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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az elmúlt időszakban európai uniós és hazai forrásokból megyénk településein jelentős 
fejlesztések valósulhattak meg, hozzájárulva ezzel az ott élők életkörülményeinek és az 
önkormányzati szolgáltatások színvonalának javulásához. Ennek folytatása érdekében 
a 2021-2027-es európai uniós programozási időszak Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) felhívásai révén Fejér megye 
számára biztosított források mielőbbi lehívása közös megyei cél. 

A Fejér Megyei Közgyűlés a 2021-2027-es programidőszakban a megye számára 
allokált források felhasználásához kapcsolódóan 159/2021. (VIII.30.) határozatában 
döntött a Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 című dokumentum 
(a továbbiakban: FMITP) elfogadásáról, majd 221/2021. (X.28.) határozatában 
elfogadta az FMITP társadalmasítás utáni változatát. 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 117. § (1) bekezdése alapján a területi kiválasztási 
eljárásrenddel érintett felhívás esetében az irányító hatóság döntés-előkészítő 
bizottságot hív össze a támogatási döntés megalapozása érdekében, hasonlóan a 
korábbi uniós ciklusban meghatározott és alkalmazott eljárásrendhez. 

A Rendelet 29. § (1) bekezdése szerint, a megyei önkormányzat, mint területi szereplő 
részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén. A Rendelet 117. § (2) bekezdése 
szerint a döntés-előkészítő bizottság az irányító hatóság és a területi szereplő által 
delegált egy-egy tagból áll. 

A Rendelet 117. § (4) bekezdés szerint, ha a területi kiválasztási eljárásrenddel érintett 
felhívásra nem kizárólag a területi szereplő vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat 
be támogatási kérelmet, a standard kiválasztási eljárásrendre vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni, amelynek keretében az a támogatási kérelem támogatható, amelyet a 
területi szereplő képviselője is támogatásra javasolt. A területi szereplő képviselője a 
döntés-előkészítő bizottságban a területi szereplő közgyűlése határozatában hozott 
döntési javaslatot képviseli. 

A Rendeletben foglaltaknak megfelelően létrehozandó Döntés-előkészítő Bizottságba 
történő delegálással kapcsolatosan az alábbi javaslatot terjesztem elő: 

1. A Fejér Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 
felhívásaira benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak 
megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba tagként Dr. Molnár 
Krisztiánt, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét, póttagként Pálffy Károlyt, a Fejér 
Megyei Közgyűlés alelnökét delegálja. 
 

2. A Fejér Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 
Fejér Megyei Önkormányzat által benyújtott támogatási kérelmek döntési 
javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba tagként 
Bihácsi Istvánt, a Fejér Megyei Közgyűlés nem képviselő alelnökét delegálja. 

 
 
  



A Fejér Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-
előkészítő Bizottságába delegált tagja, illetve akadályoztatása esetén póttagja a 
bizottság ülésén meghatározott mandátummal vesz részt, melynek meghatározására a 
közgyűlés – összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdésével, a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 69. § (4) 
szerint - ideiglenes bizottságot hozott létre és hatalmazott fel (Fejér Megyei TOP Projekt 
Bizottság). 
 
A Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság munkájára továbbra is szükség van, hiszen a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott projektek 
megvalósítása 2023. június 30-ig tart. Emellett azonban a TOP Plusz Döntés-előkészítő 
Bizottságában a területi szereplő által képviselt mandátum kialakításához a Bizottság 
feladatkörének kibővítése szükséges, ezért szükséges a Fejér Megyei Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 
1. és 5. mellékletének az előterjesztés melléklete szerinti módosítására. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és az 
alábbi határozati javaslatokat és önkormányzati rendelettervezetet elfogadni 
szíveskedjenek. 
 

1. Határozati javaslat 
 
Fejér Megye Közgyűlése megtárgyalta az „Integrált Területi Program megvalósítása 
érdekében létrehozandó Döntés-előkészítő Bizottságba történő delegálással, valamint 
a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság feladatkörének bővítésével kapcsolatos 
döntések meghozataláról” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 
felhívásaira benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak 
megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba tagként Dr. Molnár 
Krisztiánt, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét delegálja. 
 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián 

Közgyűlés elnöke 
 
Határidő: folyamatos 
 

2. Határozati javaslat 
 
Fejér Megye Közgyűlése megtárgyalta az „Integrált Területi Program megvalósítása 
érdekében létrehozandó Döntés-előkészítő Bizottságba történő delegálással, valamint 
a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság feladatkörének bővítésével kapcsolatos 
döntések meghozataláról” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 
felhívásaira benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak 
megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba póttagként Pálffy 
Károlyt, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökét delegálja. 



 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián 

Közgyűlés elnöke 
 
Határidő: folyamatos 
 
 

3. Határozati javaslat 
 
Fejér Megye Közgyűlése megtárgyalta az „Integrált Területi Program megvalósítása 
érdekében létrehozandó Döntés-előkészítő Bizottságba történő delegálással, valamint 
a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság feladatkörének bővítésével kapcsolatos 
döntések meghozataláról” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés – amennyiben indokolt - a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz felhívásaira a Fejér Megyei Önkormányzat által benyújtott 
támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-
előkészítő Bizottságba tagként Bihácsi Istvánt, a Fejér Megyei Közgyűlés nem 
képviselő alelnökét delegálja. 
 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián 

Közgyűlés elnöke 
 
Határidő: folyamatos 

4. Határozati javaslat 
 
Fejér Megye Közgyűlése megtárgyalta az „Integrált Területi Program megvalósítása 
érdekében létrehozandó Döntés-előkészítő Bizottságba történő delegálással, valamint 
a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság feladatkörének bővítésével kapcsolatos 
döntések meghozataláról” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz Döntés-előkészítő Bizottságba delegált tagok együttes 
akadályoztatása esetére póttag delegálására. 
 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián 

Közgyűlés elnöke 
 
Határidő: folyamatos 



 

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 
(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 
(XII.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 19-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 

  

 

 Dr. Molnár Krisztián  Dr. Kovács Zoltán 

 a közgyűlés elnöke megyei jegyző 

 
 
  



1. melléklet a …2022. (….) önkormányzati rendelethez 

1. A Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 
(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 

 (A B 

1. Hatáskör Átruházott hatáskör 
gyakorlója) 

9. Meghatározza a Fejér Megyei Közgyűlés által a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program és Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz Döntés-
előkészítő Bizottságaiba delegált tag, illetve akadályoztatása 
esetén a póttag által képviselendő döntési javaslatot   
 

Fejér megyei   
TOP Projekt 
Bizottság 

 

 

 

2. melléklet a …2022. (….) önkormányzati rendelethez 

1. A Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 
(XII.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép: 

„2. Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság 

Meghatározza a Fejér Megyei Közgyűlés által a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program és Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Döntés-előkészítő 
Bizottságaiba delegált tag, illetve akadályoztatása esetén a póttag által képviselendő 
döntési javaslatot.” 

  



a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 
(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelet tervezet részletes indokolása 
 

1. § és 1. melléklet és 2. melléklethez 
 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 
meghatározza szervezeti és működési rendjét. 
  
A Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság továbbra is  meghatározza döntési javaslatát a Döntés-
előkészítő Bizottság tagja részére a 2014-2020-as európai uniós programozási időszak 
(melynek záródátuma: 2023. december 31.) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatai tekintetében. 
Emellett a 2021-2027-es európai uniós programozási időszak Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz tekintetében szintén létrejött Döntés-előkészítő Bizottságban is 
indokolt a területi szereplő által képviselt döntési javaslat kialakítása, melyhez a Bizottság 
feladatkörének kibővítése vált szükségessé. 
  

2. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
  

 
a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 

(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 17. §-a alapján 
 
Társadalmi hatás: 
A rendelet megalkotásának társadalmi hatása nincs. 
 
Gazdasági hatás: 
A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nem számottevő. 
 
Költségvetési hatás: 
A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs.  
 
Környezeti és egészségügyi következmények: 
A rendelet megalkotása környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem számottevő. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A jogszabályi összhangok megteremtése érdekében szükséges a rendelet módosítása. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 
Székesfehérvár, 2022. január 17. 
 
 

Dr. Molnár Krisztián s.k. 
 


