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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

385/2021. (V. 27.) kgy. határozata 

tervek felhasználási jogának megszerzéséről 
 
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 Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 

Városgondnokság Kft.) elkészíttette az alábbi terveket (továbbiakban együtt: Tervek) 

da) a Székesfehérvár, Balatoni út 3-5. szervízút, parkolási létesítmények tervezése – kiviteli 

terv (munkaszám: 2393/2018; felelős tervező: Grosz Krisztina KÉ-K, VZ-TEL/07-0743), 

valamint a Balatoni út 3-5. szervízút parkolók építése - Közvilágítás létesítése (tervszám: 

190801; felelős tervező: Szilvási Zsolt EN, V 07-0780); 

db) a Székesfehérvár, Stomfai utca burkolat-felújítása és csapadékkvíz elvezetése – egyesített 

terv (munkaszám: 2125/2017; felelős tervező: Grosz Krisztina KÉ-T, VZ-TEL/07-0743), 

valamint a Székesfehérvár, Stomfai utca burkolat felújítása - Elektromos légvezeték 

áthelyezés (tervszám: 180209; tervező: Szilvási Zsolt ÉT, V 07-0780); 

e) a Városgondnokság Kft. rendelkezik a Tervek területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, 

kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, átdolgozásra is kiterjedő felhasználási jogával, 

melyet ingyenesen felajánlj az Önkormányzat javára; 

f) a da) pontban körülírt terv a Balatoni út 3-15. előtti szakasz felújításához szükséges, mert 

tartalmazza az útépítés és forgalomtechnikai átépítés, valamint a közvilágítás létesítése műszaki 

dokumentációját; 

g) a db) pontban körülírt terv a Stomfai utca felújításához szükséges, mert tartalmazza az útépítési 

és csapadékvíz elvezetési átépítés, valamint az elektromos légvezeték áthelyezés műszaki 

dokumentációját; 

h) az f) és a g) pontokban foglaltak alapján javasolt elfogadni a Tervek felhasználási jogát.  
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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 az 1. pontban leírtakra – úgy döntök, hogy az Önkormányzat szerződést köt a 

Városgondnokság Kft.-vel az alábbiak szerint: 

a) a Városgondnokság Kft. – a tervező személyhez fűződő jogai tiszteletben tartásával – ingyenes, 

területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű és harmadik személynek átengedhető, átdolgozásra 

is kiterjedő felhasználási jogot enged az Önkormányzatnak a Városgondnokság Kft. 

tulajdonában álló Tervekre vonatkozóan; 

b) az Önkormányzat a Tervek ingyenesen felajánlott felhasználási jogát elfogadja azzal, hogy a 

Tervek felhasználási jogának átengedésével kapcsolatban az Önkormányzatot semmilyen 

költség, fizetési kötelezettség nem terhelheti; 
c) a Városgondnokság Kft. a Terveket 1 példányban digitális szerkesztésre alkalmas formátumban, 

digitális adathordozón (CD/DVD) köteles Önkormányzat részére átadni. 

 

 

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:  értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor 

polgármester címzetes főjegyző 

 


