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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

324/2021. (V. 5.) kgy. határozata 

 

Székesfehérvár Maroshegy városrészen 1000 m-es futópálya  

építésével kapcsolatos tervezési feladatok ellátásáról  
 

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 2021. évi Országos Futópálya-

építési Program keretében, az Önkormányzat tulajdonában álló székesfehérvári 6460/51 

hrsz-ú ingatlanon egy 1,2 m hasznos szélességű, 1000 m hosszúságú, rekortán burkolatú 

futópálya építését tervezi; 

e) a futópálya kialakítása nem építési engedély köteles tevékenység, a megvalósításhoz 

szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésére indult beszerzési eljárás eredményes 

volt; 

f) az ajánlattételre felkért 7 (hét) ajánlattevő közül 4 (négy) ajánlattevő adta be ajánlatát, 

melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a Fejér Európa Tanácsadó és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 26., 

ügyvezető: Grosz Krisztina) adta; 

g) a Fejér Európa Kft. 2021. április 7. napján kelt ajánlata alapján a futópályára vonatkozó 

kiviteli tervdokumentáció elkészítésének díja nettó 780.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

990.600,- Ft, az opcionális feladatként megrendelt 5 (öt) alkalomra szóló tervezői 

művezetés díja összesen nettó 175.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 222.250,- Ft; 
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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 Önkormányzat 

Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - tekintettel 

az 1. pontban leírtakra - úgy döntök, hogy az Önkormányzat a „Székesfehérvár Maroshegy 

városrészen 1000 m-es futópálya építésével kapcsolatos tervezési feladatok ellátása” tárgyú 

beszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő Fejér Európa Tanácsadó és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely:8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 26.) köt 

szerződést az alábbiak szerint: 

 

a) szerződés tárgya: a 2021. évi Országos Futópálya-építési Program keretében megvalósításra 

kerülő 1000 m hosszúságú futópálya kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása az 

ajánlati felhívásban foglaltak szerint, mely magában foglalja a kivitelezési tervdokumentáció 

elkészítését, talajvizsgálati jelentés, valamint a kiviteli terv részeként a beruházás komplett, 

árazott és árazatlan költségvetés kiírásának elkészítését, 

b)  teljesítés helye: székesfehérvári 6460/51 hrsz-ú ingatlan, 

c) az a) pont szerinti feladat teljesítési határideje a szerződés aláírásától számított 1 hónap, 

d) az a) pont szerinti feladat teljesítésének a díja nettó 780.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 990.600,- 

Ft; 

e) az Önkormányzat jogosult legkésőbb a kivitelezés megkezdéséig közölt írásbeli megrendelés 

alapján a kivitelezés idejére 5 alkalomra szóló tervezői művezetői feladatokat is megrendelni a 

Kft-től (opciós tétel), 

f) az opciós tétel díja összesen nettó 175.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 222.250,- Ft; 

g) teljesítésigazolás birtokában a Kft. az alábbi számlák benyújtására jogosult: 

- az a) pont szerinti feladatok teljesítését követően és az ahhoz kapcsolódó tervek Megrendelő 

részére történő átadása esetén a d) pont szerinti díjról egy számlát, 

- opciós tétel megrendelése esetén a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárultát követően az f) pont szerinti díjról egy számlát, 

h) fizetési határidő: számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a futópálya tervezésének és a tervezési 

művezetési feladatok elvégzésének fedezete bruttó 1 213 eFt összegben Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 12. 

melléklet „Tervezési munkák” 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 


