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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

456/2021.(VI. 11.) kgy. határozata  

„Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 57. szám alatti Ybl Miklós Általános 

Iskola tartószerkezetére vonatkozó állapotfelmérési szakvélemény elkészítése” 

tárgyú munka megrendeléséről 
 

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) a Székesfehérvári Középiskolai Campus projekthez kötődő Kormánydöntés előkészítéséhez 

szükséges a projekt költségének meghatározása; 

e) a projektben megvalósuló felújítás költségei a tervezési eljárás eredményeként létrejövő 

költségvetési leírás alapján kerülnek kialakításra; 

f) a tervezési eljáráshoz szükséges az Ybl Miklós Általános Iskola tartószerkezetére vonatkozó 

állapotfelmérési szakvélemény elkészítése; 

g) a szakvélemény elkészítése és annak alapján a tervezési feladatok elvégzése rövid időn belül 

indokolt; 

h) az Önkormányzat árajánlatot kért be a DU-PLAN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságtól 

(székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 4-6.) tekintettel arra, hogy a korábbi felújítási és 

tervezési munkákban történő részvétele folytán műszaki ismeretekkel rendelkezik az épületről, 

ennélfogva kisebb anyagi és időbeli ráfordítással képes a szakvéleményt elkészíteni; a Kft. vállalja 

a szakvélemény rövid határidővel történő elkészítését; az ajánlat alapján a munka elvégzésének díja 

nettó 400.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 508.000,- Ft; 

i) a szakvélemény mielőbbi és minél alacsonyabb díj ellenében történő elkészítése érdekében javasolt 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének és Jegyzőjének az egyes beszerzések 

lebonyolításának szabályairól szóló 1661/2013. számú együttes utasítása 1.1. pontja alapján 

felmentést adni a beszerzési eljárás lebonyolításának kötelezettsége alól és a munkát közvetlenül a 

Kft.-től megrendelni; 
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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 

2.1.  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének és Jegyzőjének az egyes beszerzések 

lebonyolításának szabályairól szóló 12661/2013. számú együttes utasítása 1.1. pontja alapján – 

figyelemmel az 1.h-i) pontokban leírtakra - felmentést adok a beszerzési eljárás lefolytatása alól. 

 

2.2.  

az Önkormányzat a Székesfehérvár belterület 4226. helyrajzi számú, természetben 8000 Székesfehérvár, 

Szabadságharcos u. 57. szám alatti ingatlanon álló Ybl Miklós Általános Iskola tartószerkezetére 

vonatkozó állapotfelmérési szakvélemény elkészítését a DU-PLAN Mérnöki Iroda Korlátolt 

Felelősségű Társaságtól (székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 4-6.) rendeli meg az 

alábbiak szerint: 

 

a) A megrendelés tárgya: Székesfehérvár belterület 4226. helyrajzi számú, természetben 8000 

Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 57. szám alatti ingatlanon álló Ybl Miklós Általános Iskola 

tartószerkezetére vonatkozó állapotfelmérési szakvélemény elkészítése az ajánlattételi felhívásban 

foglaltak szerint.  

b) Az a) pontban leírt feladat ellenértéke mindösszesen nettó 400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

508.000,- Ft. 

c) Teljesítés határideje: Megrendelés kézhezvételétől számított 30 nap.  

d) Fizetési feltételek: 1 db számla a szakértői vélemény szerződésszerű átadását követően.  

e) Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 30 nap. 

f) Az Önkormányzat előleget nem biztosít. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a munka fedezete bruttó 508 eFt összegben 

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

önkormányzati rendelet 12. melléklet „Székesfehérvári Középiskolai Campus” megnevezésű során 

100%-ban állami támogatásból 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 


