a „Dr. Szekerczés” Ügyvédi Irodával, Pintérné Dr. Szekerczés Annával 
megkötésre került. 
 
19. Határozat száma:  90/2022. (IV.27.) 

 

Tárgy: a Fejér Megyei Önkormányzat egyes Európai Uniós finanszírozású 
projektjeiről és egyes szükséges intézkedések meghozataláról 

A közgyűlés elnöke beszámolt a projekt előrehaladásáról, a közgyűlés a beszámolót 
és a határozatban felsorolt intézkedéseket megismerte és jóváhagyta.  
 
A közgyűlés elnöke jelenti:  
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A projektek megvalósítása folyamatban van, előrehaladásukról a közgyűlés elnöke a 
testületet folyamatosan tájékoztatja. 

20. Határozat száma:  91/2022. (IV.27.) 
 

Tárgy: Dunaújváros Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégiájával és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervével kapcsolatos 
szükséges  döntések meghozataláról 

A közgyűlés elfogadta a stratégiára és programtervre vonatkozó nyilatkozatot és 
felhatalmazta elnökét a nyilatkozat megküldésére a megyei jogú város önkormányzata 
részére. 
  
A közgyűlés elnöke jelenti:  
A határozat kivonata és az annak mellékletét képező nyilatkozat a megyei jogú város 
önkormányzat részére megküldésre került.  
 

 
I. 
 

Határozati javaslat 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés a 242-246/2021.(XII.2.), 254/2021. (XII.2.), 
257/2021.(XII.2.), 259/2021.(XII.2.), 261/2021.(XII.2.), 265/2021.(XII.2.), 17/2022. 
(I.17.), 18/2022.(I.17.), 21-28/2022.(I.17.), 78/2022. (II.24.), 81-83/2022.(III.17.), 93-
94/2022.(IV.27.), 34/2022.(II.24.), 35/2022.(II.24.), 37/2022.(II.24.), 38/2022.(II.24.), 
85/202.(IV.27.), 86/2022.(IV.27.), 87/2022.(IV.27.), 88/2022.(IV.27.), 90/2022.(IV.27.), 
91/2022.(IV.27.)  önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 

II. 
 

Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
 

1.) A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 16/2021. (XII.3.) önkormányzati rendelet 6. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a céltartalékban elkülönített 
előirányzat felhasználásáról, a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. sz. 
melléklet 5. pontja alapján – átruházott hatáskörben– az alábbiak szerint döntött: 

 
Támogatott szervezet Céltartalék felhasználásának tárgya Támogatás 

összege 
GROBOL Kft.  Fejér megyében történt eseményekről 

való média- és sajtószolgáltatás 
költségeinek támogatása 

300 000 

Mozogj Kreatívan 
Sportegyesület 

Kovács Samu ifjúsági válogatott 
falmászó nemzetközi versenyeire való 
felkészülés költségeinek támogatása 

200 000 
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Velencei-tavi Sportért 
és Kultúráért Egyesület 

"Kultfészek" elnevezésű 
hagyományteremtő rendezvénysorozat 
költségeinek támogatása 

300 000 

Dunaújvárosi Egyetem 
Diák Sportegyesület 

2022. évi működési és versenyeztetési 
költségeinek támogatása 

500 000 

VADEX Mezőföldi 
Erdő- és 
Vadgazdálkodási Zrt.  

Medvehagyma Fesztivál költségeinek 
támogatása 

500 000 

 
2.) A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) c) pontjában foglaltaknak megfelelően, a 
Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján - átruházott hatáskörében – a Fejér Megyei Önkormányzat 
részére állásfoglalás kérése céljából megküldött, környezetvédelmi témájú 
települési önkormányzati rendelettervezeteket az alábbiak szerint véleményezte: 

 
- Állásfoglalásra került Kajászó, Mór és Csór települések önkormányzatai által 

állásfoglalásra megküldött, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
rendelettervezetek. 
 

- Állásfoglalásra került Sárbogárd település önkormányzata által 
állásfoglalásra megküldött, avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének 
szabályairól szóló rendelettervezet.  

 
- Állásfoglalásra került Szabadegyháza Község Önkormányzata által 

megküldött, háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelettervezet. 
 

- Állásfoglalásra került Ráckeresztúr település önkormányzata által 
megküldött, avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének szabályairól szóló 
rendelettervezet.  

 

- Állásfoglalás készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a talajterhelési díjról szóló rendelettervezetéről. 

 

- Véleményezésre került Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és a közterület-felügyelet létrehozásáról szóló rendelete 
módosításáról szóló rendelettervezet. 

 
 

Az önkormányzatok részére megküldött állásfoglalásokban – észrevétel 
mellett - a Közgyűlés Elnöke egyetértett a rendelettervezetekkel. 
 

 
 
3.)  A Fejér Megyei Közgyűlés Fejér megyei TOP Projekt Bizottsága a Fejér Megyei 

Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. 
(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet a 9. pontja alapján – átruházott 
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hatáskörben – figyelemmel a 2014–2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdésére, valamint a 2021-2027 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 
117. § (1) bekezdésére döntési javaslatát – zárt ülés keretében – 5 db TOP, illetve 
62 db TOP Plusz támogatási kérelem tekintetében alakította ki. 

 
4.) A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján - átruházott hatáskörében – 
döntött a Duna-mente-Fejér megye különleges gazdasági övezetben a közgyűlés 
feladat és hatáskörébe tartozó 14 db közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásról. 

 

II. Határozati javaslat 
 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről szóló 
jelentést jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta. 
 
 
Székesfehérvár, 2022. május 26. 

 

 

Dr. Molnár Krisztián s.k. 


