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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

                                                                                          Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-448/2020. 

 
 
 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

410/2021. (VI. 1.) kgy. határozata 

a „Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött vállalkozási szerződés II. számú módosításáról 

 

 

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 Polgármestere a 151/2020. (V.25.) számú 

határozatában döntött a Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor kivitelezése tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményéről. Ennek alapján Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és az Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság - 

továbbiakban: Vállalkozó - között 2020. június 30. napján vállalkozási szerződés jött 

létre, melyet a felek 2020. október 27. napján módosítottak - továbbiakban a 

vállalkozási szerződés és módosítása együtt: Vállalkozási szerződés -.  

e) a kivitelezés során a célszerű és biztonságos működtetés érdekében az alábbi főbb 

megrendelői többletigények merültek fel: 

- informatikai és médiaeszközök telepítése,  

- biztonsági és riasztórendszer telepítése,  

- szükséges kábelezések és kiegészítő munkák elvégzése, 

- lakóegységek kiegészítő fűtésének kiépítése, 

- előteraszok csúszásmentes műgyanta bevonatának elkészítése,  

- sövény és zöldfal telepítése; 
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f) az e) pont szerinti feladatok elvégzésére vonatkozó ajánlatát a Vállalkozó megküldte; 

az ajánlati ár nettó 43.598.808,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 55.370.486,- Ft; 

g) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szakirodája és 

az építési műszaki ellenőr a fenti többletmunka igények költségigényét az árajánlat 

alapján ellenőrizte és azt a megrendelőnek elfogadásra javasolja; 

h) az e) és f) pontban foglaltak szerint szükséges a Vállalkozási szerződés módosítása. A 

szerződésmódosítás egyébiránt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

141. §-ban foglaltakat nem sérti, a szerződésmódosítás alapja a 141.§ (2) bekezdése.  

 

 

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: 

 

Az Önkormányzat az Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött Vállalkozási 

szerződést közös megegyezéssel módosítja az alábbiak szerint: 

a) a Vállalkozó a Kivitelezés keretében elvégzi továbbá az informatikai és médiaeszközök 

telepítését, biztonsági és riasztórendszer telepítését, szükséges kábelezések és 

kiegészítő munkák kivitelezését, lakóegységek kiegészítő fűtésének kiépítését, az 

előteraszok csúszásmentes műgyanta bevonatának elkészítését, valamint sövény és 

zöldfal telepítését a Vállalkozó árajánlatában foglalt részletes műszaki tartalom szerint, 

b) az a) pont szerinti munkák díja mindösszesen nettó 43.598.808,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

55.370.486,- Ft, 

c) Vállalkozó a b) pont szerinti összeget a végszámlában jogosult feltűntetni, 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a 

szerződésmódosítás fedezete mindösszesen bruttó 55.371 eFt összegben Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(I.20.) 

önkormányzati rendelet 12. melléklet „Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése” 

megnevezésű során 100 százalékban központi költségvetési forrásból rendelkezésre áll. 

 

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 


