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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

308/2021. (V. 3.) kgy. határozata 

a fogyatékos személyek otthona és gondozóháza szociális feladatokkal  

kapcsolatos döntés 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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 

67. § (2) bekezdésében, valamint 80. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott fogyatékos 

személyek gondozóháza és fogyatékos személyek otthona szociális szakellátás (továbbiakban 

együtt: Szolgáltatások) biztosításáról az Szt. 88. § (1) bekezdése alapján az állam köteles 

gondoskodni; 

e) az Önkormányzat a Szolgáltatást önként vállalt feladatként a Frim Jakab Képességfejlesztő 

és Szakosított Otthonban (továbbiakban: Intézmény) 10 – 10 férőhelyen (továbbiakban együtt: 

Feladatok) biztosítja; 

f) a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet az NSZI-1006/2021. iktatószámú levelében értesítette az 

Önkormányzatot, miszerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Feladatok 2021. évi 

ellátására Támogatói Okirattal – a 2020. évi összeggel megegyezően – a 20 férőhelyre összesen 

32.197.216,-Ft/év működési támogatást (továbbiakban: Támogatás) biztosít utólagos 

elszámolással a betöltött férőhelyekkel arányosan; 
g) a Támogatás nem fedezi a Feladatok teljes költségigényét, ezért a Feladatok teljes 

költségigényének a Támogatással nem fedezett része az Intézmény 2021. évi költségvetésébe 

beépítésre került;  

h) az 1. d)-g) pontokban foglaltakra figyelemmel szükséges a 2. pont szerinti döntés 

meghozatala. 

  



2 

 

 

 

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 az Önkormányzat a 

Feladatok ellátásához igénybe veszi az EMMI által biztosított Támogatást az alábbi feltételekkel: 

a) az Önkormányzat a Feladatokat az Intézmény útján a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, 

valamint a szakmai előírásoknak megfelelően, a szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosításával látja el, 

b) az EMMI a Feladatok 2021. évi ellátása során keletkező költségek finanszírozásához Támogatói 

Okirat kiadása útján utólagos elszámolás mellett biztosítja a Támogatást az Önkormányzat részére,   

c) a Támogatás utalása a Támogatói Okirat aláírását követően egy összegben történik, mely összeg 

kizárólag a Feladatok ellátásával kapcsolatos, 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között 

felmerülő személyi juttatásra, munkaadókat terhelő adókra és járulékokra, valamint dologi 

költségekre használható fel legkésőbb 2022. február 28. napjáig, 

d) a férőhely-kihasználtságtól való elmaradás esetén, az elmaradás arányában az Önkormányzatnak 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik a Támogatás összegéből, 

e) a Támogatás felhasználásáról az Önkormányzat köteles pénzügyi elszámolást, valamint szakmai 

beszámolót benyújtani az NSZI részére. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a Feladatok teljes költségigényének a 

Támogatással nem fedezett része az Önkormányzat saját bevételei terhére az Intézmény 2021. évi 

költségvetésébe beépítésre került. 

 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 
 

 
 

Felelős:  Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

   

Határidő:  értelem szerint 
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