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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

320/2021. (V. 5.) kgy. határozata 

kulturális célú közösségi tereket működtető székesfehérvári szervezetek 

támogatásával 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) az Önkormányzat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

193/2021. (III. 25.) kgy. határozata alapján pályázati kiírást (továbbiakban: Pályázati kiírás) 

tett közzé a kulturális célú közösségi tereket működtető, a koronavírus-járvány miatt 

nehéz helyzetbe került székesfehérvári székhelyű vagy telephelyű szervezetek működési 

költségeinek támogatása céljából; 

 

e) a Pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidő 2021. április 16. napján lejárt, amely 

időpontig 8 pályázat került benyújtásra; 

 

f) a benyújtott pályázatok – a jelen határozat 2.3. pontjában felsorolt szervezetek pályázatainak 

kivételével – megfelelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek; 

 

g) a kulturális célú közösségi terek fenntartásának önkormányzati támogatása érdekében 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 az alábbi pályázó szervezetek részére biztosít vissza nem térítendő 

támogatást a 2020. november 1. – 2021. június 30. napja közötti időszakban felmerülő 

működési költségeikhez: 

 

Ssz. 
Támogatott  

szervezet neve 

Támogatási összeg 

(Ft) 

Elszámolható 

költségnemek 

1. 

Fehérvári Fesztivál Koncert 

Szervező és Kommunikációs 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

500 000 dologi 

2. 
Nyolcas Műhely Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
1 000 000 dologi 

3. "Örömhír" Alapítvány 600 000 dologi 

4. 
PARABA-FEHÉRVÁR Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
1 000 000 dologi 

 
2.2.  a támogatott szervezetek a támogatási összeg felhasználásáról 2021. augusztus 29. napjáig 

kötelesek elszámolni Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az 

önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete 8. §-ában 

foglaltak szerint; 

 
2.3.  az alábbi pályázó szervezetek nem részesülnek támogatásban: 

 

Ssz. 
Pályázó 

szervezet neve 
Indoklás 

1. 
Alba Regia Tanulóiért Kulturális 

Egyesület 

A Pályázati kiírás 6.h) pontjának 

nem felel meg a pályázat. 

2. 
BORY-VÁR Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

A Pályázati kiírás 6.c) pontjának 

nem felel meg a pályázat. 

3. 

Kerülj a középpontodba 

Személyiségfejlesztő és 

Egészségmegőrző Alapítvány 

A Pályázati kiírás 6.h) pontjának 

nem felel meg a pályázat. 

4. 

"KRAJCZÁROS" Alapítvány a 

Honvédség pénzügyi, számviteli 

dolgozóiért 

A Pályázati kiírás 2. pontjában 

foglalt támogatási célnak nem felel 

meg a pályázat. 

 

 

 



 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a 2.1. pont szerinti támogatási összegek forrása 

a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelete  

11. mellékletében meghatározott „Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása” 

költségvetési során 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 

 


