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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-521/2021. 

 

 
 
 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

479/2021. (VI. 14.) kgy. határozata 

a „kőtár, Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes látógatóközpont generál 

kivitelezése, kiállítás kialakítása, kiegészítő parkoló kivitelezése”  

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 390/2020. (IX.25.) 

számú határozata alapján 2020. november 27. napján vállalkozási szerződés jött létre a 

Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és az 

Önkormányzat között a „kőtár, Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes látógatóközpont 

generál kivitelezése, kiállítás kialakítása, kiegészítő parkoló kivitelezés”-ével - 

továbbiakban: Kivitelezés - kapcsolatos munkák elvégzése céljából. A Kivitelezés 

megvalósítása során a Vállalkozó jelezte, miszerint a kivitelezési munkálatok 
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előrehaladtával az alábbi előre nem látható, a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges munkák elvégzése indokolt: 

 

Lakóépület alatti pince vasbeton szerkezeti megerősítés, víztelenítés, új épületrész 

munkatérhatárolás: 

 

A Kőtár lakóházzal érintett részének pince szintjében a tervezés idején figyelemmel arra, 

hogy az épület utcafronti részében lakások vannak, nem készültek feltárások, így a meglévő 

alapozás és az ahhoz kapcsolódó szerkezetek kialakítása és a tervezett technológia a 

rendelkezésre álló tervek és feltételezésen alapult. Az alapozás síkja és geometriája miatt 

a tervezett vasalt padló nem megvalósítható, az teljes tartószerkezeti áttervezést 

igényel. 

Továbbá a terveken megmaradóként jelölt utcafronttal párhuzamos födémszakasz elbontása 

is indokolttá vált a feltárások következtében, az acél betétek nagyfokú korrodálása miatt. 

A feltárások során megállapítást nyert, hogy a mozirész és a lakóépület csatlakozásánál 

alapfalak nem találhatók csak az oldalfalaknál és a hátsó telekhatáron lévő végfalaknál. 

Oldalfalon a falvastagság 51 cm, végfalnál 38 cm vastagságú, rossz műszaki állapotú, 

fagyási roncsolódásokkal szabdalt. Ezen falak munkatérhatárolásra történő 

felhasználhatósága, azaz a megközelítőleg 130 cm-es talajvízsüllyesztés során az 

állékonysága, vízzáró képessége nem igazolható. 

Fentiekre tekintettel a kiviteli tervdokumentáció alapján a kivitelezés nem folytatódhatott, 

az áttervezés szükségessége a műszaki ellenőrök, a tervezők és Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodája részéről is indokolt. 

A feltárt állapotnak megfelelő új geometriájú vasbeton szerkezettel kerül a 

lakóépületrész alapozása megerősítésre, míg a mozirésznél a meglévő lábazati fal és 

alaptest elbontása után egy új vasbetonszerkezet kerül kialakításra. 

 

Újfajta szigetelés: 

 

A fenti áttervezés az épület lakóépülethez kapcsolódó elemeit, a tervezett talajvíznyomás 

elleni kialakítását, pozícióját és a vízszigetelési rendszer kialakítását is befolyásolta, így a 

lakóépület pince szigetelése változik, kent szigetelés helyett Bitumenes visszatapadó 

szigetelésre módosul.  

 

e) A d) pontban ismertetett munkák, a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott 

műszakilag egyenértékű megoldások. A vállalkozási szerződésben kikötött tartalékkeret 

terhére a munka nettó 54.096.344,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 68.702.357,- Ft összegben 

kerül elszámolásra. A Vállalkozó a fenti módosításokat a tervezői művezetés keretében 

átvezette a kiviteli tervekre, valamint a költségek változását kimutatta. Felek a tartalékkeret 

felhasználása tekintetében a vállalkozási szerződés rendelkezéseinek megfelelően külön 

megállapodást kötnek. 

 

f) A d) pontban foglalt munkákra figyelemmel Vállalkozó jelezte továbbá, hogy a 

vállalkozási szerződésben foglalt egyes teljesítési részhatáridők módosítása szükséges. 
Vállalkozó a d) pontban ismertetett munkák elvégzésének időszükségletét 8 hétben határozta 

meg, tekintettel a tervezési feladatok (épületszerkezetek komplex vizsgálata, vízszigetelési 

rendszer kiválasztása, jogszabályi megfelelés, tartószerkezeti vizsgálatok, számítások, stb.), 

a párhuzamosan folyó műszaki egyeztetések, valamint annak következményeként, hogy 

Vállalkozó a tervezett ütemterve szerint nem tudott haladni. Vállalkozó a Kivitelezéshez 

kapcsolódóan új pénzügyi és műszaki ütemtervet csatolt. 
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g) A Megrendelő műszaki ellenőre, a Tervezők és a Polgármesteri Hivatal szakirodája az 

f) pont szerinti kérelmet, valamint az új pénzügyi és műszaki ütemtervet megvizsgálta, ennek 

megfelelően javasolja a vállalkozási szerződés módosítását. 

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

foglaltakat nem sérti, a szerződésmódosítás jogalapja a 141.§ (4) bekezdés c) 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: 

 

Az Önkormányzat a határozat 1. pont d) alpontja szerinti a beruházás teljesítéséhez szükséges, 

a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz elengedhetetlen munkákat a módosult kiviteli 

tervdokumentációban és a Vállalkozó árajánlatában foglaltak szerint összesen nettó 

54.096.344,- Ft + Áfa, azaz bruttó 68.702.357,- Ft értékben a tartalékkeret terhére, tételes 

elszámolás mellett megrendeli.  

 

 

3.  

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: 

 

Az Önkormányzat a Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 

2020. november 27. napján létrejött, „kőtár, Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes 

látógatóközpont generál kivitelezése, kiállítás kialakítása, kiegészítő parkoló kivitelezés” 

tárgyú vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja: 

- a Beruházás teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 22 

(huszonkettő) hónap, 

- II. Részhatáridő: a Beruházás keretében a pince szerkezetkész, alapmegerősítés, 

pincefalak és pince feletti födém 100%-os kivitelezése jelen szerződés hatálybalépésétől 

számított 10 (tíz) hónapon belül, 

- III. Részhatáridő: a Beruházás keretében az épület teljes beázás mentes készültségi 

állapotának (tetőfedés, szigetelések bádogozással 100 %. Bevilágító sávok beépítve 100 

%. csapadékvíz hálózat 100 %) kivitelezése jelen szerződés hatálybalépéstől számított 

13 (tizenhárom) hónapon belül, 

- IV. Részhatáridő: a Beruházás keretében az épület és a Kiállítás egyben 60 %-os 

készültségi állapotának kivitelezése jelen szerződés hatálybalépéstől számított 16 

(tizenhat) hónapon belül, 

- V. Részhatáridő: a Beruházás keretében az épület és a Kiállítás egyben 80 %-os 

készültségi állapotának kivitelezése jelen szerződés hatálybalépéstől számított 19 

(tizenkilenc) hónapon belül, 

- VI. Részhatáridő: a Beruházás keretében az épület és a Kiállítás teljes 100 %-os és a 

parkoló 100 %-os készültségi állapotának kivitelezése, a teljes Beruházás készre 

jelentése jelen szerződés hatálybalépéstől számított 21 (huszonegy) hónapon belül. 
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4. 

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 támogatásból rendelkezésre áll.  

 

 

5. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg, a vállalkozási szerződés módosítását a 3. pontban foglaltak 

értelemszerinti alkalmazásával készítse elő. 

 

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester       címzetes főjegyző 


