
Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
   J e g y z ő j e   
 
Szám: 140/2019.  
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019. március 22-i 
ülésén az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
140/2019.(III.22.) számú h a t á r o z a t a :                             
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
megtárgyalta a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel 
kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot. 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság 
között 2014. április 1. napján létrejött, több alkalommal módosított 
megállapodást - a továbbiakban: Megállapodás - az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A Megállapodás 2. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi 
szöveg lép: 
 
„Önkormányzat jelen megállapodás megkötésének napjától  
2022. március 31. napjáig megbízza a Táraságot, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében rögzített, - különösen 
településüzemeltetési, környezet-egészségügyi, kulturális 
szolgáltatási, helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, 
vízkárelhárítási, honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi, 
helyi közfoglalkoztatási feladatok, a kistermelők, őstermelők számára 
- jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 
lehetőségeinek biztosításával, sport, ifjúsági ügyekkel kapcsolatos 
feladatok körébe tartozó - egyes közügyek, közfeladatok 1. számú 
mellékletben leírt körben történő ellátásával, beleértve a 2. számú 
mellékletben felsorolt vagyontárgyak - továbbiakban: Vagyontárgyak - 
az 1. számú mellékletben meghatározott tartalommal történő 
üzemeltetését, továbbá egyes közügyekkel, közfeladatokkal 
kapcsolatos felújítási-beruházási feladatok elvégzésével.” 
 
A Megállapodás 1. számú melléklete „Az üzemeltetéssel érintett 
feladatok az alábbi szakterületi bontásba tartoznak” című fejezetének 
23) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„23) Sóstó Természetvédelmi Terület fenntartása, üzemeltetése” 
 



A Megállapodás 1. számú melléklete „Az üzemeltetéssel érintett 
feladatok az alábbi szakterületi bontásba tartoznak” című fejezete az 
alábbi ponttal egészül ki: 
 
„29) Temetőfenntartás” 
 
A Megállapodás 1. számú melléklete „Kisegítő mezőgazdasági 
szolgáltatás” cím helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Zöldfelület és parkfenntartás” 
 
A Megállapodás 1. számú melléklete „Nem önkormányzati 
tulajdonban lévő, közcélra megnyitott parkolók üzemeltetése” című 
fejezetből az alábbi pont törlésre kerül: 
 
„Székesfehérvár, Várkörút 25-27. szám alatti beépítetlen terület 412, 
414/1, 416 hrsz.” 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Jogi Főosztály és a 
Gazdasági Igazgatóság bevonásával a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős: Dr. Cser-Palkovics András 
  polgármester 
 
  Dr. Bóka Viktor 
  jegyző 
 
  Dr. Kovács Adrien 
  aljegyző 
 
  Mészárosné Jasztrapszky Regina  

Gazdasági igazgató 
 
Határidő: értelem szerint 
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