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A közgyűlés tisztségviselőinek tájékoztatója a testület legutóbbi ülése óta 
történt fontosabb eseményekről 
 
Tájékoztatás a 2022. április 4. és 2022. május 25. között történt, elnöki funkcióból 
adódó és a közgyűlés elnöke részvételével lezajlott eseményekről: 
 
 
Dr. Molnár Krisztián a közgyűlés elnöke: 
 
 április 27-én TOP Plusz „Aktív turizmus fejlesztése” kapcsán Baráth Gergellyel, az 

Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával, 
és Antal Zsuzsannával, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
projektvezetőjével egyeztetett a Megyeházán. 
 

 április 29-én, a 62-es főút melletti emlékműnél Dr. Simon László 
kormánymegbízottal, Dr. Varga Péter dandártábornokkal, Fejér megye 
rendőrfőkapitányával, Molnár Istvánnal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei 
igazgatójával, valamint dr. Hatala Józseffel, a Magyar Autóklub elnökével a közúti 
balesetek áldozataira emlékeztek. 

 
 május 3-án Dr. Mészáros Lajossal, Fejér megye 04. számú választókerület 

országgyűlési képviselőjével, Vargáné Kaiser Katalinnal, Nagyvenyim 
polgármesterével, Molnár Tiborral, Iváncsa polgármesterével, Jobb Gyulával, 
Kulcs polgármesteréve, Ronyecz Péterrel, Adony polgármesterével, valamint 
Schrick Istvánnal, Rácalmás polgármesterével és Oláh Istvánnal, Perkáta 
alpolgármesterével egyeztetett a településük jövőbeni fejlesztéseivel 
kapcsolatban. 

 
 május 5-én a megyei foglalkoztatási paktum keretein belül a Megyeháza 

Dísztermében tartottak szakmai programot, melyen részt vett Dr. Cser-Palkovics 
András polgármester úr, dr. Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója és Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének elnöke. 

 
 május 6-án a Velencei-tavi Turisztikai Évadnyitón, illetve a Velencei-tóért Díj 

ünnepélyes átadásán vett részt a kápolnásnyéki Halász-kastélyban dr. Janó Márk 
közigazgatási államtitkár úrral, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úrral, Dr. 
Mészáros Lajos országgyűlési képviselő úrral és L. Simon László főigazgató úrral. 

 május 9-én Székesfehérváron, a Városház téri II. világháborús emlékműnél 
hajtottak fejet a hősök előtt Spányi Antal megyéspüspök úrral, Dr. Cser-Palkovics 
András polgármester úrral, Törő Gábor országgyűlési képviselő úrral és Simon 
László kormánymegbízott úrral. 
 

 május 10-én Szabó Tamással Ercsi polgármesterével és Gólics Ildikó képviselő 
asszonnyal átbeszélték Ercsi Város jövőbeni fejlesztési terveit. 

 
 május 10-én Oláh Istvánnal, Perkáta ügyvivő polgármesterével átbeszélték a 

Perkátát érintő jövőbeni fejlesztéseket. 
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 május 12-én Kulcson Jobb Gyula polgármester úrral és Dr. Mészáros Lajos 

országgyűlési képviselő úrral egy új buszfordulót, buszmegállót és egy 18 
férőhelyes parkolót adtak át. 

 
 május 17-én a térség általános iskoláinak fejlesztési lehetőségeiről egyeztetett 

Szilágyiné Németh Saroltával, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatójával, 
Ronyecz Péterrel, Adony polgármesterével, Molnár Tiborral, Iváncsa 
polgármesterével, Jobb Gyulával, Kulcs polgármesterével, Vargáné Kaiser 
Katalinnal, Nagyvenyim polgármesterével, Schrick Istvánnal, Rácalmás 
polgármesterével, valamint Oláh Istvánnal, Perkáta ügyvivő polgármesterével és 
Gólics Ildikóval, Ercsi képviselőjével. 

 
 
Pálffy Károly a közgyűlés alelnöke: 

 
 április 13-án néma koszorúzással rótta le tiszteletét a Katyni Vérengzés 

Áldozatainak Emléknapján Székesfehérváron, a Jávor Ottó téren, a Katyn-
emlékkeresztnél. 
 

 április 24-én részt vett az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója alkalmából 
megrendezett ünnepi megemlékezésen a Városházán, majd a Vörösmarty 
Színházban a történelmi produkción. 

 
 május 3-án jelen volt a Székesfehérvári Törvényszék 2021. évben elért 

eredményeinek és tevékenységeinek ismertetésén. 
 

 május 9-én részt vett az Európa Napja alkalmából megrendezett megemlékezésen 
a Béke téri orosz katonatemetőben, Székesfehérváron 

 
 május 9-én részt vett az Európa Napja alkalmából megrendezett megemlékezésen 

a Szentlélek katonatemetőben, Székesfehérváron 
 
 

Önkormányzati Hivatal 
 
- Egy alkalommal került sor az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

Monitoring Bizottsága által megküldött anyagok szakmai véleményezésére, a 
Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum által képviselt 
álláspont kialakítása érdekében. 
 

- A Hivatal munkatársai 2022. április 7-én részt vettek a Közép-Duna Menti kiemelt 
térség aktív turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó, „AKTÍV KÖRÖK A KÖZÉP-DUNA 
MENTÉN” című fórumon Tolnán. 

 
- A Hivatal munkatársai részt vettek A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – 

Fejér megye projekt keretében megvalósuló Királyok útja kerékpárút I. 
szakaszának munkaindító tervegyeztetésén 2022. április 20-án.  
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- A Hivatal munkatársai 2022. április 25-én részt vettek a Fejér Megyei 

Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportjának ülésén a 
TOP- 5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében. 

 
- A Hivatal munkatársai részt vettek az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 

Nkft. munkatársaival folytatott egyeztetésen a TOP_Plusz-1.1.4-21 Aktív turizmus 
fejlesztése felhívás keretében biztosítandó Fejér megyei forrásokat illetően 2022. 
április 27-én. 

 
- A Hivatal munkatársai az érintett polgármesterek társaságában részt vettek „A 

térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Fejér megye” projekt keretében 
megvalósuló Királyok útja kerékpárút I. szakaszának tervkoncepciót bemutató 
egyeztetésén 2022. április 29-én. 

 
- A Hivatal munkatársai 2022. május 3-án részt vettek a Fejér Megyei Foglalkoztatási 

és Gazdaságfejlesztési Fórum ülésén a TOP- 5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító 
számú projekt keretében. 

 
- A Hivatal munkatársa 2022. május 5-én részt vett a Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetsége (VOSZ) által szervezett sajtóeseményen a Megyeháza 
Dísztermében. 

 
- A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) felkérésére a Hivatal 

munkatársai véleményezték a TOP_Plusz-3.1.3-21 Helyi humán fejlesztések 
felhívás kapcsán a Nemzeti Diák-, Hallgatói- és Szabadidősport Szövetség 
javaslatát (2022. május 6.). 

 
- A Hivatal munkatársa 2022. május 17-én részt vett a komplex programmal 

fejlesztendő járások szakmai fórumán Sárkeresztúron. 
 

- A Hivatal munkatársai 2022. május 20-án részt vettek a Közép-Duna Menti Kiemelt 
Térség precíziós mezőgazdasági mintaprojektjével kapcsolatos online 
egyeztetésen. 

 
- A Hivatal munkatársa 2022. május 23-án részt vett a Regionális 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ATM for SME projektjének stakeholder ülésén 
Székesfehérváron. 

 
- 2022. április 5-én a megyei főépítész részt vett Gyúró, Etyek és Vál 

településrendezési tervei módosításának egyeztető tárgyalásán az állami 
főépítésznél. 

 
- 2022. április 8-án a hivatal munkatársai részt vettek Tóth Istvánnal, Gárdony 

polgármesterével, a Velencei-tavi kikötők korszerűsítésével kapcsolatban tartott 
egyeztetésen Gárdony Polgármesteri Hivatalában. 
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- 2022. április 11-én a hivatal műszaki és beruházási referense a „Velencei-tavi 
közforgalmú hajóállomások korszerűsítésének megvalósításához kapcsolódó 
projektek kommunikációs feladatköreinek teljes körű ellátására” és a „Velencei-tavi 
partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekt kapcsán felmerülő, rendezett 
tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a „Velencei-tavi csónakkikötők 
vendégmólóinak újjáépítésével kapcsolatos projektek kommunikációs 
feladatköreinek teljes körű ellátására” beérkezett ajánlatok bírálóbizottsági 
kiértékelésén vett részt Dr. Szücs Gábor közbeszerzővel. 

 
- 2022. április 11-én a hivatal környezetvédelmi referense a Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóságon vett részt a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 
Szakmai Bizottságának ülésén, Székesfehérváron, melyen megtárgyalásra, 
szakmai véleményezésre kerültek a Kulcs, Bakonycsernye, Baracska és 
Sárkeresztes települések által a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívás keretében, felszíni 
csapadékvíz elvezetése témában benyújtott pályázatok.  

 
- 2022. április 12-én a hivatal munkatársai részt vettek a Magyar Államkincstár által 

tartott projekt utóellenőrzésén a Megyeházán, illetve a helyszíni bejáráson 
Etyeken, Mányon és Csabdiban. 

 
- 2022. április 12-én a megyei főépítész építészeti tervtanácson vett részt 

Székesfehérvár MJV főépítészénél. 
 
- 2022. április 19-én a hivatal műszaki és beruházási referense a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. Velencei Üzemvezetőségén egyeztető tárgyaláson vett részt 
a Fiatalokért Központ kialakításához kapcsolódó szennyvízelvezetés lehetséges 
nyomvonalaival kapcsolatban.  

 
- 2022. április 20-án a hivatal munkatársai részt vettek a Sárszentmihály és 

Nádasdladány közötti térségi jelentőségű kerékpárút tervezése kapcsán tartott 
tervegyeztetésen a Megyeházán. 

 
- 2022. április 22-én a megyei főépítész műemléki tervtanácson vett részt az állami 

főépítésznél. 
 
- 2022. április 26-án a hivatal munkatársai részt vettek Iváncsán a különleges 

gazdasági övezet terület folyó építkezések helyszíni bejárásán, beruházók általi 
tájékoztatásán. 

 
- 2022. május 6-án a hivatal műszaki és beruházási referense helyszíni építésügyi 

hatósági szemlén vett részt a Gárdony Határárki kikötő mosdó épület építési 
engedélyezésének ügyében.  

 
- 2022. május 11-én a hivatal műszaki és beruházási referense egyeztető 

tárgyaláson vett részt a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi 
hatóságánál a Velencei-tavi partfalak vízjogi üzemeltetési engedélyezési 
eljárásával kapcsolatban. 
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- 2022. május 13-án a megyei főépítész műemléki tervtanácson vett részt az állami 

főépítésznél. 
 
- 2022. május 16-án a hivatal munkatársai részt vettek az Etyek elkerülő út tervének 

– online módon megtartott – zsűrizésén. 
 
- 2022. május 18-án a hivatal műszaki és beruházási referense egyeztető 

tárgyaláson vett részt a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán a Sukorói kikötő 
létesítési engedélyezési eljárása ügyében.  

 
- 2022. május 17-én a megyei főépítész építészeti tervtanácson vett részt 

Székesfehérvár MJV főépítészénél. 
 
- 2022. május 19-én a megyei főépítész részt vett Lepsény településrendezési tervei 

módosításának egyeztető tárgyalásán az állami főépítésznél. 
 
- 2022. május 20-án a hivatal műszaki és beruházási referense a „Velencei-tavi 

közforgalmú hajóállomások korszerűsítésének hajózási, kikötői létesítmények, 
valamint a szükséges parti létesítmények megvalósításához kapcsolódó teljeskörű 
műszaki ellenőri tevékenység ellátására” beérkezett ajánlatok bírálóbizottsági 
kiértékelésén vett részt Dr. Szücs Gábor közbeszerzővel. 
 

 
Székesfehérvár, 2022. május 26. 

 
 

Dr. Molnár Krisztián s.k. 


