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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 13-án megtartott  

rendkívüli  nyílt üléséről a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. 

 

 

Jelen vannak:Tóth Tibor polgármester 

   Bazan Tibor 

       Bobál István 

   Fercsik Tibor 

   Rajkó Gábor 

   Dr. Sápi Attila 

    Szovics Mihály 

 

 

     
Meghívott:      
  - a jelenléti ív szerint 
 
Tóth Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 
fő bő l  7 fő  megjelent. A mai ülés jegyző könyv-hitelesítő jének javaslom Bazan Tibort és 
Fercsik Tibort. 
Ismertetem a napirendi pontot: 
 
1) „Hévízgyörk csapadékvíz belterületi elvezetése” kiviteli munkák garanciális hibáinak kijavítása 

Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
A Képviselő -testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontot. 
 
1) „Hévízgyörk csapadékvíz belterületi elvezetése” kiviteli munkák garanciális hibáinak kijavítása 

 

Tóth Tibor:   Az OMS Hungária jelezte, hogy a garanciális javítások kijavítása után 

szeretnék birtokba venni a 14 MFt-ot, ennek a felszabadítása a mi hatáskörünk. Bejárást 

tartottunk. A műszaki ellenőr a munkákat leigazolta.  

Sárossi András OMS Környezetvédelmi Kft.: A szerződésbe minden kockázat a vállalkozóra 

volt hárítva. A 2010-es csapadékos időszakot természeti csapásként vis maior kategóriába 

vette az összes többi beruházásainkon, ezen a beruházáson ez nem történt meg. A közös 

értelmezés abban merült ki, hogy minden kockázatot viselnünk kellett, és egy ilyen 

csapadékos időszakban is határidőre kellett teljesíteni a munkánkat. Azt kezdeményeztük, 

hogy mivel a szerződésben össze van keverve a szavatosság és a garancia fogalma, kérjük 

azután, hogy törvénytelenül és aránytalanul folyamatosan a kifizetések késedelmesek voltak, 

ezen túl volt egy áfa-ügylete az önkormányzatnak, amit ráterhelt a vállalkozóra, ez 

törvénytelen volt, ezt a Prorégió is elismerte. Arra lenne lehetőség, hogy a garanciális 

biztosítékot az önkormányzat felszabadítsa. 15 évig, ha az építéssel összefüggő hiba 

hiányosság felmerül, nekünk kötelességünk helyt állni.  

Bobál István: A kiíró kiírt egy pályázatot, a vállalkozó megvette a közbeszerzési csomagot, 

elsőt elbukta, megtámadta. Még egyszer kiírtuk, megnyerte, a vállalkozói szerződést 

elfogadta.  Javasolom a testületnek, hogy ha ezek a garanciális munkák megtörténtek, 

fogadjuk el, a két hónaptól tekintsünk el, és a letétbe helyezett pénzt szabadítsuk fel. 

Lukesné Csábi Ágnes: Elhangzott, hogy törvénysértés történt. Az önkormányzat részéről 

nem történt törvénysértés. Mi mindig átutaltuk a saját részünket, amit kellett.  2012. január 

28-án jár le a garancia. Lehet közös megegyezéssel módosítani.  
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Fercsik Tibor: A műszaki átadás-átvételtől van 12 hónap a garancia, arra vonatkozik ez a 

letétbe helyezés. Ha a hátralévő időszakban, két hónapban, történhet-e bármilyen esemény, 

amire ez még fedezetet nyújtana? 

Sárossi András: Nem módosítjuk a szerződést, mert a szerződés értelmében ez a garanciális 

papír, ami 2012. januárig szól, ezt lehet úgy is értelmezni, hogy most visszajár és hibásan lett 

kiállítva, mert a szerződés erre vonatkozó része értelmezhetetlen. 

Fercsik Tibor: Ezt valaki kiállította felelősen. 

Sárossi András: Azt a passzust jogértelmezve a garancialevelet vissza lehet adni, és akkor 

nem kell módosítani a szerződést. A garancia meg a szavatosság között annyi a különbség, 

hogy garanciális időszakban az építéssel összefüggő hibák javítása a kivitelező köteles. A 

garancia 1 év.  A hibát, ha a garanciális időszakban mi vitatjuk, akkor nekünk kell 

bizonyítani, hogy nem függ össze a kivitelezéssel, a szavatossági időszakban, a 

megrendelőnek kell bizonyítani, hogy összefügg a kivitelezéssel. Ez a cég 10 év múlva is 

piacon lesz. 

Fercsik Tibor: Nekem miért érdekem, hogy a hátralévő két hónapban lemondjak a 

garanciáról. El legyen végezve a munka az egy éves garanciális időszakban.  

Bobál István: A vállalkozót az motiválja, hogy nincs pénze. Két cég vezetője azért jött ide, 

hogy kérjen valamit, 2 hónappal előbb szeretnének a pénzükhöz jutni. Ezt kell a testületnek 

elfogadni, vagy nem.  

Bazan Tibor: A műszaki ellenőr, amit leírt, az így van? Minden garanciális javítás el lett 

végezve. Ha az elkövetkező két hónapban, ha van garanciális munka, azt szólunk, kijavítják. 

Tóth Tibor: Természetesen a garanciális idő lejártáig, a két hónapig, azt, ami garanciálisból 

ered, azt megcsinálják. 

Rajkó Gábor: Ha nagyon ragaszkodnánk hozzá, akkor januárban járna le, tehát fél évet 

kérnek tőlünk, nem két hónapot. Az a probléma, ha most történik olyan dolog a kivitelező 

hibájából, ami garanciára tartozik, akkor mi a biztosíték arra, hogy önök meg fogják csinálni. 

Sárossi András: Ugyanaz, ami 2012. januárja után.  

Rajkó Gábor: Azt mondta, hogy a vis maior keret ennél az egy munkánál nem fogadta el. a 

többinél hogyan nyújtották be? 

Sárossi András: A megrendelő jóváhagyásával. Itt a műszaki ellenőr úr elutasította.  

Bobál István: Amikor a kivitelező jelezte, akkor már késésben voltunk, a rossz időjárás miatt, 

nem lehetett leállni, akkor 65MFt-ot úgy vállalt volna magára az önkormányzat, hogy nincs 

pénze, nem biztos, hogy a vis maior keret ezt tudja biztosítani.  

Lukesné Csábi Ágnes: A Prorégiótól írásban megkérdeztük, hogy „vis maior”-ra lehet-e 

pályázni? Horváth Mónika a Prorégió munkatársa válaszolt, hogy uniós pályázatnál nem lehet 

vis maior pályázatot benyújtani. 

Bobál István: Ha a vállalkozó kijelenti, hogy a garanciális munkálatokat 2012. januárig 

elvégzi, utána szavatosság lép életbe, elfogadhatjuk.  

Rajkó Gábor: A garancia arra a munkára is van, hogy a hidaknál a kerékvető nincs 

összevasalva a betonnal. Ha egy év múlva elfagy és eldől a betonozástól, az kivitelezői hiba 

vagy nem? 

Sárossi András: Ha ilyen elő fog fordulni, akkor ki lesz javítva. 

Szovics Mihály: Volt egy könyv, ahová be lehetett jegyezni a hibákat, ezt a műszaki ellenőr 

megnézte, ami nem volt valós, azt nem végezték el.  
Tóth Tibor: Aki azzal egyetért, hogy az önkormányzat felszabadítja a garanciális biztosítékot 
kézfeltartással jelezze.  
 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
41/2011. (V.13.) sz. Képviselő -testületi határozat 
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Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OMS Környezetvédelmi Kft. 

kérelmét megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

A Hévízgyörk Község Önkormányzata és az OMS-Hungária Kft. között, 2010. szeptember 2-

án kelt „A garanciális visszatartás biztosítékául nyújtott Garancia”-t felszabadítja. Az 

Önkormányzat kötelezi az OMS Környezetvédelmi Kft-t, hogy a garanciális időszak végéig 

(2012. január 28-ig) a garanciális meghibásodások körébe tartozó javításokat saját költségén 

elvégzi. 

 
Felelő s:  Képviselő -testület, Tóth Tibor polgármester 
Határidő : azonnal 
 
Egyebek 
 
Rajkó Gábor: Ma mondták, hogy nagyon jól megy az önkormányzatnak, mert ajánlott levél 
300.-Ft-ért ment ki az óvodába. 
Lukesné Csábi Ágnes: Minden levél postán megy, kivéve a képviselő knek. Az 
intézményekhez is kiviszi a közmunkás. 
Rajkó Gábor:Azt mondták, ha nincs semmire pénzünk, akkor ne legyen 300.-Ft-os bélyegre 
pénzünk, amit oda küldenek. Lehet telefonálni az óvodába, hogy jöjjenek be, vegyék át a 
levelet. 
Lukesné Csábi Ágnes: 4 órás közmunkás van, ő  nem hordhatja ki az összes levelet.  
Tóth Tibor: Mivel a Labát Ferencné el lett küldve, most 4 órás takarítónő  van, de ennek 
ellenére, ha van olyan levél, akkor kivitetjük vele.  
Ha más hozzászólás nincs, a  részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

-kmf- 
 

 
Tóth Tibor     Lukesné Csábi Ágnes  
Polgármester      jegyző  

 
 
Bazan Tibor 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 
 
Fercsik Tibor 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 
 
 


