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   Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

 Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-372/2021. 

 

 
 
 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

342/2021. (V. 13.) kgy. határozata 

a „Mártírok útja csapadékcsatorna felújítása II. szakasz” című projekt 

megvalósításához kapcsolódó, az Aszalvölgyi-árok Halesz Park mellett 

húzódó szakaszának felújítása tervezési munkái tárgyú beszerzési eljárás 

eredményéről  
 

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) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-6.3.3-16 kódszámú, „Városi 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 207/2019. (IV.12.) számú határozata (a 

továbbiakban: Határozat) alapján támogatási kérelem került benyújtásra (a 

továbbiakban: Pályázat) a Mártírok úti csapadékcsatorna felújítására; majd 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 854/2019. (XI.29.) 

számú határozatával döntött a „Székesfehérvár, Mártírok útja csapadékcsatorna 

felújítása a TOP-6.3.3-16 számú projekt keretein belül II. szakasz” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindításáról; 

e) a Határozat II. pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza: „A Közgyűlés a tervezés alatt 

álló Pályázat tartalmát projektötletként a Madách Imre utca – Raktár utca 
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kereszteződésétől Mártírok útja – Seregélyesi út kereszteződéséig a V-6-0 jelű 

csapadékcsatorna megépítésével hagyja jóvá.” 

f) tekintettel a Pályázat megvalósítása során keletkezett maradványösszeg 

felhasználhatóságára, a Határozat II. pontjának módosítása javasolt az Aszalvölgyi-árok 

felújításával történő kiegészítésével; 

g) a „Mártírok útja csapadékcsatorna felújítása II. szakasz” című projekt megvalósításához 

kapcsolódó, az Aszalvölgyi-árok Halesz Park mellett húzódó szakaszának felújítása 

tervezési munkái tárgyban beszerzési eljárás került lefolytatásra; 

h) a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2021. április 6. napján az alábbi 3 (három) 

ajánlattevő részére került megküldésre: 

 "COMPLANEX" Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1163 Budapest, Sasvár utca 46. A. ép.) 

 Hydro Régia Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 

Székesfehérvár, Kisteleki utca 40.) 

 SPECIAL BAUTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 

Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99. A. ép. 1. em. 2.) 

i) 2021. április 19. napja 16:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig mindhárom 

ajánlattevő benyújtotta ajánlatát; 

j) az ajánlatokat a bírálóbizottság megvizsgálta és megállapította, hogy azok az előírt 

feltételeknek mindenben megfelelnek; a legkedvezőbb árajánlatot a Hydro Régia 

Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta be nettó 1.930.000,- Ft + 

ÁFA, bruttó 2.451.100,- Ft összegben; 
 

 

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 – Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlésének 207/2019. (IV.12.) számú határozata II. pontját az 

alábbiak szerint módosítom: 

 

„II. A Közgyűlés a tervezés alatt álló Pályázat tartalmát projektötletként a Madách Imre 

utca – Raktár utca kereszteződésétől Mártírok útja – Seregélyesi út kereszteződéséig a 

V-6-0 jelű csapadékcsatorna megépítésével és az Aszalvölgyi-árok Halesz park mellett 

húzódó - Kórház Neurológiai osztály melletti – csapadékcsatorna szakaszának 

felújításával hagyja jóvá.” 

 

 

3. 

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 a jelen határozatban leírtakra - úgy döntök, hogy az 

Önkormányzat a Hydro Régia Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társasággal köt 

szerződést az alábbiak szerint: 

 

a) A szerződés tárgya: az Önkormányzat 2021. április 6. napján kelt Ajánlattételi 

felhívásának 4. számú mellékletét képező helyszínrajzon megjelölt csapadékcsatorna 

szakaszra vonatkozó kivitelezési tervek és dokumentációk (együttesen: 
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Tervdokumentáció) elkészítése az 1. számú mellékletben foglalt műszaki előírásoknak 

megfelelő tartalommal, az alábbi munkarészekkel együtt: 

 geodéziai felmérés, 

 tervezői nyilatkozat, 

 műszaki leírás, 

 tulajdonosi, üzemeltetői konzultációkról készült egyeztetési jegyzőkönyvek 

készítése, közműkezelői nyilatkozatok beszerzése, 

 átnézeti helyszínrajz, 

 részletes helyszínrajz, 

 tételes tervezői költségbecslés elkészítése, amely az egyes tételek esetében a tervező 

által megjelölt normagyűjtemény kódját is tartalmazza (árazott és árazatlan), 

 biztonságtechnikai és egészségvédelmi tervdokumentáció; 

b) az a) pontban leírt feladatok ellenértéke összesen nettó 1.930.000,- Ft + ÁFA, bruttó 

2.451.100,- Ft, 

c) a megrendelés teljesítés határideje: a szerződés teljes körű aláírásától számított 4 hónap, 

d) Kft. az Önkormányzat által kiállított teljesítésigazolás birtokában 1 db számla 

benyújtására jogosult, 

e) fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, 

f) Önkormányzat előleget nem biztosít. 

 

 

4. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint az eljárás tárgyát 

képező beszerzés fedezete bruttó 2.451 eFt összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

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

melléklet „Mártírok útja csapadékcsatorna felújítása II. szakasz” megnevezésű során 100%-

ban európai uniós támogatási forrásból rendelkezésre áll. 

 

 

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 


