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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

469/2021. (VI. 14.) kgy. határozata  

 

a KÉPES program folytatásához kapcsolódó intézkedések megtételére 

 
 

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) 2013. évben a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – a továbbiakban: 

Önkormányzat - fenntartásában működő Gyöngyvirág Óvoda részleges felújítása 

kapcsán indult útjára a Közösségi Értékteremtő Program Együtt Székesfehérvárért! 

program – a továbbiakban: KÉPES Program – az Önkormányzat és néhány 

székesfehérvári gazdasági társaság, valamint a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 

– a továbbiakban: Kft. - együttműködésének eredményeként, 

e) 2014-2019. években a KÉPES Program keretében az Önkormányzat fenntartásában 

működő egyes bölcsődék és óvodák tekintetében a vizesblokkok megújultak, és 

udvarrészek, udvari játszóeszközök felújításárára, telepítésére is sor került, 

f) 2020. évben a KÉPES Programba már a Székesfehérvári Tankerületi Központ – a 

továbbiakban: SZTK – is bekapcsolódott, s az Arany János Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI gyermek vizesblokk és udvar felújítása, 

valamint a Zentai úti Általános Iskola és a Hétvezér Általános Iskola udvarrészek 

felújítása valósult meg, 
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g) a KÉPES Program 2021. évben is folytatódik egyes helyi gazdasági társaságok – a 

továbbiakban: Társaságok -, az Önkormányzat, az SZTK, valamint a 

Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány – a továbbiakban: Alapítvány - és a Kft. 

társadalmi összefogásában,  

h) 2021. évben a KÉPES Program megvalósításához az alábbi források kerülnek 

bevonásra: 

- Társaságok közérdekű kötelezettségvállalásaként: 18.250.000 Ft, 

- SZTK hozzájárulásaként: 15.000.000 Ft,  

- Önkormányzat saját forrásaként: 23.663.053 Ft, 

i) 2021. évben a KÉPES Program társadalmi összefogásában mindösszesen legfeljebb 

bruttó 56.883.053 Ft összköltséggel tervezett  
- az Önkormányzat tulajdonában és az SZTK vagyonkezelésében lévő 

ingatlanokban működő Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és 

Általános Iskola Tagintézmény (Székesfehérvár, Sziget u. 1.) és a 

Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola (Székesfehérvár, 

Batthyány u. 1.) udvarának fejlesztése, játszóeszközök telepítése – a 

továbbiakban együtt: Felújítás -, valamint  

- az Alapítvány kérelmére, az Önkormányzat tulajdonában és az SZTK 

vagyonkezelésében lévő ingatlanban működő Székesfehérvári István Király 

Általános Iskola (Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.) diákjainak és 

pedagógusainak digitális kompetenciájának fejlesztése körében 

okostantanterem kialakítása és a hozzá kapcsolódó felkészítő oktatás 

megvalósítása - a továbbiakban: Fejlesztés -, azzal, hogy a Fejlesztés során 

létrejött eszköz az Alapítvány tulajdonába kerül, 

j) az i) pontban leírt Felújítás költsége mindösszesen legfeljebb bruttó 43.883.053 Ft, 

mely összeg  

- a Társaságok által, az 1. melléklet szerinti bruttó 18.250.000 Ft közérdekű 

kötelezettségvállalásból,  
- az SZTK bruttó 15.000.000 Ft hozzájárulásából, mely hozzájárulás összege 

az Önkormányzat és a SZTK között 2016. december 15. napján a köznevelési 

alapfeladatok ellátása érdekében vagyonkezelési szerződésben rögzített 

beruházási kötelezettség teljesítésébe kerül beszámításra, továbbá 

- az Önkormányzat bruttó 10.633.053 Ft saját forrásából 

 kerül biztosításra. 

k) az i) pontban leírt Fejlesztés költségére az Önkormányzat az Alapítványnak 

13.000.000 Ft támogatást nyújt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II. 16.) 

önkormányzati rendelete szerint – a továbbiakban: Támogatási rendelet -, 

l) a Felújítás és a Fejlesztés főbb tartalmi elemeit a 2. melléklet tartalmazza, 

m) az Önkormányzat a 2. melléklet 1. pontjában részletezett Felújítást a Kft. 

közreműködésével kívánja elvégezni, 

n) tekintettel arra, hogy köznevelési intézményt érint a Felújítás és a Fejlesztés, célszerű a 

munkálatokat minél hamarabb, a nyári tanítási szünetben megkezdeni, ezért szükséges 

a 2. pont szerinti döntések meghozatala.  

 

 

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 
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Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – úgy döntök, hogy: 

 

a) a 2021. évi KÉPES Program keretében a Felújítás megvalósításához az 

Önkormányzat a Társaságok 1. melléklet szerinti közérdekű 

kötelezettségvállalásának és az SZTK 1. j) pont szerinti hozzájárulásának 

önkormányzati felhasználására - a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott műszaki 

tartalomra figyelemmel - megállapodást köt a Társaságokkal és az SZTK-val, 

 

b) az Önkormányzat megbízza a Kft-t a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott 

Felújítás elvégzésével, azzal, hogy  

 a vállalkozói díja nem haladhatja meg a bruttó 43.883.053 Ft -ot, melyről 

tételesen köteles elszámolni, 

 teljesítés határideje: 2021. október 15. napja, 

 amennyiben a tételes elszámolás során megállapításra kerül, hogy a Felújítás 

költsége nem éri el a jelen határozatban rögzített összeget, úgy a fennmaradó 

összeg tekintetében, annak felhasználásáról az Önkormányzat dönt, 

 

c) az Önkormányzat a 2021. évi KÉPES Program 2. melléklet 2. pontjában részletezett 

Fejlesztés megvalósítására bruttó 13.000.000 Ft támogatást - a továbbiakban: 

Támogatás - nyújt az Alapítványnak (8000 Székesfehérvár, Szent Vendel út 17/a., 

nyilvántartási szám: 07-01-0000973 , képviseli: Laufer Tamás kuratóriumi elnök) a 

Támogatási rendelet alapján azzal, hogy az Alapítvány kizárólag akkor jogosult a 

Támogatásra, amennyiben teljesítette a Támogatási rendelet 6.§-ában meghatározott 

feltételeket. 

 

4. 

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 a - 2. pontban rögzítettekre figyelemmel - rögzítem, hogy a Felújítás és a 

Fejlesztés fedezete a Társaságok KÉPES Program keretében történő közérdekű 

kötelezettségvállalása, valamint a SZTK hozzájárulásának figyelembevételével, 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2020.(I.20.) önkormányzati rendelet „KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka 

Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye, Táncsics Mihály Általános Iskolát, 

Székesfehérvári István Király Általános Iskolát érintően)” elnevezésű során rendelkezésre áll. 

 

5. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a határozat végrehajtásához a 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 
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         1. melléklet 

 

 

ALBA MINERAL SZÉKESFEHÉRVÁRI ÁSVÁNYVÍZ Kft. 100 000 Ft 

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. 100 000 Ft 

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100 000 Ft 

BROOKS INSTRUMENT Kft. 500 000 Ft 

DENSO Gyártó Magyarország Kft. 3 000 000 Ft 

GEALAN HungaryPlast Kft. 500 000 Ft 

G.E.B.E. Belföldi - és Nemzetközi Árufuvarozó Kft. 500 000 Ft 

GRUNDFOS Magyarország Gyártó Kft. 1 000 000 Ft 

Győri Keksz Zrt.  100 000 Ft 

Hanon Systems Hungary Kft. 1 000 000 Ft 

Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft. 500 000 Ft 

Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. 300 000 Ft 

Hydro Extrusion Hungary Kft. 3 200 000 Ft 

H.T.M Magyar - Osztrák Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 3 600 000 Ft 

IVANICS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 200 000 Ft 

KLEMOL Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 150 000 Ft 

MACHER Gépészeti és Elektronikai Zrt. 200 000 Ft 

MASTERPLAST Nyrt. 1 000 000 Ft 

SeaCon Europe Kft. 100 000 Ft 

Etyeki Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 300 000 Ft 

Regnum Intertrans Kft. 300 000 Ft 

VIDEOTON HOLDING Zrt. 500 000 Ft 

VT ASYST Kft. 500 000 Ft 

Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft.        500 000 Ft 

Mindösszesen: 18.250.000 Ft 
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          2. melléklet 

 

 

1. Felújítás 

 

A Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézmény 

(Székesfehérvár, Sziget u. 1.) udvarán különösen az alábbi kivitelezési munkák elvégzésére 

kerül sor: 

Bontási munkák: 

Meglévő, rossz állapotú burkolatok és szegélyek bontása,  

Kivitelezési munkák: 

- 1db kültéri süllyesztett trambulin elhelyezése, 

- 15 db különböző magasságban elhelyezhető, különböző színű ülőke kihelyezése, 

- 1 db 10 funkciós akadálypálya telepítése, 

- 1 db kötélpiramis mászóka telepítése, 50m2 GU-70 ütéscsillapító gumifelülettel, 

- Udvar hátsó részén lévő mászóka alá 28 m2 GU-60 ütéscsillapító gumifelület készítése, 

- Új ütéscsillapító gumiburkolat elhelyezése az udvar első részén lévő mászóka alá 64 m2 

GU-80 ütéscsillapító gumifelülettel, 

- Parkbútorok telepítése, összesen 6 db szusszanó típusú pad és 3 db szemetes, 

- Udvar közepén lévő fa pagoda szabványosítási javítása, 

- Udvar hátsó részén lévő mászókán köteles fogantyú cseréje. 

 

 

 

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola (Székesfehérvár, Batthyány u. 1.) 

udvarán különösen az alábbi kivitelezési munkák elvégzésére kerül sor:  

Bontási munkák: 

Meglévő, rossz állapotú eszközök, beton felületek bontása, 

Kivitelezési munkák: 

- 1db többfunkciós játszótéri eszköz telepítése, görgős híddal, csúszdával, tornyokkal, 

mászóhálóval, mászófallal, ferde létrával, 

- 15 db különböző magasságban elhelyezhető, különböző színű ülőke kihelyezése, 

- 2 db új streetball kosárlabda palánk elhelyezése rugós kültéri kosárlabda gyűrűvel és 

kosárgyűrű hálóval, 

- Parkbútorok telepítése, összesen 9 db szusszanó típusú pad, 

- Meglévő, fedett ülőpadok tetejének javítása, 

- 1 db fa pagoda építése, alá térkő burkolat készítése 60 m2 területen,  

- Meglévő térköves terület folytatása 145 m2 területen, 

- Összekötő járdák kialakítása térkő burkolattal összesen 110 m2 területen, 

- Udvari nagykapunál térkő kialakítása 100 m2 területen, 

- 22x44 m méretű futballpálya körül labdafogó háló elhelyezése, 

- Futball pálya körül kertiszegély készítése 145 m hosszban, 

- 95 m3 osztályozott mosott folyami kavics terítése, 

- Udvaron szivárgó rendszer építésre összesen 90 m hosszban, 

- 2136 m2-en tereprendezési munkák, 1 db akna fedlap süllyesztése. 

 

 

Mindkét intézmény esetében a felújításra kerülő és újonnan telepített eszközökre a 

használatbavételhez szükséges SZAMEI vizsgálati jegyzőkönyvek beszerzése. 
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2. Fejlesztés 

 

A Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány „Okostanterem” programja keretében a 

Székesfehérvári István Király Általános Iskolában (Székesfehérvár, Kelemen B. u. 

30/A.) okostanterem kialakítására kerül sor az alábbiak szerint: 

 

1. a Fejlesztés főbb tartalma: 

- a Székesfehérvári István Király Általános Iskola (Székesfehérvár, Kelemen B. 

u. 30/A.) diákjainak és pedagógusainak digitális kompetenciájának fejlesztése 

körében okostantanterem kialakítása és a hozzá kapcsolódó felkészítő oktatás 

megvalósítása, 

 

2. a Fejlesztés megvalósításának időszaka, határideje: 2021/2022. tanév, azaz 

2021.09.01. és 2022.08.31. napja közötti időtartam, 

 

3. azon költségnemek, melyekre a Támogatás felhasználható: 

- személyi költségek, 

- dologi költségek, 

- immateriális javak, tárgyi eszközök költségei 

 

4. a Támogatás felhasználásának elszámolására a benyújtási határidő: 2022. október 30.  

 

 

 

 


