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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

454/2021. (VI. 11.) kgy. határozata 

a „Aranybulla emlékmű és környezetének méltó helyreállítása” című projekt 

kivitelezés II. ütemének megvalósítása 
 
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 vészhelyzettel 

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) Magyarország Kormánya az Árpád-ház programról és kapcsolódó fejlesztési projektjeiről (2013-2038) 

szóló 1832/2013. (XI.15.) Korm.határozatával döntött az Árpád-ház Programról és a kapcsolódó 

fejlesztési projektjeiről. A Kormány az Árpád-ház Program részét képező „Az ország bölcsője” kiemelt 

székesfehérvári alprogram első szakasza egyes projektelemeinek lezárásáról szóló 1539/2020. (VIII. 

17.) Korm. határozat 1.b) és 3. pontja alapján egyetért és támogatja az Aranybulla emlékmű és 

környezete méltó helyreállítását (továbbiakban Projekt). 

e) A rehabilitáció célja, hogy a jelenleg elhanyagolt, kihasználatlan terület alkalmassá, méltóvá váljon 

komolyabb megemlékezések rendezésére, a hétköznapokban pedig kirándulóhelyként 

funkcionálhasson. A Projekt kivitelezése tervezetten két ütemben valósul meg: 

- I. ütem: a tájépítészet és építészet (benne burkolatépítés, szerkezetépítés, műtárgyak), Útépítés, 

Elektromos közműhálózat és közvilágítás kiépítése, Csapadékvíz elvezetés kiépítése, Ivóvíz leágazó 

vezeték építése. 

- II. ütem: a növénytelepítések és öntözőrendszer kiépítésének megvalósítása. 

f) Az e) pontban leírt II. ütem műszaki tartalma: a székesfehérvári 020176/2; 020177/32-42; 020177/55; 

12219/5; 020177/43; 020177/57 helyrajzi számú ingatlanokon álló Aranybulla emlékmű és 

környezete, továbbá a kialakításra kerülő parkolók és kerékpárút környezete kertészeti 

munkáinak elvégzését, továbbá az automata öntözőrendszer kiépítését a következő főbb 

mennyiségek szerint: 

- ültetendő fa mennyisége: 152 db; 

- ültetendő cserje, sövény mennyisége: 5438 db; 
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- füvesítés: 6255 m2. 

g) Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a szakszerű növénytelepítést, valamint a kapcsolódó 

öntözőrendszer kiépítését a saját gazdasági társasága útján is képes ellátni, ajánlattételi felhívás került 

megküldésre 2021. április 7. napján a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (székhely: 8000 

Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a), mint ajánlattevő részére. 

h) A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. az f) pont szerinti munkák ellátására nettó 78.058.572,- 

Ft + Áfa, azaz bruttó 99.134.387,- Ft árajánlatot adott. 

 

 

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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés 

h) pontja alapján szerződést köt a Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társasággal 

az alábbiak szerint: 

a) a Kft. köteles a székesfehérvári 020176/2; 020177/32-42; 020177/55; 12219/5; 020177/43; 020177/57 

helyrajzi számú ingatlanokon álló Aranybulla emlékmű és környezete, továbbá a kialakításra kerülő 

parkolók és kerékpárút környezete kertészeti munkáinak elvégzésére, valamint az automata 

öntözőrendszer kiépítéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésére az ajánlati felhívás és az ajánlat szerint; 

b) az a) pontban leírt feladat ellenértéke nettó 78.058.572,- Ft + 27 % ÁFA, azaz összesen bruttó 

99.134.387,- Ft; 

c) a megrendelés teljesítése során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség: 

- 1. részszámla: a kivitelezés 25 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén a 

vállalkozási díj 25%-áról; 

- 2. részszámla: a kivitelezés 50 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén a 

vállalkozási díj 25%-áról; 

- 3. részszámla: a kivitelezés 75 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén a 

vállalkozási díj 25%-áról; 

- végszámla: a kivitelezés 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén a vállalkozási 

díj 25%-áról; 

d) a Kft. az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 5%-a + Áfa mértékű előleg igénylésére 

jogosult; 

e) Teljesítés határideje: 2022. április 15. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a megrendelés fedezete legfeljebb bruttó 99.135 eFt 

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

önkormányzati rendelet 12. melléklet „Az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország bölcsője” kiemelt 

székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása” 

megnevezésű során rendelkezésre áll azzal, hogy ezen költség 100%-ban finanszírozott, így az támogatás 

terhére kerül elszámolásra. 

 

 

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 


