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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-405/2021. 

 

 

 
 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

371/2021. (V. 21.) kgy. határozata 

a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ részére 

pályázaton történő részvételhez fenntartói hozzájárulás megadásáról 
 

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 Nemzeti Kulturális Alap egyes szakmai kollégiumai nyílt pályázati felhívást tettek közzé az 

alábbi pályázati célok támogatására: 

da) 201108/136 kódszámú pályázati altéma: magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint 

többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – 

szakmai táborok, konferenciák, szakmai-közösségi találkozók, fórumok – megvalósításának 

támogatása 50 000 000,- Ft keretösszegben, pályázat-benyújtási határidő: 2021. május 26., 

db) 104106/150 kódszámú pályázati altéma: iparművészeti és design egyéni és csoportos kiállítás 

(biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítése, megrendezése, 

valamint szakmai szervezetek és egyéni iparművész alkotók kiállításainak támogatása belföldön 

és külföldön, valamint a kiállításhoz tartozó katalógus megjelentetésének támogatása 

45 000 000,- Ft keretösszegben, pályázat-benyújtási határidő: 2021. május 27., 

dc) 103106/129 kódszámú pályázati altéma: kiállítási program keretében egyéni és 

csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás előkészítésének/megrendezésének, 

valamint a kiállításhoz kapcsolódó katalógus előkészítésének/megjelentetésének támogatása 

17 500 000,- Ft keretösszegben, pályázat-benyújtási határidő: 2021. május 27., 
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dd) 110125/153 kódszámú pályázati altéma: a magyarországi amatőr kórusmozgalom 

tevékenységének támogatása, a területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, 

regionális, országos találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság megyei és központi 

rendezvényeinek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, 

versenyeken való részvétel, a magyar kórusművészet értékei nemzetközi megismertetésének 

támogatása 15 000 000,- Ft keretösszegben, pályázat-benyújtási határidő: 2021. május 31., 

de) 105106/164 kódszámú pályázati altéma: képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítás 

(biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítése, megrendezése, 

valamint képzőművészeti szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatása 

belföldön és külföldön, valamint a kiállításhoz tartozó katalógus megjelentetésének támogatása 

100 000 000,- Ft keretösszegben, pályázat-benyújtási határidő: 2021. június 1., 

df) 106107/107 kódszámú pályázati altéma: megyei, országos és nemzetközi hatókörű 

népművészeti – programonként legalább 1 000 000,- Ft összköltségvetésű – nagyrendezvények, 

kiállítások, fesztiválok programjai megvalósításának támogatása 90 000 000,- Ft 

keretösszegben, pályázat-benyújtási határidő: 2021. június 8.; 

e) a da)-df) alpontokban részletezett támogatási célokra vonatkozó pályázati felhívások saját forrás 

biztosítását nem írják elő, az igényelhető támogatások 100% intenzitású, vissza nem térítendő 

támogatások, támogatási előleg formájában, utólagos elszámolási kötelezettséggel; 

f) az Önkormányzat fenntartásában lévő Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (8000 

Székesfehérvár, Fürdő sor 3., a továbbiakban: Intézmény) pályázatot kíván benyújtani a da)-df) 

alpontokban megjelölt pályázati altémákra a 2.1. pontjában foglaltak szerint; 

g) az Intézmény valamennyi pályázati felhívás esetében jogosult pályázat benyújtására; 

h) az Intézmény által benyújtani kívánt pályázatok pozitív elbírálása esetén a megítélt támogatási 

összegek hozzájárulnának az Intézmény programkínálatának bővítéséhez, ezért javasolt a 

2. pontban foglalt 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 

 

2.1. az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Intézmény az 1.d) pontban azonosított kódszámú 

altémák pályázati felhívásai keretén belül mindösszesen bruttó 8 400 000,- Ft támogatás 

igénylésére pályázatot nyújtson be Székesfehérváron megvalósítandó ismeretterjesztő és 

művészeti programok támogatására az alábbiak szerint: 

 

a) a 201108/136 kódszámú pályázati altéma keretében, 2021. november 1. és 2022. április 30. napja 

között megrendezésre kerülő, másfél napos tematikus csillagászati ismeretterjesztő 

programsorozat és csillagvizsgálat megvalósításához bruttó 1 500 000,- Ft, 

b) a 104106/150 kódszámú pályázati altéma keretében, 2021. július 1. és 2022. május 31. napja között 

megrendezésre kerülő, fiatal iparművészek alkotásaiból csoportos kiállítás megvalósításához 

bruttó 1 000 000,- Ft, 

c) a 103106/129 kódszámú pályázati altéma keretében, 2021. július 1. és 2022. június 30. napja között 

megrendezésre kerülő, rendhagyó fotóművészeti kiállítás-sorozat megvalósításához bruttó 

2 000 000,- Ft, 

d) a 110125/1153 kódszámú pályázati altéma keretében, 2021. szeptember 15. és 2022. június 1. napja 

között megrendezésre kerülő Éneklő Ifjúság megyei kórusverseny megszervezéséhez bruttó 

800 000,- Ft, 
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e) a 105106/164 kódszámú pályázati altéma keretében, 2021. június 1. és 2022. február 28. napja 

között megrendezésre kerülő, fiatal képzőművészek számára egyéni és csoportos kiállítás 

szervezéséhez, valamint a kiállításokhoz kapcsolódó katalógus készítéséhez bruttó 

2 100 000,- Ft, 

f) a 106107/107 kódszámú pályázati altéma keretében, 2021. szeptember 15. és 2022. március 1. 

napja között megrendezésre kerülő, Pesovár Ferenc Fejér Megyei Népdaléneklési és Népzene 

versenyhez kapcsolódó kiegészítő programok megvalósításához bruttó 1 000 000,- Ft 

támogatás igénylése; 
 

2.2. amennyiben a 2.1. pontban megjelölt egyes pályázatok tekintetében a megítélt támogatás összege 

kevesebb az igényelt támogatási összegnél, úgy az Intézmény a pályázati programot csökkentett 

tartalommal, a megítélt támogatási összeg erejéig valósíthatja meg, ahhoz az Önkormányzat anyagi 

forrást nem biztosít. 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

 

 

Felelős: dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő: 2021. május 26. 

 

 

 

 

dr. Cser-Palkovics András dr. Bóka Viktor 

polgármester címzetes főjegyző 


