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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

447/2021. (VI. 10.) kgy. határozata 

a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény működésével kapcsolatos 

döntésekről 
 

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 személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet tartalmazza a személyes 
gondoskodás formáinak szakmai létszámnormáit, mely alapján a személyes 
gondoskodás területén az ajánlott munkakörök közé tartozik a gyógytornász; 

e) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kossuth 
Zsuzsanna Szociális Intézményben (a továbbiakban: Intézmény) jelenleg nincs 
gyógytornász, azonban az idős emberek egészségi állapota és életminősége egy 
gyógytornász foglalkoztatásával javulhatna, ezért az Intézmény igazgatója írásban 
kérelmezte az Intézmény álláshelyeinek számát egy 8 órás álláshellyel megemelni, 
melynek engedélyezéséhez szükséges a fenntartó döntése; 

f) az ajánlott munkakör bérfedezetéhez az állam pénzügyi hozzájárulást nem nyújt, a 
szükséges fedezetet az Önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania, 

g) a d)-e) pontokra figyelemmel javasolt a 2. pont szerinti döntés mielőbbi 
meghozatala.   
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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 – úgy döntök, hogy 

2.1.  2021. szeptember 1. napjától az Intézmény álláshelyeinek száma: 219. 

2.2.  Az Önkormányzat az álláshelyek betöltéséhez szükséges fedezetet 2021. évben - a 

gazdálkodási adatok ismeretében - szükség esetén, továbbá 2022. évtől az Intézmény 

mindenkori költségvetésében biztosítja. 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

   

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


