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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-503/2021. 

 
 
 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  

461/2021. (VI. 11.) kgy. határozata 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

 

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 Önkormányzata és a Székesfehérvári Tankerületi Központ 

(továbbiakban: Tankerületi Központ) között 2016. december 15. napján létrejött vagyonkezelési 

szerződés (továbbiakban: Szerződés) szerint az Önkormányzat a tulajdonában álló és a 

Tankerületi Központ köznevelési feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonelemeket a 

Tankerületi Központ részére ingyenes vagyonkezelésbe adta; 

e) a Szerződés 1. pontja alapján az Önkormányzat vagyonkezelésbe átadta a 8000 

Székesfehérvár, Széna tér 10. szám alatti, a 8869 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant 
(továbbiakban: Ingatlan), melyben a Tankerületi Központ fenntartásában lévő Székesfehérvári 

Széna Téri Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) működik; 

f) az Iskola alapítványa, a „Tanulás-Művelődés-Sport” Alapítvány (8000 Székesfehérvár, Széna 

tér 10., továbbiakban: Alapítvány) a jelen határozat 2.1. pontjában szereplő kültéri tárgyi 

eszköz (továbbiakban: Eszköz) megvásárlását tervezi azzal a céllal, hogy azt az Ingatlanra 

telepítse, és az Iskola tanulói használhassák játék- és szabadidős tevékenységekre.  

A telepítéshez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása; 

g) a Tankerületi Központ nyilatkozata szerint az Eszköznek a hatályos jogszabályi és biztonsági 

előírásoknak megfelelő telepítéséről, valamint a hatályos jogszabályban meghatározott 

időszakos ellenőrzéséről a Tankerületi Központ gondoskodik; 

h) az Alapítvány nyilatkozata szerint az Eszköz a telepítést követően az Alapítvány tulajdonában 

marad és nyilvántartásába bekerül;  

i) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  

32/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzatot 

megillető tulajdonosi jogokat a Közgyűlés gyakorolja;  

j) fentiekre figyelemmel javasolt a 2. pontban foglalt döntés 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. Az Önkormányzat hozzájárul az Alapítvány által beszerzésre kerülő alábbi Eszköz 

Ingatlanra történő telepítéséhez a 2.2. pontban foglalt feltételekkel:  

 

Cikkszám Eszköz megnevezése Mennyiség 
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2.2.   

a) Az Eszköz beszerzését, nyilvántartásba vételét az Alapítvány végzi. A telepítést követően az 

Eszköz az Alapítvány tulajdonában marad. 

b) Az Eszköz hatályos jogszabályi és biztonsági előírásoknak megfelelő telepítéséről és a 

hatályos jogszabályban meghatározott időszakos ellenőrzéséről a Tankerületi Központ 

gondoskodik.  

c) Az Alapítvány köteles a Tankerületi Központtal az Eszköz telepítése, használata, 

üzemeltetése, karbantartása, esetleges balesetekkel kapcsolatos felelősség, valamint a 

vagyonvédelméhez kötődő jogok és kötelezettségek tekintetében megállapodni. 

d) Amennyiben az Ingatlanban a köznevelési feladatellátás megszűnik, a köznevelési 

feladatellátás megszűnését követő 30 napon belül az Alapítvány köteles az Eszközt saját 

költségén elszállítani, és az Ingatlanon a telepítést megelőző állapotot visszaállítani. 

e) Az Önkormányzat az Eszköz telepítésével, használatával, üzemeltetésével, karbantartásával, 

vagyonvédelmével, ellenőrzésével, elbontásával kapcsolatban sem anyagi, sem egyéb 

kötelezettséget nem vállal, az Önkormányzatot ezzel összefüggésben semminemű felelősség 

nem terheli.  

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Felelős:  Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

     

Határidő: 2021. augusztus 31.  

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András      Dr. Bóka Viktor 

polgármester       címzetes főjegyző 


