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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám:20/1-408/2021. 

 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

374/2021. (V. 21.) kgy. határozata 

a Székesfehérvár belterület 4084 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon 

található szennyvízcsatorna áthelyezéséről, a „Székesfehérvár, Havranek J. 

köz szennyvízelvezetése” 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) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 82/2021. (II.15.) kgy. 

határozata rögzítette, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos 1/1 

arányú tulajdonát képezi a Székesfehérvár, belterület 4084 hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban 

8000 Székesfehérvár, Szent Vendel köz 2-6. szám alatt található, 1796 m2 területű, „kivett 

lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan – a továbbiakban: Ingatlan; Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzat Közgyűlése a 393/2020. (IX.25.) számú határozatával pályázatot írt ki az 

Ingatlan értékesítésére azzal, hogy a kiíráskor az Ingatlanon lévő, Móri út felőli, Szent Vendel 

köz 2. szám alatti lakóépületet az értékesítés előtt az Önkormányzat lebontja; a 450/2020. (X.16.) 

számú határozatában döntött a pályázat eredményességéről; az Önkormányzat és a nyertes 

pályázó a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően az előszerződést megkötötte, azonban az 

előszerződés megkötését követően – a bontási munkálatok elvégzésekor – megállapításra került, 

miszerint ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett gázvezeték és szennyvízcsatorna vezeték 

található az Ingatlanon; tekintettel a pályázati kiírásra és a pályázat nyertesével folytatott 

tárgyalásokra, gondoskodni szükséges a szennyvízcsatorna áthelyezéséről, az áthelyezést 

követően pedig a szükséges tereprendezési munkák elvégzéséről; 

e) „Székesfehérvár, Havranek J. köz szennyvízelvezetése” tárgyában beszerzési eljárás 

került lefolytatásra, melynek ajánlattételi felhívása az alábbi három ajánlattevő részére került 

megküldésre: 

- DONI-TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2040 Budapest, Ébner György köz 

4., 
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- HIDRO ALBA Közműépítő és Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 

székhely: 8143 Sárszentmihály, József Attila utca 10. 

- "KONSTRUKTOR" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 8000 

Székesfehérvár, Repkény u. 7. 

f) 2021. május 12. napja 12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig mind a 3 (három) ajánlattevő 

benyújtotta ajánlatát; 

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

feltételeknek mindenben megfelelnek; 

h) a legkedvezőbb ajánlatot a HIDRO ALBA Közműépítő és Kivitelező Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság nyújtotta be nettó 6.732.367,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 8.550.106,- 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 az Önkormányzat a 

HIDRO ALBA Kft.-vel szerződést köt az alábbiak szerint: 

a) szerződés tárgya: Székesfehérvár, Havranek J. köz szennyvízelvezetése kiépítésével kapcsolatos 

munkák elvégzése az Önkormányzat 2021. május 4. napján kelt, 16/74-9/2021. számú 

ajánlattételi felhívásában, valamint a Székesfehérvár belterület 4084 hrsz alatt nyilvántartott 

ingatlanon található szennyvízcsatorna áthelyezéséhez szükséges tervdokumentációkban 

foglaltak alapján. 

b) az a) pontban leírt feladat ellenértéke mindösszesen nettó 6.732.367,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

8.550.106,- Ft; 

c) teljesítés határideje: Kft. köteles a munkát legkésőbb a munkaterület átadásától számított 60 

napon belül befejezni; 

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

benyújtására jogosult; 

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

f) Önkormányzat előleget nem biztosít. 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a szerződés fedezete bruttó 8.551 eFt 

összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021.(I.20.) számú önkormányzati rendelet 11. melléklet Víziközmű Fejlesztési Alap 

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:  értelem szerint 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor 

polgármester címzetes főjegyző

 


