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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

429/2021. (VI. 4.) kgy. határozata 

a Fehérvár Médiacentrum Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi 

támogatásáról 
 

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 Közgyűlésének hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 347/2020.(XII.22.) számú 

határozata alapján 2020. december 28. napján megállapodás jött létre Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fehérvár Médiacentrum Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) között (továbbiakban: Megállapodás); 

e) a Társaság ellátja a helyi lakosság és a Székesfehérvár környékén élők széleskörű 

tájékoztatására a Fehérvár Televízió, Vörösmarty Rádió, fmc.hu online felület, 

szekesfehervar.hu városi honlap és Fehérvár Magazin média felületeken, ehhez 

meghatározott mértékű támogatást biztosít az Önkormányzat; 

f) a Megállapodás 6. pontja rögzíti, hogy „Az Önkormányzat a Társaság Megállapodásban 

meghatározott tevékenységének ellátásához – mint a Társaság kizárólagos tulajdonosa – 

a jóváhagyott üzleti terv szerint vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz átadását 

vállalja.”; 
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g) a Társaság részére meghatározott feladatok ellátása, szakmai színvonalának javítása, a 

célkitűzések megvalósítása indokolttá teszi további 1 000 000 Ft támogatás rendelkezésre 

bocsátását. 

 

 

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 a Fehérvár 

Médiacentrum Korlátolt Felelősségű Társaság részére az Önkormányzat a Megállapodás 

6. pontjára figyelemmel 1 000 000 Ft támogatást nyújt 2021. június 30. napjáig. 
 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Társaságfelügyeleti Iroda bevonásával a Társaságot a 

döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

Hagymásy András ügyvezető  

Sulyok János irodavezető 

 

Határidő:  döntést követően azonnal 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


