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ülésén az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
64/2022.(I.28.) számú h a t á r o z a t a  a Székesfehérvár 
Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetési 
megállapodásának módosításáról 
 
1. 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése rögzíti, 
miszerint  

− az Önkormányzat és a Székesfehérvár Városgondnoksága 
Korlátolt Felelősségű Társaság között 2014. április 1. napján 
üzemeltetési megállapodás jött létre, melyet felek több alkalommal 
módosítottak (a megállapodás és a módosítások a továbbiakban 
együttesen: Megállapodás), 

− a Megállapodás határozott időre szól, 2022. március 31. napján 
lejár,  

− a Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza a Társaság 
üzemeltetésébe adott vagyontárgyak felsorolását, 

− a székesfehérvári Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok 
építéséhez szükséges föld- és kőszállítási út rövidesen elkészül, 
üzemeltetését biztosítani kell. 

 
2. 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  
– közös akaratelhatározással – a Megállapodást az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
a) A Megállapodás 2. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi 
szöveg lép: 
 
„Önkormányzat jelen megállapodás megkötésének napjától  
2022. december 31. napjáig megbízza a Társaságot, 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.” 
 
b) A Megállapodás 2. számú melléklete az alábbival egészül ki: 
 
„a székesfehérvári Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok 
építéséhez szükséges föld- és kőszállítási út üzemeltetése” 
 
3. 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2/b. pontban leírt 
vagyontárgy üzemeltetési költsége fedezetét a Városgondnokság 
mindenkori üzleti tervében biztosítja. 
 
A Közgyűlés utasítja a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Jogi Főosztály 
bevonásával a további szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
 
Felelős: Dr. Cser-Palkovics András  

polgármester 
 
  Dr. Bóka Viktor  

címzetes főjegyző 
 

Dr. Kovács Adrien  
aljegyző 

 
Határidő: 2022. március 31.  
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