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 A tájékoztató készítésében közreműködött: 

 Településfejlesztési Osztály 

 A tájékoztatót megtárgyalta: 

 Pénzügyi Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

T Á J É K O Z T A T Ó  

a Képviselő-testület 2012. március 29.-i ülésére 

a 22/2012. (I.30.) sz. határozatban foglalt intézkedések megtételére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2012. (I.30.) számú határozatának 3. 

pontjában arról rendelkezett, hogy közbeszerzési és jogi szakértők véleményének kikérését 

követően készüljön egy új előterjesztés arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a jó teljesítési 

garanciát érvényesíteni a Dr. Kostyán Andor rendelőintézetnél felmerült műszaki problémák 

vonatkozásában, melynek következményeként tetőbeázás történik. 

 

A határozatban foglaltaknak megfelelően 2012. február 02-án megkeresésre került: 

 

1.  az Eunitas Kft. a projekt során a közbeszerzési feladatokat lebonyolító szervezet 

2. a Kár-Mentor Bt. Abony Város Önkormányzat hivatalos közbeszerzési tanácsadója 

3. ijf. Dr. Tóta Áron ügyvéd Úr. 

 

Ijf. Dr. Tóta Áron ügyvéd úr a következő tájékoztatást adta az igényérvényesítéssel kapcsolatban: 

 

„Elsődlegesen műszaki szakértői kérdés annak megválaszolása, hogy a beázás a POLVILL Kft. 

által elvégzett munkával, illetve annak hiányosságával összefüggésben áll, vagy a hiba oka a GEN-

ÉP Zrt. által elvégzett és a POLVILL Kft. által végzett munkafolyamatokkal nem érintett 

kivitelezésben rejlik. Amennyiben a beázás oka visszavezethető a POLVILL Kft. által elvégzett 

munkára, illetve annak hiányosságára, úgy a garanciális munka elvégzése a vállalkozó 

kötelezettsége lenne. Tekintettel arra, hogy a POLVILL Kft. feladata volt többek között a tetőfedés, 

így nehezen képzelhető el az, hogy a beázás nem lenne összefüggésben a POLVILL Kft. által 

végzett munkával. 

 

A Ptk. 305.§ (1) bekezdés a) pontja szerint hibás teljesítés esetén elsődlegesen a hiba kijavítására 

kell felszólítani a vállalkozót. Amennyiben a vállalkozó a hiba kijavítását megtagadja vagy a 

megadott határidőre nem végzi el, úgy a Ptk. 306. § (3) bekezdés szerint a megrendelő a hibát a 

vállalkozó költségére elvégeztetheti. 

 

Jelen esetben a vállalkozó a hiba kijavítását egyértelműen megtagadta, így a hibát az Önkormányzat 

kizárólag mással javíttathatja ki a vállalkozó költségére. 

 



 

A vállalkozó által nyújtott bankgarancia érvényességi ideje 2011. november 30. napján lejárt, így a 

bankkal szemben nem lehet érvényesíteni a garanciális munkák költségét. 

 

A hibák kijavítását követően polgári peres eljárásban lehet a felmerült költségeket a POLVILL Kft.-

vel szemben érvényesíteni, mely peres eljárásban igazságügyi szakértői feladata lesz megválaszolni 

a beázás okát, a hiba keletkezésének idejét, módját. „ 

 

Célszerűnek tartja igen körültekintően és részletesen dokumentálni a hiba kijavításának részleteit, a 

feltáráskori állapotot, annak érdekében, hogy esetleges későbbi peres eljárásban a már kijavított 

hiba, eltakart részének megbontása nélkül tudjon a szakértő véleményt adni. 

 

2012. február 20-án aláírásra került Abony Város Önkormányzata és a Tolnátó Építőipari 

Szövetkezet között a dr. Kostyán Andor Rendelőintézet tetőszerkezeti hibáinak javítására íródott 

vállalkozási szerződés. Az ügyvéd úr kérésének megfelelően a szerződés 10.2. pontjában rögzítésre 

került, hogy a felek egy közösen felvett jegyzőkönyvben (fénykép mellékletekkel) rögzítik a 

munkaterület átadáskori állapotát és a feltárt hiányosságokat, hibákat. Abony Város Önkormányzata 

és Tomasovszki Tamás között vállalkozási szerződés jött létre az Abony, Újszászi út 21-23. szám, 

2069. hrsz. alatt lévő dr. Kostány Andor Rendelőintézet tetőszerkezeti hibái javításának műszaki 

ellenőrzésére, melynek költsége bruttó 80.000,-Ft. A műszaki átadás-átvételre feltehetően 2012. 

március 13.-án került sor, a jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Az Eunitas Kft. a következő állásfoglalást tette: 

 

„Az ajánlattételi dokumentáció 13. oldalának 6.1 pontja, a szerződéstervezet, valamint a megkötött 

szerződés 12.1 pontja alapján a nyertes ajánlattevőnek (vállalkozónak) a hivatkozott 11/1985. (VI. 

22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM rendelet illetőleg a mellékletében meghatározottakra 

garanciavállalási kötelezettsége van, (a rendelet szerint egyes esetekben 5, illetőleg 10 évre 

vonatkozóan). A rendeletben minden - az ajánlattételi dokumentációban meghatározott munkarész - 

szerepel, a parkosítást kivéve. A nyertes ajánlattevő pedig a pályázata benyújtásával egyidejűleg 

kifejezetten nyilatkozott az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részeinek és feltételeinek 

elfogadásáról. A fentiek alapján véleményünk szerint a rendeletben meghatározott időtartamra a 

vállalkozónak garanciális javítási kötelezettsége áll fenn.” 

 

A Kár-Mentor Bt. a következő állásfoglalást tette: 

 

„Amennyiben a közbeszerzés kiírásakor a Pol-Vill Kft.-nek átadott műszaki tervdokumentáció 

részét képezte a teljes építmény kiviteli tervdokumentációja, úgy az abban foglalt teljes munkákra 

fennáll a Pol-Vill Kft. garanciális kötelezettsége, hiszen a részére átadott tervek szerinti kiviteli 

munkák komplett befejezése volt az elsődleges feladata az aláírt szerződés alapján. Arra 

vonatkozóan, hogy a részére átadott ajánlattételi dokumentációnak mi volt a szakmai része 

Társaságunknak nincs információja, arra elsődlegesen a közbeszerzést lebonyolító Társaság tud 

választ adni az Önök részére.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testületet! 
 

Kérem az előterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

……../2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

a 22/2012. (I.30.) sz. határozatban foglalt intézkedések megtételéről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot 

hozza. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban foglaltakat megismerte. 

 

2.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polvill Kft. ellen polgári peres eljárást 

indít a garanciális hibák (tetőre vonatkozó) kijavításának elmulasztása végett. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh 

Edit polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2012. azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

        Polvill Kft. 

 

Abony, 2012. március 12. 

 

 

 

  Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 



 

 

 

 

 

 


