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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  

hatáskörében eljáró  

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 

229/2020. (VI. 17.) számú határozata: 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki,  
b) a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 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 Önkormányzat egyedüli tagja a Prosperis Alba 

Kutatóközpont Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Oskola utca 2.-4.) - továbbiakban: Társaság - 

e) a Társaság által benyújtott a Társaság gazdálkodásáról szóló 2019. évi Egyszerűsített 

éves beszámoló alapján az alábbi döntések mielőbbi meghozatala szükséges. 

 

 

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 jogkörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként az alábbi döntéseket hozom: 
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 2.1.  A Társaság alapító okiratának 8.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 8.3. A Ptk. 3:183. §-a alapján az Alapító a Ptk. 3:189. § (1) bekezdésében 

meghatározott esetekben vagy a Társaság veszteségeinek fedezéseire a tagnak 

pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem 

növeli. 

 

Pótbefizetés elrendelésére évente legfeljebb egyszer kerülhet sor, a pótbefizetés összege 

évente nem haladhatja meg a 15.000.000,- Ft, azaz Tizenötmillió forint összeget.”  

 

2.2.  A Társaság beszámolóját 14.130 eFt mérleg főösszeggel és -11.655e Ft adózott 

eredménnyel (veszteséggel) elfogadom. 

 

2.3. A beszámoló ismeretében, arra való tekintettel az alapító Önkormányzat a Társaság 

részére mindösszesen 12.000.000,-Ft egyszeri pénzbeni befizetést teljesít pótbefizetés 

jogcímén jelen döntést követő 120 napon belül Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 

„Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret” sora terhére. 

 

 

3.  

Felkérem a Jegyzőt, hogy a fenti döntés értelmében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Dr. Bóka Viktor jegyző 

   

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        jegyző 


