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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

307/2021. (V. 3.) kgy. határozata  

szakértői feladat ellátására vonatkozó ajánlat elfogadásáról 

 
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 napján 

hatályba lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről 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 Közgyűlésének 299/2019. (V.17.) számú 

határozata alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás adatai 

szerint 8655/1 helyrajzi számú, természetben 8000 Székesfehérvár, Gőzmalom utca 24. szám 

alatti ingatlanon lévő, ún. Akóts-Malom épületének üzemeltetését 2019. július 1. napjától a 

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja 

el; 

e) az épület állagmegóvási és balesetveszély elhárítási munkái 2020. évben megtörténtek, az idei 

évben az épületben lévő ingóságok értékmentő előkészítő munkái váltak szükségessé;  

f) tekintettel arra, hogy az Önkormányzat az értékmentő előkészítő munkákat a kizárólagos 

tulajdonában álló gazdasági társasága útján is képes ellátni, célszerű az épületet üzemeltető 

Kft.-t megbízni a feladat ellátásával; 

g) az értékmentést előkészítő szakértői feladat ellátására a Kft. nettó 500.000,- Ft + ÁFA, bruttó 

635.000,-Ft összegű árajánlatot adott, mely díj elfogadását a Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szakirodája javasolta; 

 

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 az ingatlan-nyilvántartásban 8655/1 helyrajzi számú, 
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természetben 8000 Székesfehérvár, Gőzmalom utca 24. szám alatti ingatlanon lévő, ún. Akóts-

Malom épületében található nagy mennyiségű, leltárba vett ingóság értékét meghatározó szakértői 

dokumentáció elkészítésére vonatkozóan az Önkormányzat a Székesfehérvári Városfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal köt szerződést az alábbiak szerint: 

 

a) a szerződés tárgya: az ún. Akóts-Malom épületében található nagy mennyiségű, leltárba vett 

ingóság értékét meghatározó szakértői dokumentáció elkészítése az Önkormányzat 14/58-

1/2021. számú ajánlatkérésében foglalt feltételek szerint 

b) az a) pontban leírt feladatok díja nettó 500.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 635.000,- Ft 

c) Teljesítés határideje:                   2021. november 30., 

d) Fizetés módja:                                 banki átutalással a hibátlan és hiánytalan teljesítést követően 

e) Fizetési határidő:                         számla kézhezvételétől számított 30 napon belül 

f) Késedelmi kötbér mértéke:         napi, a nettó díj 0,25%-a. 

g) Kft. 1 db számla benyújtására jogosult.  

h) Önkormányzat előleget nem biztosít. 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a díj fedezete bruttó 635 eFt összegben 

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

önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lakás- és vagyongazdálkodási kiadások” megnevezésű során 

rendelkezésre áll. 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

 

 

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


