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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

435/2021. (VI. 4.) kgy. határozata 

zenei rendezvények együttműködésben történő megvalósításáról 

 

 
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 FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) két évtizede 

szervezője a Fehérvári Zenei Napok elnevezésű fesztiválnak; az előkészületek megtétele ellenére, 

a fesztivál megszervezésére, megrendezésére sem tavaly, sem az idei évben nem kerülhetett, nem 

kerülhet sor a koronavírus világjárvány miatt kialakult helyzetre, a rendezvények megtartását 

akadályozó, korlátozó jogszabályi előírásokra, védelmi intézkedésekre tekintettel; 

e) az Alapítvány az 1.d) pontban foglaltakra tekintettel, továbbá figyelemmel a jelenleg érvényben 

lévő, rendezvények megtartására vonatkozó védelmi előírásokra, a korlátozások enyhítésére,  

2021. évben a fesztivál helyett a LIGET – Újra szabadon elnevezésű zenei 

rendezvénysorozattal (a továbbiakban: Rendezvénysorozat) várja a zenerajongókat 

Székesfehérváron, az előző években a fesztiválnak helyet adó rendezvényterületen;  

f) az Alapítvány azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Rendezvénysorozatot az 

Önkormányzattal együttműködésben szeretné megvalósítani az alábbiak szerint: 

- az Önkormányzat a 2. pontban leírt módon biztosítja a tulajdonában álló területeket, 

rendezvénytechnikai eszközöket, továbbá egyes kapcsolódó szolgáltatásokat, 

- az Alapítvány teljeskörűen megvalósítja a Rendezvénysorozat szakmai előkészítését, 

lebonyolítását a 2. pontban foglalt feltételekkel; 
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g) a másfél éve tartó korlátozó intézkedések eddig nem tették lehetővé a zenei rendezvények 

megtartását, az azokon történő részvételt; a járványügyi korlátozások enyhítése, a jelenleg 

hatályos védelmi intézkedések alapján lehetőség van a Rendezvénysorozat megszervezésére, 

megtartására; a város lakossága, a fesztivál látogatói köre már nagyon várja a könnyűzenei 

koncertek látogatásának lehetőségét, a közösségi élmények megélését; a Rendezvénysorozat 

hozzájárul mind a turisztikai, mind a szállás-vendéglátás szolgáltatások fellendüléséhez, így 

javasolt, hogy az Önkormányzat a 2. pontban leírt módon együttműködésben segítse a 

Rendezvénysorozat megvalósítását; 

h) javasolt, hogy az együttműködés keretében az Alapítvány tegye lehetővé az alábbi látogatói kör 

egy koncertnapra szóló ingyenes vagy kedvezményes belépőjegy ellenében történő részvételét: 

- a kórházban, az egészségügyi alapellátásban, a szociális területen dolgozó munkavállalók 

részére, akik 2020 márciusa óta folyamatosan, nap mint nap dolgoztak, ellátták a betegeket, 

rászorulókat a koronavírus járvány okozta nehéz helyzetben, és akik kitartása, helytállása 

mindenki számára példamutató, 

- a 2020/2021-es nevelési év során a középiskolákban végzős tanulók, ballagók részére, akik 

számára különösen nehéz volt az elmúlt időszak: utolsó középiskolai évük alatt a nagyrészt 

online módon zajló oktatás, a korlátozó védelmi intézkedések miatt nem volt lehetőségük 

közösségi eseményeken részt venni, nem kerülhetett sor a városi közös ballagás megrendezésére 

sem; 

i) javasolt, hogy az együttműködés keretében az Önkormányzat a 3. pontban foglaltak szerint 

biztosítson pénzügyi forrást a Rendezvénysorozat megvalósításához, továbbá az Önkormányzat 

járuljon hozzá ahhoz, miszerint az Alapítvány a Közgyűlés 583/2019. (IX.20.) számú határozata 

alapján a 2020. évi Fehérvári Zenei Napok költségeire biztosított bruttó 50.000.000,- Ft összegű 

vissza nem térítendő támogatást a Rendezvénysorozat költségeihez is felhasználhassa; 

j) a fentiekre tekintettel szükséges a 2-5. pontokban foglalt döntések 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 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködik az Alapítvánnyal a 

Rendezvénysorozat megrendezésében az alábbi feltételekkel: 

 

2.1. A Rendezvénysorozat keretében a zenei koncertek az alábbi napokon kerülnek 

megrendezésre:  

 

július 2-3., július 9-10., július 16-17., július 23-25., július 29-31.  

esőnap: július 26. (július 25. nap helyett) 

 

2.2. Az Önkormányzat a Rendezvénysorozat megtartásához az alábbiak szerint biztosít 

infrastruktúrát, kapcsolódó szolgáltatásokat: 

 

a) 2021. június 22. és 2021. augusztus 4. napja közötti időtartamban: 

- az Önkormányzat tulajdonában álló, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 

üzemeltetésben lévő 8105/6, 020362/9, 020362/10, (volt 020362/5),020362/6, 020362/7, 

020362/8 hrsz-ú ingatlanokat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. útján;   
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b) az Önkormányzat tulajdonában álló, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemeltetésben 

lévő alábbi rendezvénytechnikai eszközöket július 16-17., július 23-25., esőnap: július 26., 

július 29-31. napokon a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. útján: 

- 200 garnitúra sörpad, 

- 30 db térelválasztó kordon, 

- 1 db 6x4-es, íves alumínium színpadfedés, 

- 1 db 6x4-es, négylábas alumínium színpadfedés, 

- 108 db 2x1m-es NivTec Flexible színpadelem, tartozékaival, 

- 6 db 2x1m-es kórusdobogó, tartozékaival, 

- Martin line array hangrendszer (16 kompakt és 8 sub hangsugárzó + végfokok, kábelek, 

rendszervezérlő, tartozékok), 

- 2 db 2x2-es faház; 

 

c) az Önkormányzat tulajdonában álló, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemeltetésben 

lévő 800 db antracit színű műanyag széket július 25. napján, illetve szükség esetén annak 

esőnapján, július 26. napján a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. útján, 

 

d) a 2.2.b)-c) pontokban megjelölt rendezvénytechnikai eszközök szállítását, építését, telepítését, 

bontását a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. útján; 

 

e) médiamegjelenést az Önkormányzat saját médiafelületein. 

 

2.3. Az Alapítvány: 

 

a) vállalja, hogy a rendezvényterületet a koncertek napján legkorábban 16.00 órakor nyitja meg a 

közönség előtt, a koncertek legkésőbb 22.00 óráig befejeződnek, és a rendezvényterületet a 

koncertek befejezését követő 1 órán belül, de legkésőbb 23.00 óráig kiüríti; 

 

b) a Rendezvénysorozat megvalósításához szükséges engedélyeket beszerzi, a hatályos 

jogszabályok által előírt bejelentéseket megteszi, továbbá a vonatkozó jogdíjakat és illetékeket 

megfizeti; 

 

c) a Rendezvénysorozat ideje alatt gondoskodik a járványügyi előírások betartásáról, 

betartatásáról, megteszi a szükséges járványügyi védelmi intézkedéseket; 

 

d) a Rendezvénysorozat ideje alatt gondoskodik a hatályos jogszabályok által előírt tűz-, baleset- 

és munkavédelmi szabályok betartásáról, a résztvevő személyek egészség-, élet- és 

vagyonvédelmének biztosításáról; 

 

e) a Rendezvénysorozat zavartalan megvalósítása érdekében a baleset megelőzéssel és 

rendezvénybiztosítással összefüggő intézkedések és tevékenységek megtételéért kizárólagos 

felelősséget vállal; 

 

f) a Rendezvénysorozat megvalósításához szükséges, az Önkormányzat tulajdonában álló 

területeket, eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően, állaguk megóvása mellett a hatályos 

jogszabályok által előírt tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok betartásával használja, 

melyek használatával összefüggésben, valamint a harmadik személy által okozott esetlegesen 

bekövetkező károkért, balesetekért kizárólagos felelősséget vállal; 

  

g) az Önkormányzat számára megjelenési lehetőséget biztosít a Rendezvénysorozattal 

kapcsolatban készülő rádió, TV interjúk során, a Rendezvénysorozat hivatalos műsorfüzetében, 

hivatalos honlapján és egyéb közösségi médiafelületein; 
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h) vállalja, hogy az általa megjelölt legalább egy-egy koncertnapon ingyenes vagy legalább 50% 

mértékű kedvezményre jogosító belépést biztosít az alábbi személyi körök részére: 

 

- a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban és az önkormányzati 

egészségügyi alapellátásban dolgozó, a székesfehérvári munkahellyel rendelkező, szociális 

szakterületen dolgozó munkavállalók részére, valamint 

- a 2020/2021-es tanévben ballagó, az iskola utolsó, befejező évfolyamát vagy befejező 

szakképzési évfolyamát elvégző, székesfehérvári lakóhelyű vagy székesfehérvári középfokú 

intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók részére, 

 

i) köteles saját nevében, költségére, kockázatára, felelősségére vállalni és gyakorolni a 
Rendezvénysorozat megvalósításához kötődő jogokat, kötelezettségeket, a 
Rendezvénysorozat szervezőjének az Alapítvány minősül,  
 

j) a Rendezvénysorozat megvalósításához szükséges szerződéseket saját nevében, saját 
felelősségére, saját költségére köti meg. 

3. 

Az Önkormányzat 4.000.000,- Ft pénzügyi forrást nyújt az Alapítvány részére a 

Rendezvénysorozat megvalósításához, melynek felhasználásáról az Alapítvány köteles legkésőbb 

2021. szeptember 30. napjáig elszámolást benyújtani Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete 

8.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint. Az Alapítvány köteles a pénzügyi forrás fel nem használt részét 

az Önkormányzatnak visszafizetni. 

 

4. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a 3. pont szerinti pénzügyi forrás a 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelete 11. 

mellékletében meghatározott „Fehérvári Zenei Napok - FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány” 

megnevezésű költségvetési soron rendelkezésre áll. 

 

5. 

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány részére a Közgyűlés 583/2019. (IX.20.) számú 

határozata alapján a 2020. évi Fehérvári Zenei Napok költségeire biztosított bruttó 50.000.000,- Ft 

összegű vissza nem térítendő támogatást az Alapítvány a Rendezvénysorozat költségeihez is 

felhasználhassa azzal, hogy a támogatást a Rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a 2021. évben 

felmerülő költségeire használhatja fel, melyről legkésőbb 2022. március 1. napjáig köteles elszámolni. 

 

6. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

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 


