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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  

381/2021. (V.25.) kgy. határozata 

a 2021. évi UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó 

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) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 521/2018.(VIII.17.) 

számú határozatában (továbbiakban: Határozat) döntött arról, hogy Székesfehérvár, mint 

Vendéglátó Város részt vesz a 2021-es UEFA U21 labdarúgó Európa-bajnokság 

megrendezésében, és e célra biztosítja az Önkormányzat tulajdonában álló 

Székesfehérvár 7329 hrsz.-ú, a természetben a 8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 10. szám 

alatti MOL Aréna Sóstó Stadiont; 

e) A Határozatban a Közgyűlés nyilatkozott, miszerint megismerte a Határozat 

mellékleteként csatolt „a Vendéglátó Város Hatóságára vonatkozó megállapodást„ 

(továbbiakban: Megállapodás) és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására; 
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f) a Megállapodásban az Önkormányzat megerősítette, hogy a Bajnokság előkészületei, 

megszervezése és megrendezése kiemelt prioritásként lesz kezelve a városban. Az 

Önkormányzat együttműködik és minden szükséges segítséget megad a Bajnokság 

sikeres és gördülékeny megrendezéséhez. Ebbe bele tartozik a város 

infrastruktúrájának elérhetővé tétele a rendeltetési célnak megfelelően. 

Követelményként került megfogalmazásra a Megállapodásban, hogy az 

Önkormányzatnak együtt kell működnie a Vendéglátó Szövetséggel (Magyar Labdarúgó 

Szövetség) a tömegközlekedés ingyenes igénybevételének biztosításában; 

g) a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint a Bajnokság rendezője azzal a kérelemmel fordult 

az Önkormányzathoz, hogy 2021. május 26. napjától 2021. június 4. napjáig az MLSZ 

által kiadott passokkal rendelkező munkatársak az igazolványaik felmutatásával bérlet, 

illetve menetjegy megváltása nélkül vehessék igénybe a helyi személyszállítási 

közszolgáltatást; 

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 2021. május 26. 

napjától 2021. június 4. napjáig az MLSZ által – az UEFA U21 labdarúgó Európa-

bajnokság rendezői részére - kiadott passokkal rendelkező személyek 

személyazonosításra alkalmas igazolványaik felmutatásával bérlet, illetve menetjegy 

megváltása nélkül vehessék igénybe a VOLÁNBUSZ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság által biztosított helyi személyszállítási közszolgáltatást. 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Közlekedési Iroda bevonásával tegye meg a szükséges 

intézkedéseket, jelen határozatról és a passokról a Szolgáltatót és Székesfehérvár 

Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaságot tájékoztassa. 

 

 

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő: értelem szerint         

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András      Dr. Bóka Viktor 

polgármester       címzetes főjegyző 
 


