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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

36/2021. (II.05.)  határozata 
 

MEGAROAD Kft-vel kötendő tervezői szerződésről szóló 27/2021.(I.28.) számú határozat 
módosításáról 

 
1. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Polgármestere rögzíti, hogy  2020. november 
4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. 
rendelet, amelyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet 
hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 84) bekezdése szerint "Vészhelyzetben 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, szolgáltatás körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti." 
 
2. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani a Rózsa utca csapadékvíz-elvezetésére, melyhez kapcsolódóan szükséges 
tervezői koncepció összeállítása, részvétel a TVT üléseken, engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése, ennek hatósági ügyintézése és a tervező által megjelölt 
normagyűjtemény szerinti tételazonosítóval ellátott tételes tervezői költségvetés (árazott 
és árazatlan) elkészítése. Erre vonatkozóan 3 árajánlatot kért be, melyek megvizsgálását 
követően a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztása vált szükségessé figyelemmel arra, hogy a 
nyertes ajánlatadóval halasztott hatályú szerződést kíván kötni. A szerződés hatályba 
lépésének feltétele a TOP-2.1-3-16 sz. pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázat 
pozitív elbírálásáról szóló értesítés kézhezvétele. A szerződés tartalmáról a 
27/2021.(I.28.) számú határozattal döntés született. A tervező jelzése alapján a szerződés 
tervezet átdolgozásra került, így az a 27/2021.(I.28.) számú határozattal elfogadott 
szövege nem került aláírásra.  
 
3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete jogkörében eljáró Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Polgármestereként - tekintettel a 2. pontban . - az alábbi döntést hozom: 
 



Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-2.1.3-16 
kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati 
felhívásra Rózsa utca csapadékvíz-elvezetésére. A pályázat benyújtásához szükséges 
tervezői koncepció összeállítása, részvétel a TVT üléseken, engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése, ennek hatósági ügyintézése és a tervező által megjelölt 
normagyűjtemény szerinti tételazonosítóval ellátott tételes tervezői költségvetés (árazott 
és árazatlan) elkészítése. Az önkormányzat a 27/2021.(I.28.) számú határozatával 
megbízta a Megaroad Kft-tvel (8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. adószám: 
28736046-2-07, cégjegyzékszáma: 07-09-031269 képviseli Fekete Zoltán ügyvezető) ezen 
feladatok elvégzésével. A szerződés a határozat mellékletét képező tartalommal nem 
került aláírásra, annak szövegében lényegi változás történt, így a szerződés jelen 
határozat mellékletét képező tartalommal kerül aláírásra.  
 
Felelős: Turi Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
   Turi Balázs     Fidrich Tamásné 
   polgármester     jegyző 


