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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

Ügyiratszám: 20/1-491/2021. 

 

 

 
 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

449/2021. (VI. 10.) kgy. határozata 

önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

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 jelen határozat mellékletének (a továbbiakban: melléklet) (2) oszlopában megnevezett 

szervezetek kérelmet nyújtottak be önkormányzati támogatás biztosítása céljából a 

melléklet (3) oszlopában megjelölt támogatási céljaik megvalósítása érdekében;  

e) a támogatást igénylők megfelelnek a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

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

rendeletének (a továbbiakban: Támogatási rendelet) 3. § (2) bekezdésében meghatározott 

feltételeknek, és az általuk benyújtott pályázati dokumentációk megfelelnek a Támogatási 

rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek; 

f) javasolt, hogy a támogatást igénylők részére a melléklet (4) oszlopában megjelölt támogatási 

összegek kerüljenek biztosításra a melléklet (5) oszlopában megnevezett, Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

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

továbbiakban: Költségvetési rendelet) 11. mellékletében meghatározott előirányzatok terhére; 

g) a „Lánczos Kornél – Szekfű Gyula” Ösztöndíj Közalapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) az 

Önkormányzattal 2018. július 20. napján megkötött S/18-02148 azonosítójú támogatási 

szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján 6.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatásban részesült ösztöndíjak kifizetésével és a működés költségeivel kapcsolatos, 2018-

2020. években felmerülő kiadásaihoz, azzal, hogy az ösztöndíjak odaítéléséről 2018. december 

31. napjáig volt köteles az Alapítvány dönteni; 

h) az Alapítvány által 2018. évben ösztöndíjban részesített személyek közül két fő nem készült el 

a pályamunkájával, ezért a támogatás összegéből 350.000,- Ft nem került felhasználásra, 

i) az Alapítvány képviselője – a h) pontban foglaltakra tekintettel – kérelmet nyújtott be az 

Önkormányzathoz a Szerződésben megjelölt támogatási cél módosítása érdekében, miszerint a 
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fel nem használt támogatás-részt a 2021. évben odaítélésre kerülő ösztöndíjak 2021-2024. 

években teljesülő kifizetésére kívánják felhasználni; 

j) a Szerződés módosítására a Támogatási rendelet 7. § (11) bekezdése alapján van lehetőség; 

k) a különböző területeken tevékenykedő szervezetek működése a koronavírus-világjárvány során 

is folyamatos, tevékenységüket - figyelemmel a mindenkori járványügyi intézkedésekre - 

részben a hagyományos, részben pedig attól eltérő formákban végzik, amelyhez saját 

bevételeiken kívül egyéb külső forrás bevonása is nélkülözhetetlen; 

l) fentiekre figyelemmel javasolt a 2. és 4. pont szerinti 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: 

2.1. az Önkormányzat a jelen határozat mellékletében megjelölt szervezetek részére a jelen 

határozat melléklete szerint biztosít vissza nem térítendő támogatást; 

2.2. a támogatott szervezetek a támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb a melléklet (7) 

oszlopában az elszámolás határidejeként megállapított napig a Támogatási rendelet 8. §-ában 

foglaltak szerint kötelesek elszámolni; 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a 2.1. pont szerinti támogatási összegek forrása 

a Költségvetési rendelet 11. mellékletében meghatározott, a melléklet (5) oszlopában megnevezett 

költségvetési sorokon rendelkezésre állnak. 

 

 

4. 

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: 

4.1. a Szerződésben megjelölt támogatási cél módosításra kerül akként, miszerint a Szerződés 

1. pontjában foglalt támogatásból 350.000,- Ft összegű támogatás-részt az Alapítvány a 

2021. évben odaítélésre kerülő ösztöndíjak 2021-2024. években teljesülő kifizetésére jogosult 

felhasználni; 

4.2. az Alapítvány a 4.1. pontban megjelölt támogatás-rész összegének felhasználásáról legkésőbb 

2022. május 31. napjáig köteles elszámolni a Támogatási rendelet 8. §-ában foglaltak szerint. 

 

5. 

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: értelem szerint 

 

 

dr. Cser-Palkovics András       dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

az önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 

…/2021. (……) kgy. határozatának melléklete 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Ssz. 
Támogatott neve 

(azonosító adatai) 

Támogatási cél és 

annak megvalósítási időtartama 

Támogatási 

összeg 

(Ft) 

a Támogatási összeg 

átadásához 

a Költségvetési rendelet 

11. mellékletében 

rendelkezésre álló előirányzat 

Elszámolható 

költségnemek 

Elszámolás 

határideje 

1. 

CIVIL CENTRUM KÖZHASZNÚ 

ALAPÍTVÁNY 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi 

utca 25., adószáma: 18497719-1-07) 

Támogatott működéséhez 

kapcsolódó, 2021. január 1. és 2021. 

december 31. napja között felmerülő 

költségek támogatása 

800 000 

Civil Centrum Közhasznú 

Alapítvány 

személyi, dologi 2022.03.01. 

Esélykör működtetéséhez, valamint 

a Támogatott szakmai 

tevékenységéhez, programjaihoz 

kapcsolódó, 2021. január 1. és 2021. 

december 1. napja között felmerülő 

költségek támogatása 

200 000 dologi 2022.01.30. 

2. 

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 

Alapítvány 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Móricz Zsigmond utca 77-79. 2. em./4., 

adószáma: 18240122-2-07) 

Támogatott működéséhez 

kapcsolódó, 2021. május 1. és 2022. 

június 30. napja között felmerülő 

költségek támogatása 

20 000 000 
Dávid Kornél Kosárlabda 

Akadémia Alapítvány 

immateriális javak, 

tárgyi eszközök 
2022.08.29. 

3. 

DRAGON AKTÍV SÁRKÁNYHAJÓ 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

(székhelye: 9081 Győrújbarát, Jókai u.11., 

adószám: 13044653-2-08) 

Támogatott által 2021. szeptember 

24. és 25. napja között 

megrendezésre kerülő 

16. Székesfehérvári Sárkányhajó 

Fesztivál lebonyolításához 

kapcsolódó költségek támogatása  

200 000 Polgármesteri keret személyi, dologi 2021.11.24. 
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4. 

FEJÉR MEGYEI 

KATASZTRÓFAVÉDELMI 

IGAZGATÓSÁG 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Szent Flórián körút 2., adószáma: 

15722861-2-51) 

Támogatott Székesfehérvári 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 

mentési feladatai ellátásának 

segítése érdekében hidraulikus 

mentőeszköz beszerzéséhez 

kapcsolódó, 2021. június 1. és 2021. 

december 31. napja között felmerülő 

költségek támogatása 

4 603 000 

Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság - Székesfehérvári 

Kataszrófavédelmi 

Kirendeltség támogatása 

immateriális javak, 

tárgyi eszközök 
2022.03.01. 

5. 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Deák Ferenc utca 2-4., adószáma: 

15720625-2-51) 

Támogatott működéséhez 

kapcsolódó 2021. július 1. és 2022. 

június 30. napja között felmerülő 

költségek támogatása 

10 000 000 

Fejér Megyei Rendőr-

Főkapitányság – 

Székesfehérvári 

Rendőrkapitányság 

működésére (különösen a 

Székesfehérváron 

járőrszolgálatot teljesítő 

rendőrök bérének 

kiegészítéséhez) 

személyi 2022.08.29. 

6. 
Magyar Labdarúgó Szövetség 

(székhelye: 1112 Budapest, Kánai út 2.D., 

adószáma: 19020848-2-44) 

Székesfehérváron, 2020. szeptember 

1. és 2021. május 28. napja között 

megrendezett „ALBA LIGA” 

Kispályás labdarúgó bajnokság 

lebonyolításához kapcsolódó 

költségek támogatása 

1 500 000 

Magyar Labdarúgó Szövetség 

Fejér Megyei Igazgatósága - 

"Alba Liga" kispályás 

labdarúgó bajnokság 

támogatása 

dologi 2021.07.27. 

7. 
Óbudai Egyetem 

(székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B., 

adószáma: 15773063-2-41) 

Támogatott Alba Regia Műszaki 

Karán foglalkoztatottak 2021. január 

1. és 2021. december 31. napja 

között felmerülő bér- és 

járulékköltségeinek támogatása  

40 000 000 
Székesfehérvári felsőoktatási 

intézmények támogatása 
személyi 2022.03.01. 

8. 
Önálló Főiskolai Közalapítvány 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Városház tér 1., 

adószáma: 19096988-1-07) 

Támogatott titkári feladatainak 

ellátásához kapcsolódó, 2021. január 

1. és 2021. december 31. napja 

között felmerülő költségeinek 

támogatása 

100 000 
Önálló Főiskolai Közalapítvány 

támogatása 
személyi 2022.05.31. 

9. 

Támogatott működéséhez 

kapcsolódó könyvvezetési, 

könyvvizsgálati, jogi szolgáltatások 

igénybevételének 2021. január 1. és 

386 000 

Önkormányzati 

közalapítványok támogatása 

(379/2016. (V. 27.) kgy. hat. 

alapján) 

dologi 2022.05.31. 
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2021. december 31. napja között 

felmerülő költségeinek támogatása 

10. 

Saját Kötet Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

(székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 117. 

III/3., adószáma: 23877210-2-41) 

Kiss Gábor: Kompót és Kuglóf című 

mesekönyve kiadásához kapcsolódó,  

2021. április 1. és 2021. június 15. 

napja között felmerülő költségeinek 

támogatása 

420 000 Könyvkiadás dologi 2021.08.14. 

11. 

Székesfehérvár Fejlődéséért 

Alapítvány 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent 

Vendel út 17/a., adószáma: 

18503670-2-07) 

Támogatott által megvalósításra 

kerülő „Okostanterem” programhoz 

kapcsolódó, 2021. szeptember 1. és 

2022. augusztus 31. napja között 

költségeinek támogatása 

15 000 000 

Digitális kompetencia 

fejlesztése – okos osztályterem 

pilot program keretében 

(Székesfehérvár Fejlődéséért 

Alapítvány) 

személyi, dologi, 

immateriális javak, 

tárgyi eszközök 

2022.10.30. 

12. 

TARSOLY Ifjúságért Egyesület 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Salétrom utca 4-6., 

adószáma: 18484528-1-07) 

Támogatott működéséhez 

kapcsolódó, 2021. január 1. és 2021. 

december 31. napja között felmerülő 

költségek támogatása 

500 000 Tarsoly Ifjúságért Egyesület 

dologi, immateriális 

javak, tárgyi 

eszközök 

2022.03.01. 

13. 

„Teleki Blanka Gimnázium 

Tanulóiért” Alapítvány 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Budai u. 7., adószáma: 18480713-1-07) 

A Teleki Diákszínpad nyári 

színjátszótábor megvalósításához 

kapcsolódó, 2021. június 20. és 

2021. augusztus 30. napja között 

felmerülő költségek támogatása 

200 000 Polgármesteri keret dologi 2021.10.29. 

14. 
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj 

Közalapítvány 

(székhely: 8000 Székesfehérvár, 

Városház tér 1., adószám: 18486922-1-07) 

Támogatott pályaorientációs 

tevékenységéhez kapcsolódó, 2021. 

január 1. és 2021. december 31. 

napja között felmerülő költségek 

támogatása 

3 500 000 

Tóth István és Tóth Terézia 

Ösztöndíj Közalapítvány 

támogatása 

dologi 2022.05.31. 

15. 

A Támogatott által igénybe vett 

könyvvezetés és könyvvizsgálat 

2021. január 1. és 2021. december 

31. napja között felmerülő 

költségeinek támogatása 

278 000 

Önkormányzati 

közalapítványok támogatása 

(379/2016. (V. 27.) kgy. hat. 

alapján) 

dologi 2022.05.31 
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16. 

VALERA Kulturális és Szolgáltató 

Betéti Társaság 

(székhelye: 2133 Sződliget, Rózsa utca 9., 

adószáma: 20531696-1-13) 

Szentesi Zöldi László:  

Lövés Szarajevóban – Csuhay 

József és a Videoton utolsó két 

perce munkacímű könyv 

előkészítéséhez kapcsolódó, 2021. 

június 1. és 30. napja között, 

Szarajevóban felmerülő költségek 

támogatása 

500 000 Könyvkiadás személyi, dologi 2021.08.29. 

17. 

VOX MIRABILIS Közhasznú 

Kulturális Egyesület 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zsolt 

utca 30., adószáma: 18281473-1-07) 

A Vox Mirabilis Kamarakórus 2021. 

szeptember 1. és 2021. december 31. 

napja között megrendezésre kerülő 

jubileumi koncertsorozatának 

megvalósításához kapcsolódó 

nyomdai és reprezentációs költségek 

támogatása 

300 000 Polgármesteri keret dologi 2022.03.01. 

18. 

Vörösmarty Társaság 

(székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Kossuth u. 14., adószáma: 18489334-1-07) 

Vakler Lajos: Fehérvár Sportkönyve 

című könyv megjelentetéséhez 

kapcsolódó, 2021. január 1. és 

2021. december 31. napja között 

felmerülő költségek támogatása 

2 225 682 Könyvkiadás személyi, dologi 2022.03.01. 

 

 


