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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

366/2021. (V. 21.) kgy. határozata 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Székesfehérvár, Zombori utca 21. 

szám alatti ingatlanra vonatkozóan 
 

 

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) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 568/2011. (IX.7.) 

határozatára figyelemmel a Handball Future Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

(továbbiakban: Társaság) részére a Társasággal 2011. szeptember 14. napján kötött 

megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) alapján 2011. szeptember 15. napjától 

határozatlan időtartamra szólóan ingyenes használatba adta az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő, 8000 Székesfehérvár, Zombori utca 21. szám alatti Székesfehérvár, 

9732/4 hrsz-on nyilvántartott, sporttelep megnevezésű ingatlant (továbbiakban: 

Sportlétesítmény) sportcélú hasznosítás céljából; a Sportlétesítmény részét képezi két, összesen 

190 m2 alapterületű épület; 

 
e) a Megállapodás alapján a Társaság jogosult a Sportlétesítményt birtokában tartani, 

használni, annak hasznait szedni, köteles a Sportlétesítményt működtetni; 

 

f) a Társaság a Sportlétesítményt hosszú évek óta biztosítja a FEHÉRVÁR RUGBY CLUB 

SPORTEGYESÜLET (továbbiakban: Sportegyesület) részére a rögbi sportághoz kapcsolódó 

sporttevékenység végzése céljából, melyhez a Sportegyesület használja a két épületet is; 

 



2 

 

 

 

g) a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázati kiírást  

(a továbbiakban: Pályázati kiírás) tett közzé az un. Városi Civil Alap keretében a civil 

közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására; a Pályázati 

kiírás keretében, a VCA-KP-1-2021/1 kódjelű kategóriában támogatás nyerhető a civil 

szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújítására; 

a támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza 

nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású támogatásnak 

minősül; 

 

h) a Sportegyesület a két épület közül a nyeregtetős kialakítású, klubszobát és kiszolgáló 

helyiségeket magába foglaló épületben (a továbbiakban: Klubhelyiség) a jelen határozat 2. 

pontjában foglalt műszaki tartalommal felújítást szeretne elvégezni a maximálisan 

megigényelhető 8 millió Ft támogatás igénybevételével; 

 

i) a támogatás igénylésének feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a 

fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás 

megléte; a Társaság az 1.e) pontban foglaltak szerint fennálló jogaira és kötelezettségeire 

tekintettel 2021. május 20. napjától 5 év határozott időtartamra, bérleti díj megfizetése nélkül, 

a Sportegyesület használatába adta a két épületet a sporttevékenységének végzéséhez; 

 

j) tekintettel arra, hogy a Sportgyesület által végzett sporttevékenység tárgyi feltételeinek 

fejlesztése az Önkormányzatnak is érdeke, javasolt a 2. pontban leírt tulajdonosi hozzájárulás 

kiadása a pályázati forrás igénylése érdekében. 

 

 

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 – az alábbi döntést hozom: 

 

az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Sportegyesület a Pályázati kiírás 

keretében pályázatot nyújtson be a Klubhelyiség felújítására az alábbi feltételekkel: 

 

a) a felújítás műszaki tartalma: a munkálatok során a klubszoba, az öltözők, vizesblokkok és a 

közlekedő felújítására kerül sor festéssel, burkolással, gépészeti és villamoshálózat 

korszerűsítéssel; 

b) az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a fenntartási kötelezettség a felújítás megvalósítási 

időszakának a lejártától számított öt éven át tart; 

c) az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a fenntartási kötelezettség fennállásának időtartama 

alatt a Sportegyesület a Sportlétesítményt a támogatás céljának megfelelően használhatja, és az 

csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, 

adható bérbe vagy más használatába;  

d) az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, miszerint lehetővé teszi, hogy a Társaság és a 

Sportegyesület között létrejött megállapodás alapján a Sportegyesület az 5 éves 

fenntartási/használati kötelezettségét teljesítse, 

e) a felújítás eredményeként közös tulajdon nem jön létre, a fenntartási kötelezettség időtartamának 

lejártát követően a felújítás eredményeként létrejött vagyon tulajdonjoga - a Megállapodásban 

foglaltakra figyelemmel - minden feltétel és ellenszolgálatás nélkül az Önkormányzatot illeti 

meg; 

f) a felújítás megvalósításával, a létrejött vagyon fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban az 

Önkormányzatot semmilyen költség megfizetése nem terheli; 

g) az Önkormányzat a Sportlétesítmény használatára vonatkozó szerződés megszűntekor 

semmilyen kártérítést, kártalanítást nem fizet a Sportegyesület részére, még jogalap nélküli 

gazdagodás jogcímén sem; 
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h) sikeres pályázat esetén az Önkormányzat külön megállapodást köt a Sportegyesülettel a felújítás 

megvalósításával kapcsolatban jelen határozatban foglaltakra figyelemmel; 

i) abban a nem várt esetben, amennyiben a pályázattal ténylegesen elnyert összeg nem nyújt 

fedezetet a fent leírt műszaki tartalom megvalósítására, úgy az Önkormányzat tudomásul veszi, 

miszerint arányosan csökkentett műszaki tartalommal kerül megvalósításra a felújítás. 

 

 

3. 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:  azonnal 

 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


