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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

418/2021. (VI. 3.) kgy. határozata 

a Székesfehérvári Balett Színház részére egyéb meghatározott célú 

pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla nyitásához kapcsolódó 

intézkedésről 
 

 

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 Önkormányzat Közgyűlése 650/2015.(X.9.) 
számú határozata I.B.3) pontjában rögzítettek szerint az önkormányzat irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek a Közgyűlés egyedi döntése alapján egyéb 

meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámlát nyithatnak, 

e) a Székesfehérvári Balett Színház kezdeményezte a működésével kapcsolatos egyes 

kifizetések, tranzakciók nyomon követhetősége érdekében egy-egy, mindösszesen két 

alszámla megnyitását az alábbiak szerint: 

 a 2 millió forintot el nem érő meghatározott célú pénzeszközök, különösen 

pályázati támogatások, egyéb átvett pénzeszközök és azok terhére teljesíthető 

kifizetések, továbbá 

 2 millió forint és az azt meghaladó meghatározott célú pénzeszközök, különösen 

pályázati támogatások, egyéb átvett pénzeszközök és azok terhére teljesíthető 

kifizetések kezelésére, 

f) fent leírtak alapján indokolt a döntés mielőbbi meghozatala a 2. pontban foglaltak 

szerint. 
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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 - hozzájárulok és engedélyezem azt, 

hogy 

 

a Székesfehérvári Balett Színház pénzeszközei elkülönítésére egy-egy alszámlát 

nyisson a számlavezető pénzintézetnél 

 a 2 millió forintot el nem érő meghatározott célú pénzeszközök, különösen 

pályázati támogatások, egyéb átvett pénzeszközök és azok terhére teljesíthető 

kifizetések, továbbá 

 2 millió forint és az azt meghaladó meghatározott célú pénzeszközök, különösen 

pályázati támogatások, egyéb átvett pénzeszközök és azok terhére teljesíthető 

kifizetések kezelésére, 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a határozat végrehajtásához a 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 

      

 

 


