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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-337/2021. 

 

 

 
 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

311/2021. (V. 4.) kgy. határozata 

a Szent István Király Múzeum 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) a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumok Kollégiuma nyílt pályázati felhívást (a 

továbbiakban: Pályázati felhívás) tett közzé az alábbi három pályázati cél keretében 

igényelhető támogatásra: 

1. pályázati cél: múzeumi műtárgyak szerzeményezése,  

2. pályázati cél: múzeumi évkönyvek közzététele,  

3. pályázati cél: állományvédelem, restaurálás, valamint állományvédelmi, restaurálási 

tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése; 

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

támogatás, támogatási előleg formájában, utólagos elszámolási kötelezettséggel; 

f) a Pályázati felhívás a pályázók részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását nem 

írja elő; 

g) a pályázatok benyújtására jogosultak körébe tartoznak a megyei hatókörű városi 

múzeumok; 

h) az Önkormányzat fenntartásában lévő Szent István Király Múzeum (8000 

Székesfehérvár, Fő utca 6., a továbbiakban: Intézmény) a Pályázati felhívás keretén belül 

pályázatot kíván benyújtani a 2. és 3. pályázati cél támogatására a jelen határozat 2.1. 

pontjában foglalt összegekben; 
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i) a maximálisan igényelhető támogatási összeg a 2. pályázati cél esetében 1 000 000,- Ft, a 

3. pályázati cél esetében 1 500 000,- Ft; 

j) a pályázatok benyújtására 2021. május 5. napjáig van lehetőség; 

k) az Intézmény által benyújtani kívánt pályázatok pozitív elbírálása esetén a megítélt 

támogatási összegek hozzájárulnának az Intézmény szakmai munkájához, 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 

 

2.1. az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Intézmény pályázatot nyújtson be a 

Pályázati felhívásban azonosított 2. és 3. pályázati célhoz kapcsolódó, 2021. április 1 – 

2022. március 31. napja között megvalósításra kerülő tevékenységek támogatása 

érdekében az alábbiak szerint:  

a) az Intézmény múzeumi évkönyvének megjelentetése céljából 1 000 000,- Ft 

támogatás igénylése, 

b) állományvédelmi anyag- és eszközbeszerzés, illetve állomány- és műtárgyvédelmi 

tevékenység finanszírozása céljából 1 493 800,- Ft támogatás igénylése; 

 

2.2. amennyiben a megítélt támogatások összege kevesebb a 2.1. pontban megjelölt igényelt 

támogatási összegeknél, úgy az Intézmény a tevékenységeket csökkentett tartalommal, a 

megítélt támogatási összegek erejéig valósíthatja meg, ahhoz az Önkormányzat anyagi 

forrást nem biztosít; 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő: 2021. május 5. 

 

 

 

dr. Cser-Palkovics András       dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


