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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

325/2021. (V. 6.) kgy. határozata 

 

a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményben a nappali ellátás 

alapszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó 2/2020. (IX.8.) számú, valamint 

3/2020. (IX.9.) számú polgármesteri döntések visszavonásáról 
 

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 kiemelten veszélyeztetett időskorú személyek fokozott védelme érdekében a 2/2020. (IX.8.) 

számú, valamint 3/2020. (IX. 9.) számú polgármesteri döntések (a továbbiakban együtt: 

Döntések) alapján a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 

működő Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény alábbi telephelyein a nappali ellátás 

alapszolgáltatásnak – bele nem értve az étkeztetést – a Döntések visszavonásának napjáig 

történő szüneteltetésére került sor: 

1. Felsővárosi Gondozási Központ 8000 Székesfehérvár, Cserkész utca 10. 

2. Maroshegyi Gondozási Központ 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 7. 

3. Palotavárosi Gondozási Központ 8000 Székesfehérvár, Gellért újsor 8. 

4. Zsolt Utcai Gondozási Központ 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 34. 

e) a koronavírus fertőzés elleni védettséget biztosító országos oltási program előrehaladottságával 

a megbetegedések száma csökkenő tendenciát mutat a fokozott védelemre szoruló időskorú 

ellátottak körében is, így javasolt, hogy az érintett telephelyeken 2021. május 10. napjától újra 

biztosított legyen a nappali ellátás szolgáltatás; 

f)  a d)-e) pontokra figyelemmel javasolt a 2. pont szerinti döntés 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 – a Döntéseket 2021. május 9. napjával 

visszavonom. 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

 

 

Felelős:  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


