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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

387/2021. (V. 28.) számú határozata 

„Települési Örökségvédelmi Hatástanulmány SZÉKESFEHÉRVÁR 2021” című 

Örökségvédelmi Hatástanulmány elfogadására  
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, 

megszűntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”; 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Csuti Árpád Ferencné egyéni 

vállalkozóval a Székesfehérvár teljes kül- és belterületére vonatkozó Kulturális 

Örökségvédelmi Hatástanulmány felülvizsgálata (a továbbiakban: Örökségvédelmi 

Hatástanulmány) tárgyában 2020. november 13. napján vállalkozási szerződést kötött, mely 

2020. december 18. napján módosításra került (a továbbiakban együtt: Vállalkozási 

szerződés); 

e) Vállalkozó a „Települési Örökségvédelmi Hatástanulmány SZÉKESFEHÉRVÁR 

2021” címmel elkészítette az örökségvédelmi hatástanulmányt, mely a 

www.szekesfehervar.hu weboldalon és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Főépítész Irodáján megtekinthető lesz; 

f)  a „Települési Örökségvédelmi Hatástanulmány SZÉKESFEHÉRVÁR 2021” című 

örökségvédelmi hatástanulmány megállapításaira és javaslataira figyelemmel kell a 

jövőben a településfejlesztési koncepciót, a településrendezési eszközöket, a településképi 

rendelet módosítását, illetve a településfejlesztési javaslatokat, önkormányzati beruházásokat 

előkészíteni, ezért szükséges a 2. pont szerinti döntés meghozatala. 
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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 – a „Települési Örökségvédelmi Hatástanulmány SZÉKESFEHÉRVÁR 2021” 

című, mellékelt örökségvédelmi hatástanulmányt elfogadom azzal, hogy a településfejlesztési 

koncepció, településrendezési eszközök, településképi rendelet módosítása, a jövőbeni 

településfejlesztési javaslatok, önkormányzati beruházások előkészítése a hatástanulmány 

megállapításaira és javaslataira figyelemmel készüljön. 

 

 

3.  

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

haladéktalanul 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 


