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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

276/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 

Székesfehérvár, Csúcsoshegyi bánya feltáró útjának tervezése tárgyában 

lefolytatott beszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozataláról  
 

 

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, Csúcsoshegyi bánya feltáró útjának tervezése tárgyában beszerzési eljárás került 

lefolytatásra, amelynek nyertes ajánlattevője a Fejér Európa Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 26. 1/1.); 

e) az eredmény megállapításáról szóló 15/1661-5/2020. (XII. 22.) döntés (a továbbiakban: Döntés) az 

alábbiak szerint határozta meg a Kft-vel kötendő szerződés főbb elemeit: 

ea) szerződés tárgya:  

- a Székesfehérvár belterület 12219/1 helyrajzi számú ingatlan (Nagyszombati út) és a 

Székesfehérvár külterület 020190/2 helyrajzi számú ingatlan (bányatelekkel szomszédos út) 

közötti helyi bányaanyagból megépített, szilárdburkolat nélküli összekötő út tervezése, 

- termőföld más célú hasznosításának engedélyeztetése, 

- humuszgazdálkodási terv készítése, 

eb) az ea) pontban leírt feladatok ellenértéke nettó 1.810.000-Ft + ÁFA, 

ec) teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 120 naptári nap, 

ed) a Kft. 1 db számla benyújtására jogosult, 

ee) az Önkormányzat előleget nem biztosít; 

f) az út kiépítésével érintett szántó művelési ágú ingatlanok esetében termőföld más célú hasznosítására 

engedélyezési eljárást kell lefolytatni, melyhez szükséges az ingatlanok tulajdonosainak hozzájáruló 

nyilatkozata vagy kötelezettségvállalása; 
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g) a tervezéssel érintett Székesfehérvár külterület 020177/23 helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlan 

tulajdonosa nem járult hozzá ingatlana más célú hasznosításához, elutasította annak megvásárlására 

adott ajánlatot, ezért az ingatlan megszerzésére kisajátítási eljárás indult; 

h) az f) és g) pontban foglaltak alapján, továbbá a tervezési feladatra is kiható, más – különösen a 

Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok, valamint az Aranybulla emlékmű és 

környezetének helyreállítása – projekteket érintő, elhúzódó szakmai egyeztetések miatt 

szerződéskötésre ezidáig nem került sor; 

i) az f)-h) pontokban foglaltak miatt szükséges módostani a munka időbeli ütemezésén, ezzel együtt a 

vállalkozói díj megfizetése ütemezésén; 

j) fentiekre tekintettel javasolt a 2. pont szerinti döntés 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 a Döntésben 

 

a) teljesítés határideje az alábbiakra módosul:  

 Kft. köteles a szerződéskötéstől számított 75 naptári napon belül a tervezési feladatokat 

teljesíteni, 

 Kft. köteles a Székesfehérvár külterület 020177/23 helyrajzi számú szántó művelési ágú 

ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat általi megszerzését követő 45 napon belül a 

termőföld más célú hasznosításának engedélyeztetése és a humuszgazdálkodási terv elkészítése 

feladatokat elvégezni, 

b) a számlázásra vonatkozó rendelkezés az alábbiakra módosul: 

 a Kft. egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az Önkormányzat által kiállított 

teljesítésigazolás birtokában, 

 részszámla: a tervezési feladatai elvégzését követően nettó 1.100.000-Ft + ÁFA, azaz bruttó 

1.397.000,- Ft összegről; 

 végszámla: valamennyi feladat maradéktalan elvégzését követően nettó 710.000-Ft + ÁFA, azaz 

bruttó 901.700,- Ft összegről; 

 

 

3. 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a tervezési díj fedezete bruttó 2.299 eFt összegben 

Székesfehérvár Megyei Jogú város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) 

önkormányzati rendelet 12. sz. melléklet „Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések” megnevezésű során 

rendelkezésre áll. 

 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

haladéktalanul tegye meg. 

 

 

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András      Dr. Bóka Viktor 

           polgármester                 címzetes főjegyző 


