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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

I. 
 
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljárva a 156/2020. 
(XI.26.) elnöki határozattal hoztam döntést a megyei önkormányzat pályázatának 
benyújtásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumok (KEF) 2020. évi képzésének kiegészítéseként, a KEF-ek koordinatív 
tevékenységének és az ezen keresztül megvalósuló programjainak támogatása” című 
támogatási felhívására.  
 
A kérelem alapján a minisztérium részéről 2,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatás 
megállapításáról született döntés a KAB-KEF-20-0009 azonosítószámon nyilvántartott 
„Fejér megyei KEF-ek támogatása” c. pályázatunkra. A pályázaton elnyert támogatás 
a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető 
Fóruma által összeállított szakmai program megvalósítását szolgálja. Ezzel 
összefüggésben – az 58/2021. (V.27.) elnöki határozat alapján – Együttműködési és 
támogatási megállapodás aláírására került sor a két önkormányzat között a támogatott 
program megvalósítására és az azt lehetővé tevő pályázati forrás átadására 
vonatkozóan.  
A veszélyhelyzeti jogrend az eredeti szakmai program egyes programelemeinek 
előkészítését és megvalósítását jelentősen megnehezítette, azonban a projekt a 
lehetőségekhez képest ütemezetten haladt előre, ahogyan arról a 2021. augusztus 31-
i „Előrehaladási jelentésben” tájékoztatást is kaptunk a megyeszékhely Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumától. 
 
A támogatás felhasználásának, a program megvalósításának eredeti véghatárideje 
2021. június 30. volt, amelyre nézve az egyes államháztartási szabályok 
veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII.30.) Korm. 
rendelet úgy rendelkezett, hogy az érintett támogatott tevékenységek megvalósítási 
időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben, a jogszabály 
erejénél fogva meghosszabbodnak. Ez a véghatáridő az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 111/K. §-a alapján 2022. június 30., kivéve, ha a támogató 
egyedi mérlegelés alapján a támogatott tevékenység időtartamának 
meghosszabbításáról ettől eltérően nem dönt.  
 
Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr a közelgő határidőre tekintettel előzetes 
megkereséssel fordult hozzám, melyben jelezte, hogy a megvalósítani tervezett – az 
elmúlt járványügyi veszélyhelyzeti időszak alatt több nehezítő tényező mellett 
előkészített – program végrehajtása során a megyei jogú város önkormányzata az 
alábbi akadályba ütközött: az eredeti szakmai terv szerint a közreműködő civil 
szervezetek bevonásával elkészültek a szakmai terv részét képező 
dokumentumfilmek, azonban a film bemutatását és annak feldolgozását szolgáló 
„Iskolai óracsomag” programelem összeállítása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC tv.-ben előírt feltételeknek történő megfeleltetés miatt elhúzódik 
(nyilvántartásba vételi eljárás, stb.)  illetve várhatóan átdolgozásra is kerül.  
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Mindezekre tekintettel Polgármester Úr kezdeményezte és kérte, hogy a megyei 
önkormányzat – az egyedi mérlegelés alapján történő támogatói döntés lehetőségére 
hivatkozva – járjon közbe a pályázat megvalósítási határidejének 2022. december 31. 
napjára történő módosítása, valamint a szakmai és pénzügyi terv módosítása 
érdekében, ellenkező esetben a pályázat és így a program megvalósítása is 
ellehetetlenül. 
 
Polgármester Urat válaszlevélben tájékoztattam, hogy a megyei önkormányzat nyitott 
a pályázat módosítása, megvalósítási határideje iránti kérelem támogatáskezelő felé 
történő továbbítása ügyében. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
részéről a program fentiek szerinti átdolgozása folyamatban van.  
 
Fentiekre és a támogatási cél fontosságára tekintettel javasolom, hogy a közgyűlés az 
I. határozati javaslat szerinti tartalommal döntsön a módosítási kérelem benyújtásáról 
azzal, hogy pozitív támogatói döntés esetén hatalmazza fel a testület a közgyűlés 
elnökét a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 
Együttműködési és Támogatási Megállapodás – támogatói döntésnek megfelelő 
tartalmú – módosítására. 
 

II. 
 
A Fejér Megyei Önkormányzat 160/2021. (VIII.30.) határozatával döntött a megyei 
önkormányzat pályázatának benyújtásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma KAB-
KEF-21. számú támogatási felhívására a „Fejér megyében működő KEF programok 
támogatása” címen  a  helyi – székesfehérvári – Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
újabb 2, 5 millió Ft összegű támogatása kapcsán. 
 
A támogatási kérelmünk alapját – az előző évihez hasonlóan - Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának tervezett és időben 
is ütemezett, szakmai és pénzügyi programja képezte.  
 
A támogatáskezelő eredeti felhívása szerint a támogatott program megvalósítási 
határideje 2022. június 30. volt. 
 
A benyújtott pályázatot a támogatáskezelő KAB-KEF-21-0013. azonosítószámon 
nyilvántartásba vette, azonban a benyújtott pályázatok elbírálása jelentősen csúszott. 
A támogatási kérelem pozitív elbírálásáról csak 2022. május 16-án kapott hivatalos 
tájékoztatást az önkormányzatunk, 5 napos határidő megjelölése mellett arra 
vonatkozón, hogy az eredeti támogatási kérelem módosítását ezen időtartam alatt 
végezzük el és nyújtsuk be a Támogatói Okirat kibocsátása érdekében. A támogatói 
döntés mindemellett az igényelt forrásnál 500 e Ft-tal kevesebb összegről 
rendelkezett. Az eredeti pályázatunk alapját a megyei jogú város által készített – 2,5 
milliós összköltségvetésre összeállított, időben és feladatokban is pontosan ütemezett 
– programterv képezte, így a fentiekre tekintettel a módosítási kérelem benyújtása a 
program megyei jogú város önkormányzatával egyeztetett teljes átdolgozását 
igényelte volna.  
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A megyei jogú város szakembereivel történt egyeztetést követően arra az álláspontra 
jutottunk, hogy a módosítási kérelem szakmailag és pénzügyileg megalapozott 
előkészítésének – a rövid határidőre, valamint az előző évről még futó és szintén 
módosításra váró projektre is tekintettel – jelenleg nincs realitása, emiatt a támogatási 
lehetőséggel a megyei önkormányzat a 2021. évi pályázat vonatkozásában nem él, 
Támogatói Okirat kibocsátását nem kéri.  
 
Mindezekre figyelemmel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni és a két határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

I. 
Határozati javaslat 

 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma KAB-KEF-20. és KAB-KEF-21. számú támogatási felhívásával és ezzel 
összefüggésben a Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatásával 
kapcsolatos szükséges döntések meghozatalára” c. előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 
1.) A közgyűlés megismerte a KAB-KEF-20-0009 azonosítószámú „Fejér megyében 

működő KEF-ek támogatása” című pályázat megvalósításával kapcsolatos 
tájékoztatást és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
előzetesen jelzett módosítási kérelmet támogatja. 

 
2.) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a támogatási cél eredményes 

megvalósítása, ezzel összefüggésben pedig a Támogatói Okirat módosítása 
érdekében – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által előkészített 
és megküldött módosított szakmai és pénzügyi dokumentációra alapozva – 
kezdeményezze egyedi mérlegelési jogkörben meghozott támogatói döntés 
meghozatalát a támogató szervezet irányába, mely módosítás célja az 1.) pont 
szerinti pályázat megvalósítási határidejének 2022. december 31. napjára történő,  
ezzel összefüggésben pedig a pályázat szakmai és pénzügyi tervének 
módosítása. 

 
3.) A közgyűlés felhatalmazza elnökét a 2.) pontban foglalt módosítási kérelem 

benyújtásával kapcsolatos egyéb szükséges intézkedések megtételére, továbbá 
pozitív támogatói döntés esetén a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával  tárgyban kötött Együttműködési és Támogatási Megállapodás 
– támogatói döntésnek megfelelő tartalmú – módosítására, az erről szóló okirat 
aláírására a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián 
  a közgyűlés elnöke 
 
Határidő: 2022. június 30. 
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II. 
Határozati javaslat 

 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma KAB-KEF-20. és KAB-KEF-21. számú támogatási felhívásával és ezzel 
összefüggésben a Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatásával 
kapcsolatos szükséges döntések meghozatalára” c. előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 
1.) A közgyűlés megismerte a KAB-KEF-21-0013 azonosítószámú „Fejér megyében 

működő KEF programok támogatása” című pályázat megvalósításával kapcsolatos 
tájékoztatást.  

 
2.) A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a pályázat elbírálásával kapcsolatos csúszás 

és a csökkentett összegű támogatás az eredeti támogatási kérelem és program 
teljes felülvizsgálatának igényét vetette fel, azonban ezen feladat az 
egyeztetésekre és a módosításra meghatározott rövid határidőre tekintettel 
szakmai és pénzügyi szempontból megalapozottan nem teljesíthető, ezért a 
közgyűlés a  pályázattal kapcsolatban Támogatói Okirat kibocsátását nem kéri. 
 

3.) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésről a támogatáskezelő 
szervezetet és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát a határozat 
megküldésével értesítse. 

 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián 
  a közgyűlés elnöke 
 
Határidő: 2022. június 30. 
 
 
Székesfehérvár, 2022. június 23. 
 

 
Dr. Molnár Krisztián s.k. 

 
 
 

 
 

 


