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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés a „Fejér Termék” elismerés létrehozásáról, feltételeiről, 
intézményrendszeréről a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, 
„Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér 
megyében” c. projektről és javaslat a szükséges intézkedések megtételéről szóló 
247/2019. (XII.12.) határozatában rendelkezett. 

E szerint a „Fejér Termék” elismerésre minden év december 31. napjáig van lehetőség 
pályázatot benyújtani. Az elbírálást a Fejér termék Bizottság a tárgyévet követő év 
elején végzi el és az eredményt a tárgyévet követő év első alkalmával megrendezett 
Megyekorzóján hirdeti ki.  

Az elmúlt két év tapasztalata alapján felülvizsgálatra került az eljárásrend, mely 
alapján két módosítás indokolt. 

Az egyik, a beadási határidő módosítása elismerés évét megelőző év december 31. 
napjáról az elismerés évének február 28. napjára. 

Az elmúlt évek során az a tapasztalás született, hogy az év végi időszakban a 
pályázatok beadása nehézkes, sok termelő/kézműves lecsúszik a december 31-i 
beadási határidőről a pandémia, illetve az év végi zárás és az adventi vásárok miatt. 
Jelen pályázati eljárás esetén is 2021. december 31-i határidőig 3 termelő/kézműves 
tudta benyújtani pályázatát. A fenti indokokra tekintettel a pályázati felhívásban 
szereplő elismerés évét megelőző év december 31-i beadási határidőt javasoljuk az 
elismerés évének február 28. napjára módosítani.  

A másik módosítási indítvány pedig arra irányul, hogy az elismerés átadására a 
Megyenapon kerüljön sor. Az elmúlt két évben az elismerés átadása nem tudott a 
tárgyévet követő év első alkalmával megrendezett Megyekorzón történni, hisz 2020-
ban a pandémia miatt Megyekorzó megtartása is bizonytalan volt, ezért önálló 
sajtónyilvános átadáson került sor. Míg a pandémia miatt 2021. évben az első 
Megyekorzó egybeesett a Megyenapi Megyekorzóval. A visszacsatolások 
tekintetében is nagyon pozitív volt a Megyenapi Megyekorzón történő átadás, ezért 
indokoltnak tartjuk az elismerés átadásának időpontját a Megyenapi Megyekorzóhoz 
kötni.  

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a „Javaslat a „Fejér Termék” 
elismerés pályázati beadási határidejének meghosszabbítására” c. előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta:  

1. A Közgyűlés a „Fejér Termék” pályázati felhívásában szereplő beadási 
határidőt elismerés évét megelőző év december 31. napjáról az elismerés 
évének február 28. napjára módosítja. 

  



 
2. A Közgyűlés a „Fejér Termék” elismerés átadásának időpontját a tárgyévet 

követő év első alkalmával megrendezett Megyekorzó helyett a Megyenapon 
tartott Megyekorzóra módosítja. 

3. A Közgyűlés felkéri a Fejér Termék Bizottságot, hogy az ügyrendjét, valamint a 
„Fejér Termék 2022.” elismerés pályázati felhívását a fentiek alapján vizsgálja 
felül és szükség esetén módosítsa.  
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