
Szerződéskötés 
dátuma

Szerződés típusa
Szerződő partner 

megnevezése
Szerződés tárgya Bruttó szerződött összeg

Szerződés 
érvényesség kezdete

Szerződés érvényesség vége

2019.10.18 megbízási 
Székesfehérvári 
Városfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft

SZIKM Rendház épületének rekonstrukciójához kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok

78 197 710 Ft 2019.10.18

2021.04.01
megbízási 
szerződés 

módosítása

Székesfehérvári 
Városfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft

SzIKM Rendház épületének rekonstrukciójához kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása tárgyában kötött szerződés 1. számú módosítása a kivitelezés 
során felmerült, előre nem látható problémákhoz kapcsolódó kivitelezői 
feladatokhoz kapcsolódó részhatáridő módosítások miatt

nem változott nem változott nem változott

2020.06.30 vállalkozási Isoconstruct Kft.
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési 
munkák

532 146 459 Ft 2020.06.30 2021.07.20

2020.10.27
vállalkozási 
szerződés 

módosítása
Isoconstruct Kft.

Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési 
munkák szerződés 1. módosítása

555 819 612 Ft-ra változott nem változott
munkaterület átadásától számított 12 

hónap

2021.07.05
vállalkozási 
szerződés 

módosítása
Isoconstruct Kft.

Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési 
munkák szerződés 2. módosítása

611 190 098 Ft-ra változott nem változott nem változott

2020.08.14 vállalkozási 
Colas Alterra Zrt. / 
ÚTÉPPARK Kft.

Szfvár. Mártírok útja csapadékcsatorna  felújítás II. szakasz kivitelezésével 
kapcsolatos kivitelezési munkák

342 399 887 Ft
pozitív támogatói 

döntés
munkaterület átadásától számított 7 

hónap

2021.03.25
megállapodás 
tartalékkeret 

felhasználásáról I.

Colas Alterra Zrt. / 
ÚTÉPPARK Kft.

Székesfehérvár, Mártírok útja csapadékcsatorna felújításához kapcsolódó 
kivitelezés során az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, rendeltetésszerű és 
biztonságos használatot lehetővé tevő munkák elvégzése

6 661 673 Ft 2021.03.25
2020. 08. 14-i szerződésben foglaltak 

szerint

2019.10.21 vállalkozási 
Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft és Sasad Építő Kft

Szent István Király Múzeum rekonstrukciója 4 798 176 672 Ft 2019.10.21
A munkaterület átadásától számított 

18 hónap

2020.11.13
megállapodás 
tartalékkeret 

felhasználásáról I.

Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft és Sasad Építő Kft

Szent István Király Múzeum rekonstrukciója - megállapodás tartalékkeret 
felhasználásáról

11 407 618 Ft 2020.11.13
A 2019.10.21-i szerződésben foglaltak 

szerint

2020.11.13
vállalkozási 
szerződés 

módosítása

Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft és Sasad Építő Kft

Szent István Király Múzeum rekonstrukciója szerződésének módosítása kivitelezés 
teljesítésének határideje változása miatt

nem változott nem változott 2021. 10.30-ra változott

2021.05.14
vállalkozási 
szerződés 

módosítása

Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft és Sasad Építő Kft

SzIKM Rendház épületének rekonstruckójával, bővítésével kapcsolatos szerződés 
módosítás: IV. részhatáridő módosulása, számlák kiegyenlítési ütemének 
módosulása

nem változott nem változott
nem változott a véghatáridő, csak a 

IV. részhatáridő vége



2021.07.15
vállalkozási 
szerződés 

módosítása

Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft és Sasad Építő Kft

SzIKM Rendház épületének rekonstruckójával, bővítésével kapcsolatos szerződés 
módosítás: V. részhatáridőnél elmaradó munkanemek az utolsó "Véghatáridő" 
fázisban kerülnek elvégzésre, ehhez igazodóan pedig a V. részszámla és a 
Végszámla összege is módosításra kerül.

nem változott nem változott nem változott

2022.01.27
vállalkozási 
szerződés 

módosítása

Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft és Sasad Építő Kft

SzIKM Rendház épületének rekonstruckójával, bővítésével kapcsolatos szerződés 
módosítás: plusz feladatok, elmaradó és módosuló munkatételek miatt a 
Vállalkozói díj módosítása

Bruttó 103 098 879 Ft-tal 
emelkedett

nem változott
A 2019.10.21-i szerződésben és a 
módosításokban foglaltak szerint

2022.02.09
vállalkozási 
szerződés 

módosítása

Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft és Sasad Építő Kft

SzIKM Rendház épületének rekonstruckójával, bővítésével kapcsolatos szerződés 
módosítás: a munkák befejezési határideje változott, valamint a Szent István Király 
Múzeum épületében megvalósuló kiállításhoz szükséges belsőépítészeti kivitelezési 
munkák elvégzése miatt a Vállalkozói díj módosult

Bruttó 135 205 353 Ft-tal 
emelkedett

nem változott 2022.03.05-re változott

2022.04.12
vállalkozási 
szerződés 

módosítása 

Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft és Sasad Építő Kft

SzIKM Rendház épületének rekonstruckójával, bővítésével kapcsolatos szerződés 
módosítás: a Szent István Király Múzeum épületében a kiállítást követő eredeti 
állapotba történő helyreállítási munkák és a szükséges javítások miatt a Vállalkozói 
díj, valamint a munkák befejezési határideje módosult

Bruttó 12 620 435 Ft-tal 
emelkedett

nem változott
munkaterület átadásától számított 60 
napon belül, a Kiállítás lezárásának 
legkésőbbi időpontja 2022.08.31.

2022.08.01
vállalkozási 
szerződés 

módosítása

Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft és Sasad Építő Kft

SzIKM Rendház épületének rekonstruckójával, bővítésével kapcsolatos szerződés 
módosítás: a Szent István Király Múzeum épületében belsőépítészeti átalakítási 
munkák elvégzése miatt a Vállalkozási díj és a befejezési idő módosult

Bruttó 37 543 613 Ft-tal 
emelkedett

nem változott 2022. 08.10-re módosult

2019.12.10 vállalkozási
Fejérvíz Fejér Megyei 
Önkormányzatok Víz- és 
Csatornamű Zrt

Feketehegy F0 átemelő elektromos fejlesztésének elvégzése 9 966 937 Ft 2019.12.10
szerződés teljes körű aláírásától 

számított 24 hónapon belül

2021.12.09
vállalkozási 
szerződés 

módosítása

Fejérvíz Fejér Megyei 
Önkormányzatok Víz- és 
Csatornamű Zrt

Feketehegy F0 átemelő elektromos fejlesztésének elvégzése (teljesítési határidő 
változás miatti szerződés módosítás)

nem változott nem változott 2022.06.30-ra változott

2020.06.19 megbízási TERVÉRT-ÉPÍTŐ Kft.
"Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című projekt 
keretében kerékpárutak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása

9 924 288 Ft 2020.06.19

kivitelezés teljesítését követő sikeres 
műszaki átadás-átvételtől számított 1 
éves utófelülvizsgálati eljárás 
lezárásáig

2021.03.31
megbízási 
szerződés 

módosítása
TERVÉRT-ÉPÍTŐ Kft.

"Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című projekt 
keretében kerékpárutak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása (módosítás tárgya: a szerződésmódosítás 3. pontjában rögzítettek 
alapján közös megegyezéssel a szerződés hatályát fent kívánják tartani)

nem változott nem változott 2021.03.31-re változott



2021.10.28
megbízási 
szerződés 

módosítása
TERVÉRT-ÉPÍTŐ Kft.

"Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című projekt 
keretében kerékpárutak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása (módosítás tárgya: a szerződésmódosítás 1.7. pontjában 
rögzítettek alapján közös megegyezéssel a szerződés hatályát fent kívánják tartani 
2022. május 31-ig)

nem változott nem változott 2022. 05.31-re változott

2020.06.19 megbízási TERVÉRT-ÉPÍTŐ Kft.
"Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című projekt 
keretében kerékpárutak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása

5 442 712 Ft 2020.06.19

kivitelezés teljesítését követő sikeres 
műszaki átadás-átvételtől számított 1 
éves utófelülvizsgálati eljárás 
lezárásáig tart

2021.03.31
megbízási 
szerződés 

módosítása
TERVÉRT-ÉPÍTŐ Kft.

"Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című projekt 
keretében kerékpárutak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása  (módosítás tárgya: a szerződésmódosítás 3. pontjában 
rögzítettek alapján közös megegyezéssel a szerződés hatályát fent kívánják tartani)

nem változott nem változott 2021.03.31-re változott

2021.10.28
megbízási 
szerződés 

módosítása
TERVÉRT-ÉPÍTŐ Kft.

"Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című projekt 
keretében kerékpárutak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása  (módosítás tárgya: a szerződésmódosítás 1.7. pontjában 
rögzítettek alapján közös megegyezéssel a szerződés hatályát fent kívánják tartani)

nem változott nem változott 2022. 05.31-re változott

2022.06.30
megbízási 
szerződés 

módosítása
TERVÉRT-ÉPÍTŐ Kft.

"Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című projekt 
keretében kerékpárutak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása  (Vállalkozói díj összege módosult)

4 576 572 Ft-ra változott nem változott 2022.06.30

2020.09.28 vállalkozási STR Mély- és Magasépítő Kft Déli összekötőút kivitelezése TOP-6.1.5.-15-SF1-2020-00006 3 919 102 405 Ft 2020.09.28
munkaterület átadásától számított 30 

hónapon belül

2020.12.16
megállapodás 
tartalékkeret 

felhasználásáról I.
STR Mély- és Magasépítő Kft

Déli összekötőút kivitelezése TOP-6.1.5.-15-SF1-2020-00006 tartalékkert 
felhasználása I.

41 059 122 Ft 2020.12.16
A 2020. 09. 28-i vállalkozási 

szerződésben foglaltak szerint

2021.02.26

megállapodás 
tartalékkeret 

felhasználásáról 
II.

STR Mély- és Magasépítő Kft
Déli összekötőút kivitelezése TOP-6.1.5.-15-SF1-2020-00006 tartalékkert 
felhasználása II.

14 935 728 Ft 2021.02.26
A 2020. 09. 28-i vállalkozási 

szerződésben foglaltak szerint

2021.04.20

megállapodás 
tartalékkeret 

felhasználásáról 
III.

STR Mély- és Magasépítő Kft

Déli összekötőút kivitelezése - az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák elvégzése 
merült fel: 44-45-ös vasúti vonalnál a vezetékszakaszok kötésének elvégzése és 
ellenőrzése, tervezetten kiépülő közvilágítási hálózat földkábeles csatlakozásának 
kiépítése, Sárkeresztúri út 61. számú ingatlan elektromos fogyasztói 
csatlakozásának áthelyezése

9 881 706 Ft 2021.04.20
A 2020. 09. 28-i vállalkozási 

szerződésben foglaltak szerint



2021.06.24

megállapodás 
tartalékkeret 

felhasználásáról 
IV.

STR Mély- és Magasépítő Kft
Déli összekötőút kivitelezése - a tervezetten 38.885 m2-en 20 cm vastagságban 
épülő hidraulikus kötőanyagű burkolatalap feszültségmentesítését hézagvágással 
bitumenes kiöntésével kell elvégezni.

19 506 660 Ft 2021.06.24
A 2020. 09. 28-i vállalkozási 

szerződésben foglaltak szerint

2021.06.25

megállapodás 
tartalékkeret 

felhasználásáról 
V.

STR Mély- és Magasépítő Kft

Déli összekötőút kivitelezése - a tervezetten beépítendő beton burkolatalap 
üzemeltetői tapasztalatok szerint a hőingadozás határásra bekövetkező 
mozgásokból adódóan a felsőbb aszfalt rétegekben reflexiós repedéseket 
keletkeztet, 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 megközlítések pályaszerkezetével megegyező  kell legyen a munkahézagok 
számának csökkentése érdekében. A Volántelep meglévő kapujának működése 
érdekében kapubejáró létesítése.

3 348 218 Ft 2021.06.25
A 2020. 09. 28-i vállalkozási 

szerződésben foglaltak szerint

2021.10.07

megállapodás 
tartalékkeret 

felhasználásáról 
VI.

STR Mély- és Magasépítő Kft

Déli összekötőút kivitelezése - Basa ároknál lévő befogadó csapadékcsatorna 
bővítendő csőszakasz és a befogadó árok közé iszapfogós akna beépítése, Juharfa 
utcában szennyvíz derítő akna bontása, Diófa utca 9. szám előtt a meglévő 
csapadékcsatorna átépítése, hírközlési kábelek süllyesztése, valamint kiváltása

10 207 377 Ft 2021.10.07
A 2020. 09. 28-i vállalkozási 

szerződésben foglaltak szerint

2021.08.25
vállalkozási 
szerződés 

módosítása
STR Mély- és Magasépítő Kft

Déli összekötőút kivitelezése - Köles utcai ivóvíz gerincvezeték rossz műszaki 
állapota miatti kiváltása

Plusz 97 722 761 Ft-tal 
növekedett

2021.08.25
A 2020. 09. 28-i vállalkozási 

szerződésben foglaltak szerint

2022.03.10

megállapodás 
tartalékkeret 

felhasználásáról 
VII.

STR Mély- és Magasépítő Kft
Déli összekötőút kivitelezése - Székesfehérvár, Juharfa utcai KIF hálózat átépítése 
a Fenyőfa utca és a Tölgyfa utca között

15 705 654 Ft 2022.03.10
A 2020. 09. 28-i vállalkozási 

szerződésben foglaltak szerint

2022.04.13

megállapodás 
tartalékkeret 

felhasználásáról 
VIII.

STR Mély- és Magasépítő Kft
Déli összekötőút kivitelezése - Magyar Telekom tulajdonában és üzemeltetésében 
lévő hírközlési kábel kiváltása

694 563 Ft 2022.04.13
A 2020. 09. 28-i vállalkozási 

szerződésben foglaltak szerint

2022.06.30

megállapodás 
tartalékkeret 

felhasználásáról 
IX.

STR Mély- és Magasépítő Kft
Déli összekötőút kivitelezése - Takarodó út szakaszán a megfelelő teherbírás 
elérése érdekében a pályaszerkezet megerősítése

51 003 097 Ft 2022.06.30
A 2020. 09. 28-i vállalkozási 

szerződésben foglaltak szerint

2020.11.27 vállalkozási 
Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft.

Kőtár és Látogatóközpont generál kivitelezési munkái, kiállítás kialakítása, 
parkolók kivitelezése

3 351 830 380 Ft 2020.11.27
szerződés hatálybalépésétől számított 

20 hónap



2021.07.15
vállalkozási 
szerződés 

módosítása

Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft.

Kőtár és Látogatóközpont generál kivitelezési munkái, kiállítás kialakítása, 
parkolók kivitelezése 1. számú módosítása (részhatáridők módosítása)

nem változott nem változott
szerződés hatálybalépésétől számított 

22 hónapra módosult

2021.07.15
megállapodás 
tartalékkeret 

felhasználásáról

Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft.

Kőtár és Látogatóközpont generál kivitelezési munkái, kiállítás kialakítása, 
parkolók kivitelezése tartalékkeret (lakóépület alatti pince vasbeton szerkezeti 
megerősítés, víztelenítés, új épületrész munkatérhatárolás, újfajta szigetelés)

68 702 357 Ft 2021.07.15
2020.11.27-i szerződésben foglaltak 

szerint

2022.04.04
vállalkozási 
szerződés 

módosítása 

Fehérép Építőipari és 
Kereskedelmi Fővállalkozó 
Kft.

Kőtár és Látogatóközpont generál kivitelezési munkái, kiállítás kialakítása, 
parkolók kivitelezése tartalékkeret (kiállítási grafika szerkesztése és tervezése, 
tárgyfeliratok és egyéb feliratok tervezése, látogatók könyve és egyéb arculati 
kiadványok szerkesztése, illetve módosul a teljesítés határideje)

3 373 737 880 Ft-ra 
változott

nem változott
a szerződés hatálybalépésétől 

számított 27,5 hónapra módosult

2022.08.03 szolgáltatási E.ON Áramszolgáltató Kft.
Egyetemes szolgáltatási szerződés 8000 Székesfehérvár, 14359 hrsz. 
vonatkozásában

2022.06.15

2022.08.03 hálózat-használati E.ON Áramszolgáltató Kft. Hálózathasználati szerződés 8000 Székesfehérvár, 14359 hrsz. vonatkozásában 2022.06.15


