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SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-401/2020. 

 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

367/2021. (V. 21.) kgy. határozata 

közművelődési megállapodás módosításáról 

 

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) az Önkormányzat és a "SZIN-TÉR"/Színjátszó-Versmondó/ Egyesület (székhelye: 

8000 Székesfehérvár, Fürdősor 3., nyilvántartási száma: 07-02-0000645, adószáma: 

19096524-1-07) 2016. március 29. napján közművelődési megállapodást 

(továbbiakban: Megállapodás) kötöttek, mely alapján az Önkormányzat a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvényben meghatározott közművelődési feladatainak ellátását az Egyesület 

átvállalja; az Egyesület által vállalt közművelődési feladatok, szolgáltatások ellátásáért 

az Önkormányzat pénzeszközt biztosít az Egyesület számára; 

e) a Megállapodás 1. pontja szerint az Egyesület által vállalt szolgáltatások és az értük járó 

díj évente kerül megállapításra; 

f) az Egyesület egyeztetést kezdeményezett az Önkormányzattal a magasabb színvonalú 

szolgáltatás nyújtása érdekében, melynek eredményeképpen az Önkormányzat a 

Megállapodásban vállalt közművelődési szolgáltatások ellátásához a 8000 

Székesfehérvár, Basa u. 1. szám alatti 92/A/19. hrsz-ú, az önkormányzati tulajdonú 

ingatlant 2027. december 31. napjáig az Egyesület ingyenes használatába adja a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján 

közfeladat, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása céljából azzal, hogy az ingatlan 

közüzemi díjait az Egyesület köteles megfizetni a szolgáltatók felé; 

g) tekintettel az f) pontban foglaltakra szükséges a Megállapodás módosítása; 

h) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján 

közfeladat, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása céljából ingyenesen 

biztosítható az ingatlan. 
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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 a jelen határozat 1. pontjában leírtakra – úgy döntök, hogy  

 az Önkormányzat a Megállapodást akként módosítja, miszerint az 

Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2027. december 31. napjáig a 

Megállapodásban vállalt közművelődési szolgáltatások ellátásához a "SZIN-

TÉR"/Színjátszó-Versmondó/ Egyesület ingyenes használatába adja a 8000 

Székesfehérvár, Basa u. 1. szám alatti 92/A/19. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlant,  

 ezzel egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntetésre kerül az ingatlanra 

vonatkozóan hatályban lévő bérleti szerződés. 

 az ingatlan közüzemi díjait (víz- és csatornadíj, villamos energia díja, gázszolgáltatás 

díja, távfűtési és melegvíz-szolgáltatás díja, egyedi fűtés díja, telefonköltség, internet 

szolgáltatás díja, kommunális szemétszállítás díja stb.) az Egyesület köteles 

megfizetni a szolgáltatók felé. 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy 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 


