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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

364/2021. (V. 20.) kgy. határozata 

a Nemzeti Kulturális Alapból biztosított költségvetési támogatás 

igénybevételével 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) 2020. évben a kulturális ágazat dolgozói közalkalmazotti jogviszonyának munkaviszonnyá 

alakítása mellett 6 %-os béremelés került végrehajtásra az állami és önkormányzati 

kulturális intézményeknél foglalkoztatottak körében (a továbbiakban: Bérrendezés), 

e) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 95/2021. (II.18.) kgy. 

határozatában döntött a Bérrendezés 2020. és 2021. évi fedezetének biztosításáról, a 

kifizetés feltételeiről, módjáról, 

f) az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 

értesítette az Önkormányzatot, miszerint az Önkormányzat részére 111.761.006, - Ft 

összegű támogatást ítéltek meg (a továbbiakban: Támogatás) a koronavírus-világjárvány 

által okozott károk hatékony enyhítése körében, a Bérrendezés 2021. évi fedezetének – a 

2021. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő személyi juttatás, 

munkaadókat terhelő adók és járulékok összege - biztosítása érdekében (a továbbiakban: 

Támogatási cél), 

g) a Támogatás a Nemzeti Kulturális Alapból (a továbbiakban: NKA) biztosított vissza 

nem térítendő támogatásként igényelhető az NKA pályázati felületén keresztül, 

h) az NKA a Támogatást utólagos elszámolás mellett biztosítja, 
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i) a Támogatás igénybevételéhez szükséges dokumentáció benyújtási határideje: 2021. 

május 20. napja, 

j) az Önkormányzat a Támogatást az önkormányzati fenntartású kulturális intézményekben 

jogviszony-átalakulással érintett foglalkoztatottak 2021. január – április hónapokban 

betöltött, továbbá 2021. május – december hónapokra vonatkoztatva pedig a jelen döntés 

meghozatalakor betöltött álláshelyeinek (a továbbiakban: ténylegesen betöltött 

álláshelyek) alapul vételével számított 75.151.425, - Ft összegben tudja igénybe venni, 

k) a Támogatás részbeni igénybevételéhez szükséges 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 – úgy döntök, hogy az Önkormányzat 

 

 

pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felületén keresztül a 

Támogatási célnak megfelelően, azzal, hogy a ténylegesen betöltött álláshelyekre 

számítottan a Támogatásból 75.151.425, - Ft támogatást igényel. 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a határozat végrehajtásához szükséges dokumentáció 

benyújtásához és a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 

előkészítésekor a 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 


