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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  

354/2021. (V. 17.) kgy. határozata 

 

„Új autóbusz-menetrend bevezetésével kapcsolatos hirdetések elhelyezése és 

eltávolítása” tárgyú munka megrendeléséről 
 

 

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 2021 nyarán új autóbusz-menetrend 

bevezetését tervezi. A menetrend tervezet véleményezési időszaka 2021. április 30-án 

lezárult. A tervezett változásokkal kapcsolatos tájékoztatás részeként Székesfehérvár  

területén 193 megállóhelyre a változásokat bemutató honlapra történő felhívást 

tartalmazó hirdetés kerül kihelyezésre, majd a későbbiek folyamán eltávolításra. A 

hirdetések elhelyezése az alábbiak szerint történik: 

- váróval ellátott megállóhelyeken A/1 méretű öntapadós hirdetések 

- váróval nem felszerelt megállóhelyeken a táblaoszlopra rögzített A/4 méretű 

menetrendtartó keretekben elhelyezett hirdetések; 

e) a menetrendtartó keretek Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-nél rendelkezésre állnak; 

felszerelésük a KRESZ-táblákéhoz hasonlóan történik, a Kft. az útüzemeltetés során 

tapasztalatot szerzett a hasonló feladatok ellátásában, továbbá a megállóhelyek 
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üzemeltetése is feladataik közé tartozik; Kft. által a hirdetések elhelyezésére és 

eltávolítására adott ajánlat a piaci ár közelében van; a Kft. vállalja a hirdetések rövid 

határidővel történő kihelyezését, ami – tekintettel az új menetrend tervezett bevezetéséig 

hátralévő idő rövidségére – további előnyt jelent; 

f) az e) pontban leírtak alapján a munka mielőbbi megindításának érdekében javasolt 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének és Jegyzőjének az egyes 

beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 1661/2013. számú együttes utasítása 1.1. 

pontja alapján felmentést adni a beszerzési eljárás lebonyolításának kötelezettsége alól; 

g) fentiekre tekintettel javasolt beszerzési eljárás lefolytatása nélkül megrendelni 

Székesfehérvár területén 193 darab megállóhelyre hirdetés elhelyezését és későbbi 

eltávolítását a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.-től nettó 386.000,- Ft+ÁFA, azaz 

bruttó 490.220,- 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 – úgy döntök, hogy a munka mielőbbi 

megindításának érdekében a Székesfehérvár területén 193 darab megállóhelyre történő hirdetés 

kihelyezése és későbbi eltávolítása elvégzőjének kiválasztása érdekében nem kerül sor 

beszerzési eljárásra, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének és Jegyzőjének az 

egyes beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 12661/2013. számú együttes utasítása 

1.1. pontja alapján felmentést adok a beszerzési eljárás lebonyolítása kötelezettsége alól. 

 

 

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 az 1. pontban leírtakra – úgy döntök, hogy az Önkormányzat 

Székesfehérvár területén 193 darab megállóhelyre hirdetés elhelyezésére és későbbi 

eltávolítására a Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társasággal köt 

szerződést az alábbiak szerint: 

 

a) a szerződés tárgya: új autóbusz-menetrend bevezetésével kapcsolatos hirdetések 

elhelyezése és későbbi eltávolítása, 

b) az a) pontban leírt feladat ellenértéke mindösszesen nettó 386.000,- Ft + ÁFA, azaz 

bruttó 490.220,- Ft, 

c) teljesítés határideje:  

ca) kihelyezés: hirdetések Kft. általi kézhezvételétől számított 10 napon belül, 

cb) eltávolítás: Önkormányzat erre irányuló jelzésétől számított 10 napon belül. 

d) a Kft. 1 (egy) db számla benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően, 

az Önkormányzat által kiállított teljesítésigazolás birtokában, 

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

f) az Önkormányzat előleget nem biztosít. 
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4. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a szerződés fedezete a 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. 

(I.20.) önkormányzati rendelet „Fejlesztési kiadások 2021. évi feladatonkénti megbontása” 

című 12. mellékletében, a „Saára Gyula program – Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés 

fejlesztése”, „Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok” soron rendelkezésre áll. 

 

 

5. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a 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 


