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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

414/2021. (VI. 3.) kgy. határozata 

a Szent István Király Múzeum 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 Örökségvédelem Kollégiuma (a továbbiakban: Támogató) 207134/95 

kódszámú, nyílt pályázati felhívást (a továbbiakban: Pályázati felhívás) tett közzé a közhiteles 

nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint 

feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása 

céljából;  

e) a maximálisan igényelhető pályázati támogatási összeg 4 000 000,- Ft; 

f) a Pályázati felhívás útján igényelhető támogatás 70% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás; 

g) a pályázók részére előírt kötelező saját forrás (a továbbiakban: önerő) az összköltség minimum 

30%-a, amelynek rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot vagy igazolást a pályázati 

dokumentáció részeként szükséges benyújtani; 

h) a megítélt támogatás 50%-a előlegként, a szerződés megkötését/okirat kiadását követően kerül 

átutalásra, a további 50% (a továbbiakban: Fennmaradó támogatás) kifizetésére a pályázati cél 

megvalósítását követően, a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi 

elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása és elfogadása után kerül sor; 

i) a pályázat-benyújtási határidő a Pályázati felhívás esetében 2021. június 3.; 

j) a megvalósítás időtartama: 2021. április 1. – 2022. december 31.; 

k) a pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os Áfát 

is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely 

magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-

portálon; 

 



 

 

 

l) az Önkormányzat fenntartásában lévő Szent István Király Múzeum (8000 Székesfehérvár, Fő utca 

6., a továbbiakban: Intézmény) pályázatot kíván benyújtani a d) pontban megjelölt Pályázati 

felhívásra a jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerint; 

m) az Intézmény által benyújtani kívánt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt támogatási 

összegek hozzájárulnának az Intézmény örökségvédelmi tevékenységének 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 

 

 

az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Intézmény a Pályázati felhívás keretén belül                    

bruttó 1 136 490,- Ft támogatás igénylésére pályázatot nyújtson be a 2021. április 1. és                        

2021. december 31. napja között megvalósítandó Csákberény-Arató-szérű néven nyilvántartott 

avar kori temető tervásatása támogatása érdekében az alábbi feltételekkel:  
 

a.) nyertes pályázat esetén, amennyiben a megítélt támogatás összege kevesebb az igényelt 

támogatási összegnél, úgy az Intézmény a tevékenységet csökkentett tartalommal, a megítélt 

támogatási összeg, továbbá jelen pontban meghatározott, igénylésre kerülő támogatási 

összeghez számított önerő bevonásával, azok együttes összegének erejéig valósíthatja meg, 

ahhoz az Önkormányzat további forrást nem biztosít, 

b.) az Intézmény a pályázat teljesítéséről szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást úgy 

köteles Támogató részére benyújtani, hogy annak Támogató általi elfogadása és a Fennmaradó 

támogatás Intézmény részére történő kiutalása 2021. december 31. napjáig megtörténhessen. 

 

 

3. 

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 a – 2. pontban rögzítettekre 

figyelemmel - rögzítem, hogy nyertes pályázat esetén a 1. g) pontban meghatározott önerő, továbbá az 1.k) 

pontban meghatározott nevezési díj összege az Intézmény 2021. évi dologi költségvetésében rendelkezésre 

áll.  

 

 

 

4. 

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: 2021. június 3. 

 

 

 

dr. Cser-Palkovics András dr. Bóka Viktor 

polgármester címzetes főjegyző 


