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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

383/2021. (V. 27.) kgy. határozata 

a "Lánczos Kornél - Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány 

alapító okiratának 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 által alapított "Lánczos Kornél - Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány abból a 

célból jött létre, hogy a tudományos, műszaki, művészeti értéket képviselő, eredeti művek, alkotások 

létrehozását támogassa, ezzel Székesfehérvár tudományos igényű, színvonalas szellemi életét 

fellendítse; 

e) a Közalapítvány alapító okirata szerint az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti szerve a 11 

tagú kuratórium; 

f)  a kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, megbízatásuk határozatlan időre szól; 

g) id. Major István kuratóriumi tag 2021. május 11. napjával tisztségéről lemondott;  

h) tekintettel arra, hogy a kuratórium a Közalapítvány ügyvezető szerve, biztosítja az alapítványi célok 

folyamatos megvalósítását, működőképességének fenntartása érdekében javaslom új kuratóriumi tag 

kinevezését és ennek megfelelően az alapító okirat módosítását.  



 

 

 

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 mint alapító a "Lánczos Kornél - Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány kuratóriumi 

tagjának Cserta Gábort megválasztja. 

 

2.2. 

a "Lánczos Kornél - Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány alapító okirata 6.) pontjának a Kuratórium 

tagjait tartalmazó része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Kuratórium tagjai: Vági Veronika 

 

Csurgai Horváth József  

 

dr. Gálicz Tibor   

 

Tibai Balázs  

 

Papp Józsefné  

 

  Pokrovenszki László  

 

  Cserta Gábor  

 

  Dr. Lukácsy József  

 

  Filep Sándor  

 

 

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 

 


