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Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

322/2021. (V. 5.) kgy. határozata 

 

a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.  

2020. évi Beszámolójának elfogadására 

 

 

 

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 állampol-

gárok 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 te-

rületére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapí-

totta 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 telepü-

lési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek fel-

adat- 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 Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van 

a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.), (a továbbiakban: 

Társaság); 

e) a Társaság vezérigazgatója benyújtotta a Társaság 2020. évi Beszámolóját, és azt a 

Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadását támogatta. 
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2. 

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

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-

mányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere-

ként - tekintettel az 1. pontban leírtakra –  

 

a.)  a Társaság 2020. évi Beszámolóját a mellékletek szerinti tartalommal 

 

14.264.565 eFt mérleg főösszeggel, 

22.966 eFt adózott eredménnyel (nyereség), amely  

osztalékként kerül kifizetésre 2021. május 

31. napjáig  

 elfogadom; 

 

b.) továbbá a Társaság előző évek eredménytartalékának terhére 544.034 eFt 

osztalék 2021. május 31. napjáig történő kifizetéséről rendelkezem.   

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Társaságfelügyeleti Iroda bevonásával a Társaságot 

a döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

Szauter Ákos vezérigazgató 

Sulyok János irodavezető 

 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester       címzetes főjegyző 


