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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-464/2021. 

 
 
 
 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

424/2021. (VI. 4.) kgy. határozata 

a „Sóstó Látogatóközpont előtt kialakított játszótér bővítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szállítási szerződés I. 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 Közgyűlése a 33/2021. (I.27.) számú határozatában döntött 

a Sóstó Látogatóközpont előtt kialakított játszótér bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményéről. Ennek alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság 

(4032 Debrecen, Böszörményi út 161.) - továbbiakban: Szállító - között 2021. február 25. 

napján szállítási szerződés jött létre - továbbiakban: Szállítási szerződés -.  

e) a munkaterület átadását követően új játszótéri eszköz beszerzési igénye merült fel, melynek 

keretében az alábbi eszközök beszerzését, a teljesítési helyre történő leszállítását és az eszközök 

telepítéséhez szükséges munkálatok elvégezését, valamint az eszközök telepítését - 

továbbiakban valamennyi feladat együtt: Szállítás - is megrendeli Szállítótól: 

- 1 db PZA Q510 S1S2 típusú laphinta+bébihinta és  

- 1 db PZA Q512 S4+S1S2 típusú fészekhinta+laphinta és bébihinta. 

f) az e) pont szerinti Szállítás elvégzésére vonatkozó ajánlatát Szállító megküldte; az ajánlati ár 

nettó 4.522.516,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.743.595,- Ft; 

g) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szakirodája a fenti 

plusz eszközök Szállításának költségigényét az árajánlat alapján ellenőrizte és azt a 

Megrendelőnek elfogadásra javasolja; 



2 

 

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

szerződésmódosítás egyébiránt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-ban 

foglaltakat nem sérti, a szerződésmódosítás alapja a 141.§ (2) bekezdés b) pontja.  

 

 

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: 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési 

és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött Szállítási szerződést közös megegyezéssel 

módosítja az alábbiak szerint: 

a) a Szállító 1 db PZA Q510 S1S2 típusú laphinta+bébihinta és 1 db PZA Q512 S4+S1S2 

típusú fészekhinta+laphinta és bébihinta - továbbiakban együtt: Hinták – beszerzését, 

teljesítési helyre történő leszállítását és az eszközök telepítéséhez szükséges munkálatok 

elvégezését, valamint az eszközök telepítését - továbbiakban valamennyi feladat együtt: 

Szállítás - is elvégzi a Szállító 2021. június 01. napján kelt árajánlatában foglalt részletes 

műszaki tartalom szerint, 

b) az a) pont szerinti munkák díja mindösszesen nettó 4.522.516,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

5.743.595,- Ft, 

c) Szállító a b) pont szerinti összeget a Szállítás 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése 

alapján a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás birtokában kiállított számlában jogosult 

feltüntetni,  

d) az a) pont szerinti Szállítása a Szerződés II/5. pontjában rögzített teljesítési határidőt nem érinti. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a szerződésmódosítás fedezete 

mindösszesen bruttó 5.744 eFt összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet „Székesfehérvári Sóstó 

Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 

1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére” megnevezésű során 100 

százalékban finanszírozott támogatási 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 


