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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-311/2021. 

 

 

 
 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

285/2021. (IV.23.) kgy. határozata 

a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ részére pályázaton történő 

részvételhez fenntartói hozzájárulás megadásáról 
 

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. 

rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint "Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében 

nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti."; 

d) az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

nyílt pályázatot hirdetett (a továbbiakban: Pályázati kiírás) a  

Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására  

hét altémában, az altémákban esetenként többféle kategóriában. A pályázat célja a hazai magyar és 

nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc és népzenei együttesek és népdalkörök, 

tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának 

fejlesztése, a közösségek megerősítése; 

e) a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartoznak az önkormányzati fenntartású intézmények; 

f) a pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-

os mértékű támogatási előleg formájában, utólagos elszámolási kötelezettséggel; 

g) a pályázatok benyújtására 2021. április 23. napjáig van lehetőség; 

h) az Önkormányzat fenntartásában lévő Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (8000 

Székesfehérvár, Fürdő sor 3., a továbbiakban: Intézmény) a Pályázati kiírás keretében pályázatot 

kíván benyújtani a jelen határozat 1. mellékletében foglalt infrastrukturális fejlesztésre és a 

jelen határozat 2., 3. mellékleteiben foglaltak szerinti szakmai programok megvalósítására; 

i) a jelen határozat 1. melléklete szerinti infrastrukturális fejlesztéssel érintett ingatlan 

(továbbiakban: Ingatlan) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi, 

és azt a Közgyűlés 576/2019. (IX.20.) számú határozata alapján az Intézmény használja és 

üzemelteti; amennyiben a felújítással érintett ingatlan nem a pályázó szervezet tulajdona, úgy a 

tulajdonos részéről beleegyező nyilatkozat is szükséges a felújítás jóváhagyásáról;  
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j) az Intézmény által benyújtani kívánt pályázatok pozitív elbírálása esetén a megítélt támogatási 

összegek hozzájárulnának az Intézmény hatékony feladatellátásához és infrastruktúra 

fejlesztéséhez, ezért javasolt a 2. pontban foglalt döntések meghozatala. 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban 

leírtakra – úgy döntök, hogy 

 

a) az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Intézmény: 

 az 1. melléklet 1. pontjában rögzített támogatási kategória tartalma keretei között az  

1. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal,  

 a 2. melléklet 1. pontjában rögzített támogatási kategória tartalma keretei között a  

2. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal, és  

 a 3. melléklet 1. pontjában rögzített támogatási kategória tartalma keretei között a  

3. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal  

pályázatot nyújtson be; 

 

b) az Önkormányzat mint az Ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati támogatás 

elnyerése esetén, a pályázati támogatás terhére az Intézmény az 1. melléklet 2. pontja szerinti 

infrastrukturális fejlesztést az Ingatlanon megvalósítsa; 

c) amennyiben az 1. melléklet 2. pontja szerinti infrastrukturális fejlesztés esetén a megítélt támogatás 

összege kevesebb az igényelt támogatási összegnél, úgy az Önkormányzat a megítélt támogatási 

összeg ismeretében dönt a fejlesztés megvalósíthatóságáról; 

d) amennyiben a 2. melléklet 2. pontja és a 3. melléklet 2. pontja szerinti programok esetén a megítélt 

támogatás összege kevesebb az igényelt támogatási összegnél, úgy az Intézmény a programokat 

csökkentett tartalommal, a megítélt támogatási összeg erejéig valósíthatja meg, ahhoz az 

Önkormányzat anyagi forrást nem biztosít; 

e) az Intézmény az 1. melléklet 2. pontjában foglalt infrastrukturális fejlesztés megvalósítása esetén 

annak megkezdése előtt köteles az Önkormányzatot értesíteni a további intézkedések megtétele 

érdekében, és köteles a Polgármesteri Hivatal szakirodájával egyeztetni, együttműködni.  

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

 dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő: 2021. április 23. 

 

 

 

 

 

dr. Cser-Palkovics András       dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 
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1.melléklet 

 

 

 

„A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás 

elősegítése, a közösségek megerősítése és az utánpótlás biztosítása” altéma  

„Infrastruktúra fejlesztés (Beruházás)” CSSP-TARGYALKOTO-B-2021 kódjelű  

pályázati kategória 

 

 

 

 

1. A pályázati kategória tartalma: 

 

a) a támogatás célja: tudásátadás céljából működtetett népi kézműves alkotóház, nyitott műhely, 

műhelygaléria, népi kézműves bemutatóhely felújításának, infrastruktúra kialakításának 

támogatása, 

b) a pályázat keretében elnyerhető támogatás típusa: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás,  

c) az elnyerhető támogatás maximális összege: 10.000.000, - Ft,  

d) önerő: a pályázathoz önerő biztosítása nem feltétel, 

e) a megvalósítás időtartama: 2021. július 1. – 2022. június 30. 

f) szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás teljesítésének határideje: 2022. július 30. 

 

 

2. Az 1.pont tartalmi elemein belül az Intézmény által benyújtani tervezett pályázat főbb tartalmi elemei: 

a) a támogatás célja: a Székesfehérvár 3659 helyrajzi számú (természetben: 8000 Székesfehérvár, 

Kertalja u. 8. szám) ingatlan infrastrukturális fejlesztése az alábbi műszaki tartalommal: 

Az infrastrukturális fejlesztés keretében a főépület tetőfelújítása történik meg különösen az alábbi 

munkák elvégzésével: 

aa) tartószerkezet szakértői véleményének elkészítése, 

ab) ácsszerkezet kiviteli tervének elkészítése, 

ac) építési tervezési munkák elvégzése, 

ad) felújítás kivitelezése, 

ae) műszaki ellenőrzési feladatok elvégzése, 

af) a tetőfelújításhoz kapcsolódó általános helyreállítási és karbantartási munkálatok elvégzése, 

beleértve a területrendezést, 

ag) a fejlesztéshez kapcsolódó kötelezően előírt reklám- és PR tevékenység  

b) az Intézmény által megpályázni kívánt összeg: 10.000.000,- Ft 

c) önerő: amennyiben a megítélt támogatás nem fedezi valamely, a 2.aa)-ac) pontban felsorolt 

munkafolyamatot, tevékenységet, úgy annak fedezete az Intézmény költségvetésében kerül 

biztosításra összesen legfeljebb 210.000,- Ft összeg erejéig.  

d) a megvalósítás időtartama: a támogatói okirat kiadásától – 2022. június 30.  
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2. melléklet 

 

 

 

„A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás 

elősegítése, a közösségek megerősítése és az utánpótlás biztosítása” altéma  

„Szakmai program megvalósítása” CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2021 kódjelű  

pályázati kategória 

 

 

 

 

1. A pályázati kategória tartalma: 

 

a) a támogatás célja: tudásátadás céljából népi kézműves kurzusok, szakkörök, művészeti csoportok, 

foglalkozássorozatok, műhelyfoglalkozások, kiállítások lebonyolítása, rendezvények, 

konferenciák és azokon való részvétel támogatása,  

b) a pályázat keretében elnyerhető támogatás típusa: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás,  

c) az elnyerhető támogatás maximális összege: 8.000.000, - Ft,  

d) önerő: a pályázathoz önerő biztosítása nem feltétel, 

e) a megvalósítás időtartama: 2021. július 1. – 2022. június 30. 

f) szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás teljesítésének határideje: 2022. július 30. 

 

 

2. Az 1.pont tartalmi elemein belül az Intézmény által benyújtani tervezett pályázat főbb tartalmi elemei: 

 

a) a támogatás célja: népművészettel kapcsolatos programok megvalósítása az Intézmény 

székhelyén és telephelyein. Kiállítások és országos szakmai programok megszervezése.  

Az utánpótlás-nevelés jegyében művészeti gimnáziumok tanulói számára nyílt műhelynapok 

szervezése. A kenyérsütés, lepénysütés köré tervezett tematikus táborok megvalósítása a 

kemencével rendelkező telephelyeken, 

b) az Intézmény által megpályázni kívánt összeg: 8.000.000,-Ft, 

c) önerő: nem kerül biztosításra, 

d) a megvalósítás időtartama: a támogatói okirat kiadásától – 2022. június 30.  
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3. melléklet 

 

 

 

„Népzene- oktatási programok megvalósítása” CSSP-ZENEOKTAT-2021 kódjelű altéma  

 

 

 

 

 

1. A pályázati kategória tartalma: 

 

a) a támogatás célja: autentikus népzenei hagyományokon alapuló közösségépítés céljával 

megvalósuló egész éves népzene-oktatási programok létrehozása. Kiemelten javasolt az olyan 

népzeneoktatási műhelyek támogatása, amelyek vállalják a népi cimbalom és/vagy a tárogató 

huzamosabb idejű oktatását.  

b) a pályázat keretében elnyerhető támogatás típusa: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás,  

c) az elnyerhető támogatás maximális összege: 6.000.000, - Ft,  

d) önerő: a pályázathoz önerő biztosítása nem feltétel, 

e) a megvalósítás időtartama: 2021. július 1. – 2022. június 30. 

f) szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás teljesítésének határideje: 2022. július 30. 

 

 

2. Az 1.pont tartalmi elemein belül az Intézmény által benyújtani tervezett pályázat főbb tartalmi elemei: 

 

a) a támogatás célja: népzenészek részére oktatási hétvégék szervezése zeneiskolák bevonásával, 

együttműködésével. A tárogató mint népi hangszer köré szervezett oktatási és városi jelentőségű 

zenei közönségprogramok megvalósítása az Intézmény székhelyén és telephelyein. 

b) az Intézmény által megpályázni kívánt összeg: 6.000.000,-Ft 

c) önerő: nem kerül biztosításra, 

d) a megvalósítás időtartama: a támogatói okirat kiadásától – 2022. június 30.  

 


