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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
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Ügyiratszám: 20/1-325/2021. 

 

 
 
 
 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

299/2021. (IV. 28.) kgy. határozata 

a „Szekfű Gyula utcai rendelő felújítása” című projekthez kapcsolódó régészeti 

megfigyelés biztosítására vonatkozó szerződés módosítása 

 

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 Megyei Jogú Város Önkormányzat 160/2021. (III. 12.) kgy. határozata 

(továbbiakban: Határozat) alapján a TOP-6.6.1-16-SF1-2020-00004 azonosítószámú 

„Szekfű Gyula utcai rendelő felújítása” című projekt keretében a Szent István Király 

Múzeummal (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.) Szolgáltatási szerződés (továbbiakban: 

Szerződés) került aláírásra 2021.03.12-én a régészeti megfigyelésre és a megfigyelés 

keretében végzett bontómunkák ellátására vonatkozóan,  
e) a Határozat 2.c) pontja szerint a Vállalkozó az elszámolás alapján 1 (egy) db számla 

benyújtására jogosult, a hiány és hibamentes szerződésszerű és igazolt teljesítést 

követően; 

f) a Határozat 2.d) pontja szerint a teljesítés határideje: 2021. április 30.; 

g) a Kötv. 23/E.§ (5) bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 43.§ (3) bekezdése szerint a 

régészeti földmunka, valamint a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett 

végezhetőek; 
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h) időközben tisztázódott, miszerint a víziközművek kiváltásához az előzetes tervekhez 

képest jelentősebb földmunkákra kerül sor, ezért a földmunkák teljesítésének határideje 

2021. II. félévére tolódik el, 

i) a munka elhúzódása miatt javasolt biztosítani több számla benyújtásának lehetőségét, 

j) figyelemmel a h)-i) pontban leírtakra szükséges a Határozat módosítása, azon belül a 

teljesítési határidő és a számlázásra vonatkozó rendelkezések módosítása. 

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 

 

2.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 160/2021.(III.12.) számú 

határozatának 2. c) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

A Vállalkozó az alábbiak szerint, elszámolás alapján 1 (egy) db részszámla és 1 (egy) 

darab végszámla benyújtására jogosult, a hiány és hibamentes, szerződésszerű és igazolt 

teljesítést követően. 

 

Számlák  

 

részszámla 
2021. június 30. napjáig ténylegesen elvégzett tevékenységek után 

teljesítésigazolás alapján 

 

végszámla 
hiány és hibamentes, szerződésszerű teljesítést követően 

 

2.2. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 160/2021.(III.12.) számú 

határozatának 2. d) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 

Teljesítés határideje: 2022. február 16. napja, azzal, hogy a Megbízó előteljesítést 

elfogad. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a 

megvalósításhoz szükséges fedezet 2021. év tekintetében Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (I.20.) önkormányzati rendelet 14. 

melléklet „Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő- Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, 

fejlesztése” megnevezésű során 100%-ban európai uniós támogatásból rendelkezésre áll. 

 

 

4. 

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 úgy döntök, hogy 2022. év tekintetében a szükséges fedezet az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésében kerül biztosításra. 
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5. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket 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 


