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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

407/2021. (VI. 1.) kgy. határozata 

 

a Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok épületének kitűzésével 

kapcsolatos feladatok ellátásáról 
 

 

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) az Önkormányzat a Modern Városok Program keretében egy új multifunkcionális 

rendezvény-és sportcsarnokot (a továbbiakban: Rendezvénycsarnok) kíván megvalósítani; 

e) az Önkormányzat a Rendezvénycsarnok létesítésére vonatkozóan építési engedélyt kapott, 

amely 2021. június 17. napjáig hatályos azzal, hogy annak meghosszabbítására nincs 

lehetőség; 

f) az e) pontban foglaltakra tekintettel szükséges az építési engedélyhez kötött tevékenység 

előkészítése, az építési napló megnyitása és a munkaterület átadása; 

g) az f) pont szerinti feladatokat az Önkormányzat saját gazdasági társasága útján is képes ellátni, 

ezért a szerződést a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Társaság) célszerű megkötni; 

h) a Társaság az f) pont szerinti feladatok ellátását a benyújtott árajánlata alapján nettó 150.000, 

- Ft + ÁFA, azaz bruttó 190.500, - Ft összegért vállalja. 

 

 

 



2. oldal 
 

 

 

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 Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződést köt az alábbiak szerint: 

 

a) a szerződés tárgya: a Székesfehérvár 14495 hrsz-ú telek sarokpontjainak, valamint a 

Rendezvénycsarnok épület szélső raszter kontúrok metszéspontjainak kitűzése (10 db kitűzési pont); 

b) az a) pontban leírt feladat ellenértéke mindösszesen nettó 150.000, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 190.500, 

- Ft; 

c) teljesítés határideje: szerződéskötéstől számított 90 nap; 

d) a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az 

Önkormányzat által kiállított teljesítésigazolás alapján 1 (egy) 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 munka fedezete bruttó 190.500, - Ft 

összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet „Hatósági, egyéb díjak, vagyonhoz, 

fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások” 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:  azonnal 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


