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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

425/2021. (VI. 4.) kgy. határozata 

a „Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése'20”  

tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról és 

tartalékkeret felhasználásáról 
 

 

 

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 Közgyűlése 334/2020. (VIII. 28.) 

számú határozata alapján 2020. szeptember 28. napján vállalkozási szerződés jött létre az 

STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat között a 
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Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezésével - továbbiakban: Kivitelezés - kapcsolatos 

munkák elvégzése céljából. A Kivitelezés megvalósítása során Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodája jelezte, miszerint a kivitelezési 

munkálatok előrehaladtával a korábbi projektek során kialakult üzemeltetői tapasztalatok 

miatt felmerült az eredeti tervektől eltérő pályaszerkezet és szegélykialakítás építésének 

szükségessége, a szerződésmódosítást eredményező igények az alábbiak: 

 

1. A tervezetten beépítendő beton burkolatalap üzemeltetői tapasztalatok szerint a 

hőingadozás hatására bekövetkező mozgásokból adódóan a felsőbb aszfalt rétegekben 

reflexiós repedéseket keletkeznek, amelyek korai meghibásodást okoznak, ami 

jelentős fenntartási és üzemeltetési költségvonzattal jár. Valamint célszerűen a 

tervezetten épülő kerékpárút közforgalom előtt megnyitott szakaszán épülő 

pályaszerkezet a burkolt ingatlan megközelítések pályaszerkezetével megegyező kell 

legyen a munkahézagok számának csökkentése érdekében. A munkahézagok 

számának csökkentése szintén nem tervezett repedések számának csökkentése 

érdekében célszerű. Mindezek érdekében a szükséges pályaszerkezeti módosításokról 

tervezői egyeztetés történt és közös megállapodás született a lehetséges 

pályaszerkezeti rétegekről. A pályaszerkezet módosítás lehetőségét az útépítési 

engedély lehetővé teszi a szükséges megállapodás értelmében, egyszerű bejelentéssel 

kezelhető az Útügyi osztály felé. 

 

2. Tekintettel arra, hogy a teljes tervezési szakaszon - külterületen és belterületen 

is - kiépítésre kerül a közvilágítási hálózat, ezért lehetőség van több szakasz jövőbeni 

belterületbe vonására, a belterületi jelleg erősítésének érdekében célszerű a 

körforgalmú csomópontokban a burkolat szegélyeket egységesen kiemelt 

szegéllyel építeni, ebből adódóan ezeken a helyeken a rázóburkolat elhagyható. 

 

3. Amennyiben az „A” j. út sz. szerinti jobb oldalán az 1. jelű körforgalomtól a 3. jelű 

körforgalomig egységesen „K” szegély épül, az az útpálya és a kerékpárút magasabb 

szintű elválasztását tesz lehetővé, ebből adódóan az „A” j. út melletti kerékpárúton az 

1. jelű körforgalomtól a 3. jelű körforgalomig a kerékpárút bal oldalán a tervezett „K” 

szegély helyett kerti szegély építendő. A belterületi jelleg erősítése érdekében 

célszerű, hogy a kerékpárutat keresztező kapubejárók „K”, illetve süllyesztett 

szegéllyel épüljenek, illetve célszerű továbbá a többi ív és lekerekítés szegéllyel való 

határolása, mindezekről tervezői művezetés keretén belül fedvényterv készült. 

 

4. Az üzemeltetői és karbantartási munkák egységesítése érdekében szükséges, hogy 

egyforma vízelvezetési mód valósuljon meg a 1+253 – 1+447 szelvények között. 

Amennyiben a jelölt szakaszon a szelvényezés szerinti bal és jobb oldalon is K 

szegély épül, úgy a jobb oldalon a tervezett F jelű folyóka elhagyható. A 

víznyelőket a tervezett helyükön kiugrasztva a burkolatból szükséges megépíteni. 

 

5. A Volántelep meglévő kapujának működése érdekében szükséges, hogy kapubejáró 

létesüljön a 2+580,5 km szelvényben. 

  

A 1. d)/1.-d)/5. pontban ismertetett módosítások, valamint kért változtatások a 

Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott műszakilag egyenértékű megoldások. 

A vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret terhére a hivatkozott munkák 

nettó 2.636.392,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.348.218,- Ft összegben kerülnek 

elszámolásra. A Vállalkozó a fenti módosításokat a tervezői művezetés keretében 
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átvezette a kiviteli tervekre, valamint a költségek változását kimutatta. Felek a 

tartalékkeret felhasználása tekintetében a vállalkozási szerződés rendelkezéseinek 

megfelelően Megállapodást kötnek. 

 

6. A munkaterület átadásakor rögzítette az üzemeltető Fejérvíz Zrt., hogy a Köles 

utcai ívóvíz gerincvezeték nem a Fejérvíz Zrt. kezelésében van, ez az állapot azon 

okból adódott, hogy a gerincvezeték magán beruházásban készült el és az 

Önkormányzati tulajdonba vétele még a munkaterület átadásakor nem történt meg, 

időközben a Köles utcai ivóvíz gerincvezeték Önkormányzati tulajdonba és kezelésbe 

vétele megtörtént. Az átvétel során az üzemeltetést végző Fejérvíz Zrt. jelzésére a 

csőanyag kora és műszaki állapota felmérésre került. A gerincvezeték rossz műszaki 

állapota indokolja a teljes Köles utcai hosszon a kiváltást. A kiváltásra a 

Közműellátási Iroda szakági tervet készített. Mivel a Köles utca a Székesfehérvár Déli 

összekötőút projekt részeként teljes szélességében átépül, az ivóvíz gerinc kiváltását a 

projekt keretén belül szükséges megvalósítani. Mindezek alapján az Önkormányzat 

kérésére az elkészített műszaki dokumentációra Kivitelező árajánlatot adott nettó 

76.947.056,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 97.722.761,- Ft összegben. 

 

7. A B080 jelű híd építése során az ellenőrző mérések alapján kiderült, hogy a 

szerkezet statikai számítása szerinti lehajlások és a tényleges várható szerkezeti 

lehajlási értékek nem egyeznek. Annak érdekében, hogy az elkészült szerkezet alsó 

öve ne hajoljon le negatív értékben a szerkezet kikönnyítésére van szükség. Ennek 

érdekében a tervező a mért értékek alapján a terv módosítására több javaslatot is tett, 

ezen javaslatok közül az érintett felek kiválasztottak egy változatot. A javított 

tervdokumentációt a tervező elkészítette. A módosítás kimutatható költség 

vonzattal nem jár, csak a műszaki tervdokumentációban történik változás. 

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben 

foglaltak alapján a szerződésmódosítás tervezet ex ante ellenőrzés keretében kerül 

jóváhagyásra a támogatási szabályoknak megfelelően, a vállalkozási szerződés 

módosításának aláírására kizárólag a támogató tartalmú nyilatkozat kézhezvételét 

követően kerülhet sor.  

 

 

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) az Önkormányzat az STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társasággal 2020. 

szeptember 28. napján létrejött, „Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése'20” tárgyú 

vállalkozási szerződés releváns pontjait közös megegyezéssel módosítja az 1. pontban 

ismertetett műszaki tartalom megvalósítása céljából az alábbiak szerint: 

 
„A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - tartalékkeret nélkül - (a továbbiakban: 

Vállalkozási díj) mindösszesen nettó 3.015.906.490,- Ft + ÁFA, azaz nettó Hárommilliárd-

tizenötmillió-kilencszázhatezer-négyszázkilencven forint plusz ÁFA, összesen bruttó 

3.830.201.242,- Ft, azaz bruttó Hárommilliárd-nyolcszázharmincmillió-kétszázegyezer-

kétszáznegyvenkettő forint, amelyből a jelen szerződés I/2. pont e) szerinti Ivóvíz vezeték 
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építési munkák díja nettó 76.947.056,- Ft + ÁFA, azaz nettó Hetvenhatmillió-

kilencszáznegyvenhétezer-ötvenhat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 97.722.761,- Ft, azaz 

bruttó Kilencvenhétmillió-hétszázhuszonkettőezer-hétszázhatvanegy forint. Vállalkozó 

köteles az Ivóvíz vezeték építési munkák díját külön számlákon feltüntetni.” 

 

b) A Kiegészítő útépítési munkák tekintetében az Önkormányzat az STR Mély- és 

Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társasággal 2020. szeptember 28. napján létrejött, 

„Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése'20” tárgyú vállalkozási szerződés III.5. 

pontjában kikötött tartalékkeret terhére Megállapodás keretében megrendeli a 

beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot 

lehetővé tevő alábbi munkák elvégzését: 

 

 1.d)/1.-d)/5. pontban meghatározott munkákat, melyek ellenértéke összesen 

nettó 2.636.392,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.348.218,-Ft. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a Megállapodás és 

a szerződésmódosítás fedezete 2021. év tekintetében Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

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

100%-ban uniós forrásból rendelkezésre áll.  

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a támogató tartalmú nyilatkozat kézhezvételét 

követően kerülhet sor a szerződésmódosítás aláírására. 

 

 

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 


