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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-327/2021. 

 

 

 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

301/2021. (IV. 29.) kgy. határozata 

önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

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) a jelen határozat mellékletének (továbbiakban: melléklet) (2) oszlopában megnevezett 

szervezetek, személyek nyújtottak be kérelmet önkormányzati támogatás 

biztosítása céljából a melléklet (3) oszlopában megjelölt támogatási céljaik 

megvalósítása érdekében;  

e) a támogatást igénylők megfelelnek a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II.16.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Támogatási rendelet) 3. § (2) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek, és az általuk benyújtott pályázati dokumentációk 

megfelelnek a Támogatási rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek; 

f) javasolt, hogy a támogatást igénylők részére a melléklet (4) oszlopában megjelölt 

támogatási összegek kerüljenek biztosításra a melléklet (5) oszlopában megnevezett, 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 

11. mellékletében meghatározott előirányzatok terhére; 
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g) a veszélyhelyzet harmadik hulláma hosszan elhúzódik, ugyanakkor a különböző 

szakterületeken tevékenykedő szervezetek működése folyamatos, a mindennapos 

tevékenységüket részben a hagyományos, részben pedig - figyelemmel a mindenkori 

járványügyi intézkedésekre - attól eltérő formákban végzik, melyhez saját bevételeiken 

kívül külső forrás bevonása is nélkülözhetetlen; 

h) a d)-g) pontokban foglaltakra figyelemmel javasolt a 2. pont szerinti 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: 

 

2.1. az Önkormányzat a mellékletben megjelölt szervezetek, személyek részére, a 

melléklet szerint biztosít vissza nem térítendő támogatást; 

 

2.2. a támogatott szervezetek, személyek a támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb a 

mellékletben az elszámolás határidejeként megállapított napig a Támogatási rendelet  

8. §-ában foglaltak szerint kötelesek elszámolni. 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a 2.1. pont szerinti 

támogatási összegek, továbbá a melléklet 8. sorában megjelölt támogatáshoz kapcsolódó,  

a kifizetőt terhelő járulék összegének (91,176 eFt) forrása a Költségvetési rendelet  

11. mellékletében meghatározott, a melléklet (5) oszlopában megnevezett költségvetési 

sorokon rendelkezésre áll. 

 

4. 

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: értelem szerint 

 

 

 

 

dr. Cser-Palkovics András       dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

az önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 

…/2021. (……) kgy. határozatának melléklete 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Ssz. 
Támogatott neve 

(azonosító adatai) 

Támogatási cél és 

annak megvalósítási időtartama 

Támogatási 

összeg 

(eFt) 

a Támogatási összeg 

átadásához 

a Költségvetési rendelet 

11. mellékletében 

rendelkezésre álló előirányzat 

Elszámolható 

költségnemek 

Elszámolás 

határideje 

1. 

ALBA CIVITAS Történeti Alapítvány 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Várkapu utca 3. II/9.; adószáma: 

18495195-1-07) 

 

Sobor Antal válogatott novelláinak 

egy kötetben történő kiadásával 

kapcsolatban 2021. május 1. és 

2022. április 1. napja között 

felmerülő költségek támogatása 

2 625 Könyvkiadás személyi, dologi 2022.05.31. 

2. 

ALBA REGIA Nyugdíjas Egyesület 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady E. 

utca 5., adószáma: 19097587-1-07) 

 

Támogatott Művészeti és Néptánc 

Csoportjának 2021. január 1. és 

2021. december 31. napja között 

megvalósuló programjaihoz 

kapcsolódó költségek támogatása 

60 

Polgármesteri keret dologi 

 

2022.03.01. 

 
Támogatott Vízügyi Nyugdíjas 

Klubjának 2021. január 1. és 2021. 

december 31. napja között 

megvalósuló programjaihoz 

kapcsolódó költségek támogatása 

100 

3. 
Budapesti Corvinus Egyetem 

(székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8., 

adószáma: 19156972-2-44) 

a Támogatott részére a 

székesfehérvári telephelyen (az 

alapító okirat szerint: 8000 

Székesfehérvár, Budai út 43., 

8483/6. és 8483/7. hrsz.) az általa 

ténylegesen használt ingatlanok 

működtetésével kapcsolatban 

2021. március 1. és 2022. február 

28. napja között felmerülő 

költségeik támogatása 

53 600 
Székesfehérvári felsőoktatási 

intézmények támogatása 
személyi, dologi 2022.04.29. 
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4. 

„DELTA” Szabadidő- és Versenysport 

Egyesület 

(székhelye: 1161 Budapest, Béla utca 37., 

adószáma: 18194674-1-42) 

Kovács Márk kajak-kenu 

versenyző 2021. január 1. és 2021. 

szeptember 30. napja között 

megvalósuló 

versenyfelkészüléséhez, hazai 

edzőtáborokban és versenyeken 

való részvételéhez kapcsolódó 

költségek támogatása 

100 Polgármesteri keret dologi 2021.11.29. 

5. 

Egészség és Kultúra Egyesület 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Széchenyi út 43. 6/19., adószáma: 

18503405-1-07) 

Támogatott által a Skate Park és 

szurkolói klub működtetéséhez 

kapcsolódó, 2021. január 1. és 

2022. március 31. napja között 

felmerülő költségek támogatása 

2 000 

Egészség és Kultúra Egyesület 

- Skate Park és szurkolói klub 

működtetése 

dologi, immateriális 

javak, tárgyi 

eszközök 

2022.05.30. 

6. 

Fejér Megye és Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város Nyugdíjas Baráti 

Egyesülete 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Várkörút 56. 1/7., adószáma:    

18489846-1-07) 

Támogatott működéséhez 

kapcsolódó, 2021. január 1. és 

2021. december 31. napja között 

felmerülő költségek támogatása 

100 Polgármesteri keret dologi 2022.03.01. 

7. 

FEJÉR MEGYEI 

KATASZTRÓFAVÉDELMI 

IGAZGATÓSÁG (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2., 

adószáma: 15722861-2-51) 

Támogatott Székesfehérvári 

Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének polgárvédelmi 

feladataival összefüggő, 2021. 

január 1. és 2021. szeptember 30. 

napja között felmerülő költségek 

támogatása 

1 900 

Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság - Polgári Védelmi 

Kirendeltségének 2020. évi 

támogatására 

dologi 2021.11.29. 

8. Geszti Béla Csaba  

Támogatott gyermeke, Geszti Sára 

ellátásához, ápolásához és 

gyógykezeléséhez kapcsolódó, 

2021. január 1. és 2021. december 

31. napja között felmerülő 

költségek támogatása 

588,235 Polgármesteri keret 

dologi, immateriális 

javak, tárgyi 

eszközök 

 

2022.03.01. 

 

9. 

IFJÚSÁG A JÖVŐ CSALÁDJAIÉRT 

KULTURÁLIS EGYESÜLET 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár,            

Sarló utca 2., adószáma: 

18501300-1-07) 

Támogatott működéséhez 

kapcsolódó, 2021. január 1. és 

2021. december 31. napja között 

felmerülő költségek támogatása 

2 000 

Ifjúság A Jövő Családjaiért 

Kulturális Közhasznú 

Egyesület 

dologi 2022.03.01. 
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10. 

„Lánczos Kornél – Szekfű Gyula” 

Ösztöndíj Közalapítvány (székhelye: 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., 

adószáma: 18482014-1-07) 

Támogatott működéséhez és 

ösztöndíjak kifizetéséhez 

kapcsolódó, 2021., 2022., 2023. és 

2024. években felmerülő költségek 

támogatása 

4 000 

„Lánczos Kornél – Szekfű 

Gyula” Ösztöndíj 

Közalapítvány támogatása 

személyi, dologi, 

immateriális javak, 

tárgyi eszközök 

2025.03.01. 

11. 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

Nyugdíjasainak Országos Szövetsége 

(székhelye: 1093 Budapest, Mátyás utca 16., 

adószáma: 18014479-1-43) 

Támogatott Fejér megyei Adóügyi 

Klubjának 2021. január 1. és 2021. 

december 31. napja között 

megvalósuló programjaihoz 

kapcsolódó költségek támogatása  

100 Polgármesteri keret dologi 2022.03.01. 

12. 

Pedagógusok Szakszervezete Fejér 

Megyei Szervezete 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár,         

Tolnai u. 41., adószáma: 19092331-1-07) 

Támogatott Nyugdíjas 

Tagozatának tagjai részére 2020. 

december 14. és 18. napja között 

megvalósított karácsonyi 

ajándékozással kapcsolatban 

felmerült költségek támogatása 

70 Polgármesteri keret 
immateriális javak, 

tárgyi eszközök 

A támogatási 

összegnek a 

Támogatott 

bankszámlájára 

történő 

megérkezésé-

nek napjától 

számított 

15. nap 

13. 
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent 

Vendel út 17/a., adószáma: 18503670-2-07) 

Támogatott által 2021. január 1. és 

2021. december 31. napja között 

megvalósuló digitális kompetencia 

fejlesztéshez, közösségi 

médiaoktatáshoz kapcsolódó 

költségek támogatása 

15 000 

Digitális kompetencia 

fejlesztése – digitális 

felnőttképzési pilot program 

keretében + közösségi 

médiaoktatás (Székesfehérvár 

Fejlődéséért Alapítvány) 

személyi, dologi, 

immateriális javak, 

tárgyi eszközök 

2022.03.01. 

14. 

Track&Race Sportügynökség Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 1142 

Budapest, Rákosszeg park 3/C. 3. em. 12., 

adószáma: 25156957-2-42) 

Támogatott által 2021. július 5. és 

6. napján megvalósításra kerülő 

„Gyulai István Memorial – 

Atlétikai Magyar Nagydíj” 

elnevezésű nemzetközi verseny 

megszervezéséhez, 

lebonyolításához kapcsolódó 

költségek támogatása 

15 000 

Track&Race - Sportügynökség 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

- "Gyulai István Memorial-

Atlétikai Magyar Nagydíj" 

dologi 2021.09.04. 

 


