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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

328/2021. (V. 7.) kgy. határozata 

a Sóstó egyes létesítményeihez, részeihez kapcsolódó szolgáltatások  

nyújtására vonatkozó javaslat elfogadására 

 

 

 

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 állampol-

gárok 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 te-

rületére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapí-

totta 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 telepü-

lési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek fel-

adat- 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 Közgyűlés 204/2019.(IV.12.) számú határozatában (továbbiakban: Határozat1) 

megbízta a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelős-

ségű Társaságot (továbbiakban: Városfejlesztési Kft.), hogy a  MOL Aréna Sóstó lé-

tesítmény üzemeltetési feladatain túl gondoskodjon  az un. kilátó nagyközönség szá-

mára történő megnyitásáról, a látogató központ, továbbá a létesítménynek a természet-

védelmi területhez közvetlenül kapcsolódó területe különösen rekreációs, oktatási, 

sport és kulturális célú használatának lehetővé tételéről, szabadidős programok szer-

vezéséről. A Közgyűlés a Határozat1-ben döntött a szabadidős programok keretében 

nyújtott szolgáltatások típusairól és azok díjáról, melyet a 234/2020. (VII.15.) számú 
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határozatban (továbbiakban: Határozat2) további szolgáltatásokkal egészített ki, meg-

állapítva egyidejűleg azok díját is.  

e) A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(továbbiakban: Turisztikai Kft.) a turizmusélénkítés érdekében elindítja turisztikai 

nyitást segítő kampányát „Nyiss Fehérvárra” címmel, mely városi szintű kedvezmény-

csomagot kínál a szállóvendégek részére, vendégéjszakához kötve. A kedvezmény-

csomag részeként a Határozat1-ben és a Határozat2-ben leírt egyes programok is ki-

ajánlásra kerülhetnek. A kampány sikerének érdekében célszerű lenne a hétvégi Sóstó 

ökotúrák és családi túrák, valamint játékok esetében kedvezmény biztosítása, melyhez 

szükséges a Határozat1- ben és a Határozat2-ben szereplő szolgáltatások díjától tör-

ténő eltérés lehetőségének megteremtése. 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-

mányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere-

ként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - úgy döntök, miszerint Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy 

 

a Városfejlesztési Kft. a „Nyiss Fehérvárra” program résztvevői részére 2021. május 

07. napjától 2021. október 31. napjáig tartó időszakban a Határozat1-ben és Határo-

zat2-ben foglalt díjaktól eltérően az alábbi programok esetében az alábbi kedvezmé-

nyes szolgáltatásai díjakat alkalmazza: 

 

 

Sorszám 

Program meg-

nevezése 
Leírás Ár (bruttó) 

 

3. 

Ökotúra 

(a program ré-

sze a kilátó) 

Hétvégi garantált túravezetés 

(1,5 óra) 

750 Ft/fő 

Családi jegy: 

1.750 Ft/fő 

 

10. 
Családi feladat-

lap 

Legyél Te is a Sóstó Természet Őre! 

Egyéni látogatóknak szóló állandóan 

elérhető feladatlapos családi játék  

300 Ft/feladatlap 

 

19. 

 

 

Családi  

"kaland" túra 

 

 

Családokra szabott Ökotúra, szakmai 

vezetéssel, interaktív játékkal gyere-

keknek - nyitvatartási időben kérhető 

(3 óra) 

4000 Ft (legfel-

jebb  

2 felnőtt és leg-

feljebb  

4 gyerek;  

4 gyerek fölött 

gyerekenként to-

vábbi  

100 Ft) 
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3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Társaságfelügyeleti Iroda bevonásával a Városfej-

lesztési Kft.-t és a Turisztikai Kft.-t a döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

Guti Péter ügyvezető 

Szegő Krisztina ügyvezető 

Sulyok János irodavezető 

 

 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

       Dr. Cser-Palkovics András      Dr. Bóka Viktor 

                 polgármester                címzetes főjegyző 


