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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-345/2021. 

 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

318/2021. (V. 5.) kgy. határozata 

a „Velencei Gyermek- és Ifjúsági tábor fejlesztése” című projekt keretében a 

tábor gazdaságos üzemeltetése érdekében vízjogi engedéllyel rendelkező vízkút 

létesítése, illetve előnevelt fák ültetése 

 
 

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 Önkormányzata a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 

250/2016. (VIII. 24.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Modern Városok 

Program Bizottsága által előterjesztett, „A Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése” 

elnevezésű projekt – továbbiakban Projekt – vonatkozásában támogatás nyújtásáról döntött; 

e) a Projekt keretén belül lehetőség van a tábor működtetéséhez és hasznosításához szükséges eszközök 

beszerzésére és telepítésére egyaránt. Szem előtt tartva a tábor gazdaságos működtetését, egy vízjogi 

engedéllyel rendelkező vízkút telepítése, illetve a táborban található lakóegységek árnyékolása 

érdekében előnevelt fák ültetése szükséges; 

f) tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a 70 méter talpmélységű kút telepítését, illetve a 3 db előnevelt 

fa (2 db előnevelt juhar, 1 db előnevelt kőris) szakszerű ültetését a kizárólagos tulajdonában álló 

gazdasági társasága útján is képes ellátni, ajánlattételi felhívás került megküldésre 2021. február 12. 

napján a Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 

Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a), mint ajánlattevő részére; 

g) a beérkezett árajánlat tartalma: a 2175/1 hrsz.-ú, 2481 Velence, Régiposta u. 1. alatt található ingatlanon 

álló Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor területén vízjogi engedéllyel rendelkező vízkút telepítése, 

valamint előnevelt fák ültetése, az alábbiak szerint: 
- Vízügyi Igazgatóság előzetes megkeresése, rétegvíz kútra engedélyezésének beszerzése nettó 

997.000,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 1.266.190,- Ft; 
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- A vízkút vízjogi engedélyezési tervének elkészítése, vízföldtani napló elkészítése nettó 352.000,- Ft 

+ 27% ÁFA, vagyis bruttó 447.040,- Ft; 

- Az engedélyezési eljárás lebonyolítása és eljárási díjak, felelős műszaki vezetés díja nettó 220.000,- 

Ft + 27% ÁFA, vagyis bruttó 279.400,- Ft; 

- Várhatóan 70 m talpmélységű kút kivitelezése nettó 770.000,- Ft + 27% ÁFA, vagyis bruttó 

977.900,- Ft; 

- A kúthoz szükséges egyéb anyagköltség nettó 1.329.225,- Ft + 27% ÁFA; vagyis bruttó 1.688.116,- 

Ft; 

- 2 db 20/25 előnevelt juhar + telepítés nettó 186.000,- Ft + 27% ÁFA, vagyis bruttó 236.220,- Ft; 

- 1 db 20/25 előnevelt kőris + telepítés nettó 81.000,- Ft + 27% ÁFA, vagyis bruttó 102.870,- Ft. 

 

 

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 Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés 

h) pontja alapján szerződést köt Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társasággal az 

alábbiak szerint: 

 

a) a szerződés tárgya: a 2175/1 hrsz.-ú, 2481 Velence, Régiposta u. 1. alatt található ingatlanon álló 

Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor területén vízjogi engedéllyel rendelkező vízkút telepítése és 3 db 

előnevelt fa ültetése az Önkormányzat 2021. február 12. napján kelt ajánlattételi felhívásában, valamint 

az előzetes műszaki dokumentációjában foglalt feltételek szerint; 

b) az a) pontban leírt feladat ellenértéke nettó 3.935.225,- Ft + 27 % ÁFA, azaz összesen bruttó 4.997.736,- 

Ft; 

c) Kft. az Önkormányzat által kiállított teljesítésigazolás birtokában 1 db számla benyújtására jogosult. 

d) teljesítés határideje: 2021. november 30.; 

e) Önkormányzat előleget nem biztosít. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a megrendelés fedezete legfeljebb bruttó 4.998 eFt 

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

önkormányzati rendelet 12. melléklet „Velencei Gyermek- és Ifjúsági tábor fejlesztése” megnevezésű során 

100 %-ban központi költségvetési támogatásból 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:  értelem szerint 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András        Dr. Bóka Viktor 

polgármester         címzetes főjegyző 


