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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-367/2021. 

 

 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

338/2021. (V. 12.) kgy. határozata 

a „Székesfehérvár, Homoksor burkolatfelújításának és a Homoksori 

ivóvízvezetékek átépítésének kivitelezésével kapcsolatos munkák elvégzése” 

tárgyú vállalkozási szerződés tartalékkeretének felhasználásáról 
 

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 és a STRABAG Építő Korlátolt 

Felelősségű Társaság között vállalkozási szerződés jött létre a Székesfehérvár, Homoksor 

burkolatfelújításának és a Homoksori ivóvízvezetékek átépítésének kivitelezésével 

kapcsolatos munkák elvégzésére. A kivitelezés folyamatban van; 

e) Vállalkozó jelezte, hogy az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű 

és biztonságos használatot lehetővé tevő, az f) pontban leírt munka elvégzése vált 

szükségessé, mivel a feltárás után megállapításra került, hogy a valóság eltér a 

nyilvántartások szerinti állapottól. 

f) A rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, hogy különösen az alábbi 

munkák elvégzésre kerüljenek: 20 m bekötővezeték építése, 5 m csapadékcsatorna 

gerincvezeték rákötési szakaszának javítása, 2 db víznyelő akna építése, 1 db 80-as tisztító 

akna építése, 2 db 100-as tisztító akna építése, kapcsolódó bontási és burkolatépítési 

munkák. 

g) Az f) pontban leírt munka ellenértéke nettó 1.425.411,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.810.272,- 

Ft; 
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h) az építési műszaki ellenőr és a Polgármesteri Hivatal szakirodája a munka elvégzésével 

egyetért, és javasolja annak a tartalékkeret terhére történő megrendelését a fenti 

összegben; 

i) a munka mielőbbi elvégzése, a határidőben történő teljesítés biztosítása érdekében a 

döntés meghozatala halaszthatatlan. 

 

 

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, miszerint az Önkormányzat a közte és a 

STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2020. június 8. napján létrejött 

vállalkozási szerződés III.5. pontjában kikötött tartalékkeret terhére megrendeli a 

beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé 

tevő I.f) pontban leírt munka elvégzését mindösszesen nettó 1.425.411,- Ft + ÁFA, azaz 

bruttó 1.810.272,- Ft díj ellenében, melyet a végszámlában kell elkülönítetten feltüntetni. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a munka 

megvalósításához szükséges fedezet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet „Székesfehérvári 

Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 

1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére” megnevezésű 

során 100%-ban rendelkezésre áll azzal, hogy ezen költség 100%-ban finanszírozott, így az 

támogatás terhére kerül elszámolásra. 

 

 

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 


