
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
90/2022. (IV.27.) határozata 

 

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

 

A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 
egyes Európai Uniós finanszírozású projektjeiről és javaslat a szükséges intézkedések 
meghozatalára” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Közgyűlés a beszámolóban foglaltakat megismerte és elfogadja. 
 

2. A Közgyűlés a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 azonosító számú, „Szent 
István Program - Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség” c. projekt 
keretében a Magyar Városkutató Intézet Kft-vel Projekt-előkészítő Tanulmány és 
mellékletei elkészítése tárgyban kötött Vállalkozási Szerződést megismerte, a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-
00001 azonosító számú projekt keretében intézkedjen a közbeszerzési 
tanácsadó kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról – bírálati 
szempontként a legalacsonyabb ajánlati árat határozza meg –, és a nyertes 
ajánlattevővel a szerződés megkötéséről, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása 
mellett. 

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-
00001 azonosító számú projekt esetében a közbeszerzési tanácsadó javaslata 
alapján, az értékhatárra tekintettel intézkedjen az 1. mérföldkőig (2022.12.31.) 
lezárni szükséges beszerzési eljárások lefolytatásáról, valamint a szükséges 
közbeszerzések előkészítéséről. Beszerzések esetén bírálati szempontként a 
legalacsonyabb ajánlati árat határozza meg. Továbbá felhatalmazza a 
beszerzések esetén a szerződések megkötésére, a Közgyűlés utólagos 
tájékoztatása mellett. 

 

5. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 
azonosító számú projekt esetében a projektmenedzsment feladatokat a Fejér 
Megyei Önkormányzati Hivatal lássa el. 

 

6. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP-1.5.1-20-2020-00010 
kódszámú, „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai előkészítése” c. projekt 
esetében a projekt fizikai befejezési határidejének (új dátum 2022.12.31.) 
módosítására vonatkozó, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Plusz és így Fejér Megye Integrált Területi Program 2021-2027 elfogadásának 
időigénye miatt indokolttá vált támogatási szerződés módosítási igényt nyújtsa be, 
a Támogató általi elfogadását követően aláírásával hitelesítse, a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatása mellett. 

 



7. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP-1.5.1-20-2020-00012 azonosító 
számú, „A 2021-27 tervezési időszak projektszintű előkészítése” c. projekt 
esetében a költségátcsoportosítás – melynek eredményeként kerékpáros 
nyomvonaltervek (4 db) és megyei kerékpárforgalmi hálózati terv kidolgozása 
válik lehetővé –, illetve a soron következő mérföldkő (új dátum 2022.12.15.) és 
így a projekt fizikai befejezési határidejének (új dátum: 2022.12.31.) módosítása 
miatt indokolttá vált támogatási szerződés módosítási igényt nyújtsa be, a 
Támogató általi elfogadását követően aláírásával hitelesítse, a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatása mellett. 

 

8. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP-1.5.1-20-2020-00012 azonosító 
számú, „A 2021-27 tervezési időszak projektszintű előkészítése” c. projekt 
esetében a támogatási szerződés módosításának jóváhagyását követően a 
kerékpáros nyomvonaltervek és megyei kerékpárforgalmi hálózati terv 
kidolgozásához szükséges beszerzéseket folytassa le – bírálati szempontként a 
legalacsonyabb ajánlati árat határozza meg –, és a nyertes ajánlattevőkkel a 
szerződéseket kösse meg, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 

9. A Közgyűlés a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú, „Fejér megyei 
identitás erősítése térségi szemléletben” c. projekt keretében a Titkok Háza Kft-
vel kötött Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítását megismerte, a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

10. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 
azonosító számú, „Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron” c. projekt esetében 
a projekt mérföldkövei elérési dátumának, illetve a projekt fizikai befejezési 
határidejének (új dátum 2022.12.31.) Korm. rendelet módosítás szükségessége 
miatt indokolttá vált meghosszabbítására vonatkozó támogatási szerződés 
módosítási igényt nyújtsa be, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 

11. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a határozat valamennyi pontja tekintetében a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián 
  Közgyűlés elnöke 

Határidő: folyamatosan 
 
Székesfehérvár, 2022. április 27.  
 
 
 Dr. Molnár Krisztián s.k. Dr. Kovács Zoltán s.k. 
 a közgyűlés elnöke megyei jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 


