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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

467/2021. (VI. 11.) kgy. határozata 

sportlétesítmény térítésmentes használatának biztosításáról 
 

 

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 a Közgyűlés 568/2011. (IX.7.) 

határozatára figyelemmel a Handball Future Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

(továbbiakban: Társaság) részére a Társasággal 2011. szeptember 14. napján kötött 

megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) alapján 2011. szeptember 15. napjától 

határozatlan időtartamra szólóan ingyenes használatba adta az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő, 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1. szám alatti Székesfehérvár, 9732/3 

hrsz-on nyilvántartott, sporttelep megnevezésű ingatlant (továbbiakban: Sportlétesítmény) 

sportcélú hasznosítás céljából; a Megállapodás alapján a Társaság jogosult a Sportlétesítményt 

birtokában tartani, használni, annak hasznait szedni, köteles a Sportlétesítményt működtetni; 

e) a Megállapodás 10. pontja alapján a Társaság köteles a Sportlétesítményt iskolai és diáksport 

események, szabadidősport események, és más, közösségi célú események lebonyolítása 

céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20%-ában és évente 

legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítani; 

f) a Megállapodás 11. pontja alapján az Önkormányzat vagy az általa megjelölt harmadik 

személy ellenszolgáltatás nélkül, közösségi célú használatra jogosult a Sportlétesítményt 

bármilyen, de előre egyeztetett időpontban az e) pontban megjelölt időtartam mértékéig 

ingyenesen igénybe venni; 

g) a jelen határozat 2.1. pontjában megjelölt sportszervezetek kérelmet nyújtottak be az 

Önkormányzathoz annak érdekében, hogy az általuk évente megszervezésre kerülő, 

2.1. pontban foglalt sportversenyek megrendezéséhez ingyenesen vehessék igénybe a 

Sportlétesítményt; 



h) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a sportrendezvények – meghatározott feltételek 

és szabályok mellett – megtarthatóak; 

i) tekintettel a sportrendezvények céljára, javasolt a Sportlétesítmények használatának 

lehetőségét biztosítani azzal, hogy a sportszervezetek az igénybevétel során a Társasággal 

egyeztetett módon, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseknek és 

szabályozásoknak való megfelelésért, azok betartásáért felelősséget vállalnak; 

j) a Társaság nyilatkozata alapján a Sportlétesítmény a sportszervezetek általi igénylések 

időtartamában biztosítható a sportversenyek megrendezéséhez; 

k) fentiek alapján javasolt a 2. pontban 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 

 

2.1.  az Önkormányzat az alábbi sportszervezeteket jelöli meg a Sportlétesítmény 

ellenszolgáltatás nélküli használatára, a 2.2. pontban foglalt feltételekkel: 

a) Sárosdi Kempo Sportegyesület (2443 Sárosd, Atzél B. u. 9.): 2021. június 12. napján 

7.00-21.00 óra közötti időtartamban, a Magyarországi Kempo Szervezetek Sportági 

Szövetségének Gyermek Országos Bajnoksága megrendezése céljából, 

b) LAGUNA Kulturális és Táncsport Egyesület (8000 Székesfehérvár, Kisfalud, Mátyás 

király u. 13.): 2021. június 19. napján 7.30-23.00 óra közötti időtartamban, a 

„Lászlóvill Kupa” Táncverseny megrendezése céljából; 

 

2.2.  a 2.1. pontban megjelölt sportszervezetek  

a) a Sportlétesítmény igénybevételének részleteit kötelesek egyeztetni a Társasággal, 

b) a sportrendezvények szervezőiként, rendezőiként a Társasággal mint a Sportlétesítmény 

üzemeltetőjével egyeztetett módon a Sportlétesítmény igénybevétele során felelősséget 

vállalnak a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseknek és 

szabályozásoknak való megfelelésért, azok betartásáért. 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

 

Felelős: dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő: 2021. június 12. 

 

 

 

 

dr. Cser-Palkovics András       dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


