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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

384/2021. (V. 27.) kgy. határozata 

 

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több 

ponton történő módosítása” 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 településrendezési eszközeinek több ponton történő 

módosítása” tárgyában beszerzési eljárás került lefolytatásra. 2021. május 17. napja 10:00 

óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát; 

e) Az ajánlatokat a Beszerzési Bírálóbizottság megvizsgálta és nem tartotta szükségesnek 

hiánypótlás megállapítását. Az ajánlatok az előírt feltételeknek mindenben megfeleltek. Az 

előírt értékelési szempontra tekintettel a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

településrendezési eszközeinek több ponton történő módosítása” tárgyú beszerzési 

eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a TOPO PLAN 

Tervezőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő tette nettó 3.700.000,-Ft +Áfa 

összeggel; 
f) A beszerzési eljárás eredményének megállapítása érdekében szükséges a 2. pontban foglalt 

döntés meghozatala; 
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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 – az alábbi döntést hozom:  

 

A „Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek több ponton történő 

módosítása” tárgyú beszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője - a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatásra, mint előírt értékelési szempontra tekintettel - a TOPO PLAN Tervezőiroda 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Patkó utca 1. IV/31.). Ajánlati ár nettó 

3.700.000,- Ft+ Áfa. Az Önkormányzat jelen határozat és ajánlati felhívás tartalmának megfelelően 

köt szerződést. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a beszerzési eljárás tárgyát képező 

tervezési szolgáltatás fedezete bruttó 4.699 ezer Ft összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 11. 

melléklet „Főépítészi kiadások” megnevezésű során rendelkezésre áll. 

 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

haladéktalanul 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 

 

  


