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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

463/2021. (VI. 11.) kgy. határozata  

önkormányzati tulajdonú vagyon közfeladat ellátás célját szolgáló 

használatba adásáról 
 

 

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 tulajdonát képezi a 8000 

Székesfehérvár, Jancsár utca 15. szám alatti, 2. jelű, 20306 egyedi azonosító számú, 

44 m2 alapterületű helyiség (a továbbiakban: Helyiség), melyet az Önkormányzat és a 

Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. között létrejött üzemeltetési megállapodás  

(a továbbiakban: üzemeltetési megállapodás) alapján a Kft. üzemeltet; a Helyiség 

jelenleg üresen áll;  

e) az Önkormányzat fenntartásában működő Humán Szolgáltató Intézet (székhelye:  

8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.) számára a Helyiség megfelelő célt szolgálna 

az alapító okirata szerint végzett tevékenységéhez kapcsolódóan, a gazdasági és 

egészségügyi feladatai ellátása során keletkezett iratanyagok tárolására, így 

kérelemmel fordult a fenntartóhoz, miszerint a Helyiség az Intézmény 

használatába kerülhessen;  
f) a d)-e) pontokra figyelemmel javasolt a 2. pont szerinti döntés meghozatala. 
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2.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény a 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) az Önkormányzat a Helyiséget a Humán Szolgáltató Intézet térítésmentes 

használatba adja 2021. augusztus 1. napjától közfeladat ellátásához határozatlan 

időtartamra, 

 

b) tekintettel a 2.a) pontban foglaltakra, a Helyiség az üzemeltetési megállapodásból 

– annak módosításával - 2021. augusztus 1. napjától törlésre kerül. 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. bevonásával a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

 

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

  Guti Péter ügyvezető 

 

Határidő:  2021. augusztus 1. 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András        Dr. Bóka Viktor 

polgármester         címzetes főjegyző 


