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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  

365/2021. (V. 21.) kgy. határozata 

a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban világításkorszerűsítési 

program megvalósításával 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) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott 

szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok 

elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet  

(a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a „Fényes Okos Iskolák Program”  

(a továbbiakban: Program) keretében a szakképzésért felelős miniszter által alapított és 

fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben energiahatékonysági 

szolgáltatási konstrukció keretében világításkorszerűsítésre kerül sor;  

e) a Korm. rendelet alapján a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) a miniszter által kijelölt szakképzési 

centrumok tagintézményeiben a megvalósítandó világításkorszerűsítési beruházások 

tekintetében kizárólagos joggal:  

ea) ellátja a világításkorszerűsítési beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatos 

előkészítési feladatokat,  

eb) ellátja a világításkorszerűsítési beruházás generál tervezésének teljes körű, minden 

szakágra kiterjedő tervezési tevékenységét,  

ec) ellátja a világításkorszerűsítési beruházás generál kivitelezésének teljes körű 

kivitelezési feladatait, 

ed) végzi az energiahatékonyság-alapú szerződés kötelezettjeként, 

energiahatékonysági szolgáltatóként tevékenységét; 



 

 

f) a Székesfehérvári Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Szakképzési Centrum) 

részeként működő 9 székesfehérvári szakképzési intézményben (a továbbiakban: 

Szakképzési intézmények) is sor kerül a világításkorszerűsítésre a Szakképzési Centrum 

mint megrendelő és a Társaság mint a szolgáltatást biztosító között megkötendő, az  

1.ec)-ed) pontokban foglalt feladatokra szóló szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: 

Szolgáltatási szerződés) alapján;  

g) a Szakképző intézmények elhelyezését szolgáló ingatlanok (a továbbiakban: 

Ingatlanok) az Önkormányzat tulajdonában vannak, melyeket a szakképzést mint 

állami feladatot ellátó Szakképzési Centrum vagyonkezelésbe vett határozatlan 

időtartamra szólóan az Önkormányzat és a Szakképzési Centrum között  

2015. november 20. napján létrejött vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: 

Vagyonkezelési szerződés) alapján, azzal, hogy a szerződés megszűnik, ha az állami 

feladatellátás a vagyonkezelt ingatlanokban megszűnik, illetve a Vagyonkezelési szerződés 

megszűnése részlegesen is lehetséges, amennyiben a vagyonkezelt vagyon egy része 

tekintetében szűnik meg az állami feladatellátás; 

h) a Szolgáltatási szerződés keretében a Szakképzési intézményekben mintegy 9.000 db 

lámpatest cseréjére kerül sor, melynek eredményeként lényegesen (felére, harmadára) 

csökken a belső világítás fogyasztás; a korszerűsítés során nem kerül sor az intézmények 

villamoshálózatának minőségjavítására irányuló szerelési, kivitelezési munkákra; 

i) tekintettel arra, hogy a Szakképzési intézményekben a korszerűsítés eredményeként 

jelentős mértékben javulnak az infrastrukturális feltételek, 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 

 

az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Program keretében a Szakképzési 

intézményekben világításkorszerűsítésre kerüljön sor az alábbi feltételekkel: 

 

a) a világításkorszerűsítés során világítási berendezések cseréje valósul meg, ide nem értve 

az intézmények villamoshálózatának minőségjavítására irányuló szerelési, kivitelezési 

munkákat,  

b) az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkák idejére a Szakképzési 

Centrum a Szakképzési intézmények érintett építményrészeit munkaterületként átadja a 

Társaság részére, 

c) az Önkormányzat tulajdonában lévő, a világításkorszerűsítés keretében lecserélésre kerülő 

világítástechnikai eszközöket (a továbbiakban: Lecserélt eszközök) a Társaság szereli le, 

d) az Önkormányzat az l) pontban foglalt rendelkezések értelmében tart igényt a Lecserélt 

eszközökre,  

e) a világításkorszerűsítés során a felújított világítási rendszerbe a Társaság által beszerelt új 

eszközök (továbbiakban: Eszközök) tulajdonosa a Társaság, mely tulajdonjog a 

Szolgáltatási szerződésben foglalt feltételekkel átruházható, 

 

 



 

f) a világításkorszerűsítést és a korszerűsített rendszer karbantartását, felügyeletét, 

ellenőrzését a Társaság végzi el, 

g) az Eszközökre vonatkozó vagyonbiztosítást a Társaság köteles fenntartani, 

h) a Társaság biztosítja az Eszközök birtokához és használatához kapcsolódó jogokat a 

Szakképzési Centrum részére, 

i) az Eszközök üzemeltetéséről mint világításra kötelezett a Szakképzési Centrum 

gondoskodik, a villamos energia fogyasztás díját a Szakképzési Centrum fizeti meg, a 

villamos energia fogyasztásra és díjfizetésre vonatkozóan villamos energia kereskedelmi 

szerződéssel a Szakképzési Centrumnak kell rendelkeznie, 

j) a Szakképzési Centrum az Eszközök használatáért, és Társaság által nyújtott 

szolgáltatásokért, a vagyonbiztosításért a Szolgáltatási szerződés szerinti havi díjat fizet a 

Társaság részére, 

k) a Szolgáltatási szerződéssel alapított szolgáltatási jogviszony határozatlan időre szól, mely 

alatt a Társaság által saját költségére elvégzett korszerűsítés megtérülése érdekében  

144 hónapos időtartamra felmondási tilalmi időszak (a továbbiakban: Fenntartási időszak) 

kerül meghatározásra, 

l) amennyiben a Vagyonkezelési szerződés megszűnik vagy részlegesen megszűnik, úgy a 

Szakképzési Centrum a vagyonkezelési jog megszűnésének napjáig az érintett Ingatlanokat 

rendeltetésszerű, működőképes állapotban köteles az Önkormányzat részére visszaadni, 

akként, hogy a beszerelt világítási berendezések legalább a vagyonkezelésbe átadott 

eszközökkel egyenértékűek, és az eszközök tulajdonjoga a Vagyonkezelési szerződés  

20. pontja alapján az Önkormányzatot illeti meg, 

m) az Önkormányzatot a világításkorszerűsítés megvalósításával, fenntartásával, 

üzemeltetésével, karbantartásával, valamint a vagyonkezelési jog megszűnésekor a 

rendeltetésszerű, működőképes állapot biztosításával összefüggésben semminemű fizetési 

kötelezettség, továbbá a 3.a)-b) pontokban foglalt kivétellel egyéb kötelezettségvállalás 

nem terheli, 

n) a Szakképzési Centrum a Vagyonkezelési szerződés 18-20. pontja alapján a 

vagyonkezelésében lévő vagyon tekintetében fennálló visszapótlási kötelezettsége körében 

a világítás korszerűsítéssel összefüggésben kizárólag olyan eszközök pótlását számolhatja 

el, amelyek energiahatékonysági szempontból bizonyítottan korszerűbbek a Lecserélt 

eszközöknél, a pótlásra beszerzett eszközök vételárával megegyező összegben. 

 

3. 

Az Önkormányzat nyilatkozik, miszerint 

a) az Ingatlanokat biztosítja a Szakképzési Centrum részére a Szakképző intézmények 

működtetéséhez a Vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint, a Vagyonkezelési 

szerződés hatálya alatt, 

b) az Ingatlanok a Program végrehajtására, fenntartására a Szakképzési Centrum 

rendelkezésére állnak a Vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint, a Vagyonkezelési 

szerződés hatálya alatt, 

c) amennyiben a Fenntartási időszakban az állami feladatellátás jogszabály, vagy a 

Szakképzési Centrum fenntartójának döntése, vagy bármilyen más, nem az Önkormányzat 

döntéséből, intézkedéséből származó egyéb ok miatt az Ingatlanokban vagy az Ingatlanok 

egy része tekintetében megszűnik, és ezzel a Vagyonkezelési szerződés megszűnik vagy 

részlegesen megszűnik, úgy az Önkormányzatot a Programhoz kapcsolódóan semminemű 

anyagi, kártérítési vagy egyéb felelősség nem terheli. 

 

 



 

 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg, a vonatkozó megállapodásokat, nyilatkozatokat, egyéb szükséges 

dokumentumokat készítse elő. 

 

 

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

     

 

Határidő: értelemszerűen  

 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András      Dr. Bóka Viktor 

polgármester       címzetes főjegyző 

 


