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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

416/2021. (VI. 3.) kgy. határozata 

a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

366/2021. (V. 21.) kgy. határozata kiegészítéséről 
 

 

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 Önkormányzata a Közgyűlés 366/2021. (V. 21.) kgy. 

határozata (a továbbiakban: Határozat) alapján hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 

FEHÉRVÁR RUGBY CLUB SPORTEGYESÜLET (továbbiakban: Sportegyesület) az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, a 8000 Székesfehérvár, Zombori utca 21. szám 

alatti, Székesfehérvár, 9732/4 hrsz-on nyilvántartott, sporttelep megnevezésű ingatlan 

(továbbiakban: Sportlétesítmény) részét képező két épület közül a nyeregtetős kialakítású, 

klubszobát és kiszolgáló helyiségeket magába foglaló épületben a Határozat 2. pontjában 

foglalt műszaki tartalommal és feltételekkel felújítást végezzen el a Városi Civil Alap 

keretében kiírt pályázaton történő részvétellel, 8 millió Ft támogatás igénybevételével; 

 

e) a Sportegyesület 2021. május 21-én benyújtotta pályázatát, mely alapján hiánypótlásra 

szólították fel, miszerint a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatban a tulajdonos 

visszavonhatatlan hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a támogatás visszafizetésének 

biztosítására a támogatói okiratban foglaltak szerint jelzálogjog és/vagy elidegenítési és 

terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a Sportlétesítményre; a Határozat és az annak alapján 

kiadott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat ilyen rendelkezést nem tartalmaz; 

 



 

 

 

f) tekintettel arra, hogy a Sportegyesület által végzett sporttevékenység tárgyi feltételeinek 

fejlesztése az Önkormányzatnak is érdeke, javasolt a Határozat kiegészítése a 2. pontban 

foglaltak szerint. 

 

 

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 – az alábbi döntést hozom: 

 

a Határozat kiegészül az alábbi j) ponttal: 

 

„j) az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén a Sportlétesítményre a támogatás 

visszafizetésének biztosítására a támogatói okiratban foglaltak szerint jelzálogjog és/vagy 

elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre.” 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hozzájáruló nyilatkozat 

 

Alulírott, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Tulajdonos) 

melyet képvisel: Dr. Cser-Palkovics András polgármester (képviselő neve)1 

- lakcím/székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

személyi igazolványszám/cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 726995 

statisztikai számjel: 15726999-8411-321-07  

adószám: 15726999-2-07 

- ezúton az alábbi 

tulajdonosi hozzájárulást  

adom ki  

a FEHÉRVÁR RUGBY CLUB SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: 

Kedvezményezett) 

melyet képvisel: Kovács Balázs elnök (képviselő neve)2 

lakcím/székhely: 8000 Székesfehérvár, Zombori út 21., 

nyilvántartási szám: Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0000217, 

statisztikai számjel: 19826204-9313-521-07, 

adószám: 19826204-1-07 

- megkeresése alapján ahhoz, hogy a(z) 1/1 hányadban a tulajdonomat képező, az ingatlan 

nyilvántartásban 9732/4 helyrajzi számon felvett (és természetben a 8000 Székesfehérvár, 

Zombori utca 21. címen található) ingatlannal (terület: 1.4447 ha) (a továbbiakban: Ingatlan) 

kapcsolatban a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez (a továbbiakban: Támogató)  a 

Felújítás a székesfehérvári rögbi klubházban címen benyújtott pályázat szerinti tervezett  

építési/felújítási/bővítési beruházás3 (a továbbiakban: Beruházás) 

 a szükséges építéshatósági és egyéb engedélyek beszerzését követően megvalósuljon.  

 

                                                 
1 Ha van képviselő, aki nem egyezik meg a tulajdonossal, akkor kell kitölteni. 
2 Szervezet/intézmény esetén, illetve ha van képviselő, aki nem egyezik meg a pályázóval, vagy a pályázó 

törvényes képviselőjével, akkor kell kitölteni.  
3 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 



 

 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás az alábbi feltételekkel és kikötésekkel érvényes: 

1. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Ingatlan igénybevételére kizárólag a 

Beruházás, illetve a pályázatban meghatározott támogatási cél (támogatott 

tevékenység) megvalósítása érdekében kerül sor; 

2. A Kedvezményezett elfogadja, hogy az ő feladata és felelőssége a Beruházás 

megvalósításához szükséges összes építéshatósági és egyéb engedély beszerzése, 

illetve a véglegessé vált hatósági engedélyek meglétének - legkésőbb a támogatott 

tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében történő - igazolása; 

3. Tulajdonos kijelenti, hogy a Pályázó/Teljesítési közreműködő pályázatában 

foglaltakat megismerte és elfogadja; 

4. Ha a Kedvezményezett és a Támogató között támogatási jogviszony jön létre 

 a Tulajdonos vállalja, hogy az Ingatlant a támogatói okiratban meghatározott 

fenntartási időszakon belül a támogatás céljának megfelelően tartja fenn 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

366/2021. (V. 21.) kgy. határozatában foglalt módon 

 a Tulajdonos visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy  

a) a támogatás visszafizetésének biztosítására a támogatói okiratban foglaltak 

szerint jelzálogjog és/vagy elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön 

bejegyzésre az Ingatlanra, vagy az Ingatlan meghatározott tulajdoni 

hányadára; 

b) az Ingatlan a támogatói okiratban meghatározott fenntartási időszakon 

belül kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával (és a Támogató 

döntése alapján a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek 

átvállalásával, átruházásával) idegeníthető el, adható bérbe, vagy más 

használatába, vagy hasznosítható más módon, illetve terhelhető meg.    

Jelen hozzájáruló nyilatkozat hét eredeti példányban készült, melyből egy-egy példány a 

Tulajdonost és a Kedvezményezettet, három példány a Támogatót, két példány a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt.-t illet meg. 
 
 
Kelt:  
2021. …….…………… 

 
 

Kelt:  
2021. …….………….. 

 

 
                …………..…………………………………….. 

(aláírás) 
A Tulajdonos/képviselője 

                                         P.H.  

                         Dr. Cser-Palkovics András 

                                     polgármester 

A Tulajdonos vagy a képviselője neve nyomtatott 

betűvel 

 

 
 

…………..……………………………………. 
(aláírás) 

Kedvezményezett képviselője 

                                       P.H. 

                                Kovács Balázs  

                                        elnök 

A Pályázó/Teljesítési közreműködő vagy 

képviselője neve nyomtatott betűvel 

 
 


