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Melléklet a 261/2017. számú Képviselő-testületi határozathoz 
 

Az egyes, útfelújítással összefüggő beruházások megvalósulásának vizsgálata kapcsán 
felállított ideiglenes bizottság munkájáról szóló beszámoló 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
2017. április 27. napján tartott ülésén a 133/2017. számú határozatban döntött az egyes, 
útfelújítással összefüggő beruházások megvalósulásának vizsgálata kapcsán 6 fős ideiglenes 
bizottság (a továbbiakban: Bizottság) felállításáról. A Bizottság – fenti a határozat alapján – az 
egyes, útfelújítással járó beruházások megvalósulásának felülvizsgálatára és a feltárás 
eredményeinek összegzésére, valamint javaslatainak a Képviselő-testület 2017. szeptemberi 
ülésére történő előterjesztésére kapott felhatalmazást. A Bizottság két alkalommal – 2017. 
május 22. és június 26. napján - ülésezett, munkáját pontosan megtervezett ütemterv alapján 
és az abban szabott határidők betartásával végezte. 

A Bizottság beszámolója az egyes, útfelújítással érintett beruházásokkal összefüggő projektek 
pályázati dokumentumainak, szerződéseinek, jegyzőkönyveinek és egyéb rendelkezésre álló 
iratanyagának áttanulmányozása alapján készült el.  

A Bizottság munkáját összefoglaló anyagok készítésével és adatszolgáltatással a Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezetője, 
Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztályvezetője, közútkezelője, valamint a Halasi 
Városgazda Zrt. vezérigazgatója segítette. 

Jelen Bizottság az egyes, útfelújítással összefüggő beruházások megvalósulásának felmérését 
két nagy részre bontotta fel. Elsősorban a csatornázással kapcsolatos beruházásokat, annak 
előkészítési és kivitelezési szakaszát, valamint az utólagos igényérvényesítés lehetőségét 
vizsgálta. Másodsorban konkrét megállapításokat fogalmazott meg az utak általános állapota 
kapcsán. 

I.  Csatornázással kapcsolatos beruházások vizsgálata: 

1. Előkészítési szakasz:  

A pályázat műszaki mellékleteiként benyújtott terveket különböző mérnöki irodák 
készítették, ők a tervezési megbízást közbeszerzési eljáráson nyerték el. A tervek sok 
ponton nem valós adatokon alapultak, általános irányelvek mentén készültek. Több esetben 
a helyszín pontos ismeretének hiánya miatt olyan műszaki megoldások kerülhettek 
megtervezésre, melyek a kivitelezési szakaszban megvalósíthatósági problémákat vetettek 
fel.  

A tervek a szabványokra hivatkozással írták elő az útfelbontások helyreállításához 
kapcsolódóan az út tömörítésének módját, mértékét, az elérendő műszaki mutatókat. A 
problémák a tervek és az előírások pontatlan, valamint szakszerűtlen végrehajtásából 
adódhatnak. 

 

2. Kivitelezési szakasz: 

A projektek kapcsán kötött szerződésekben szerződő felek a tervek szerint rögzítettek 



 

 

megvalósítása tárgyában állapodtak meg. A szerződésekben nem szerepeltek konkrét 
helyszínekre – utcákra – történő utalások. 
Az Önkormányzat illetékes szakemberei hibalistákat állítottak össze. A hibák felvételére 
lakossági bejelentés alapján és a helyszín megtekintését követően került sor. A listák 
megküldésre kerültek a kivitelezőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki ellenőr néhai P. 
László volt. A jelzett hibákat a kivitelező orvosolta, azonban sok esetben a kijavítás után a 
hibák továbbra is fennálltak, illetve ismételten felkerültek a hibalistákra.  
A felmerült hibák arra vezethetőek vissza, hogy a csatornázás II. üteménél a vezetékek 
felett a tömörítések elmaradtak vagy nem a megfelelő tömörségben készültek el a 
helyreállítások, nem 30 cm-es útalap épült, továbbá nem megfelelő minőségű és 
vastagságú beton került az aszfalt alá.  
A csatornázás II. ütemében a projekt ún. Piros Könyve határozta meg, hogy a 4 méternél 
kisebb szélességű útnál teljes, míg 4 méter feletti szélességű útnál sávos helyreállítást kell 
alkalmazni. Példának okán a Szántó Kovács utca szélessége helyenként 4,10 méter 
szélességű, így ez az utca sávos pályaszélességben lett helyreállítva. 
A kivitelezési munkák helyszíni ellenőrzések hiányában történhettek. A kivitelező a 
csatornázási beruházás előtti állapotáról fénykép,- vagy kamerafelvételt nem tudott 
felmutatni utólagos lakossági panaszok felmerülése esetén. Megállapítható, hogy a 
Megrendelő nem járt el kellő, a jó gazda gondosságával, és nem készített a beruházás előtt 
semmilyen dokumentációt, amely alapját képezhetné az igényérvényesítésnek. A jelenleg 
fellelhető dokumentációk nagymértékben megnehezítik az igényérvényesítést.   
A kivitelezés során a csapadékvíz elvezető rendszerben okozott kár kapcsán a helyreállítást 
is felületesen végezte el a kivitelező. A szikkasztó árkok szükséges kitakarítását az 
Önkormányzat kérése ellenére nem tette meg, a csővezeték melletti munkaterületen sem 
történt meg az eredeti állapot helyreállítása. Megállapítható, hogy a szerződések tárgyában 
nem kerültek kellő részletességgel rögzítésre a kivitelező kötelességei, ebből adódóan a 
Megrendelő igényérvényesítése további nehézségbe ütközik. 
Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának Fejlesztése Ajánlati Terve rendelkezik az építési 
hulladék sorsáról, annak kezelési módjáról. Az építési vagy bontási hulladékok 
mennyiségét meg kell becsülni, ágazati jogszabály alapján csoportosítani szükséges. A 
hulladék mennyiségét az ágazati jogszabály mellékletét képező építési és bontási hulladék 
tervlapon fel kell tüntetni. Szükséges megvizsgálni, hogy egyes hulladékcsoportok 
mennyisége várhatóan meghaladja-e az ágazati jogszabály mellékletében megszabott 
küszöbértéket. Amennyiben nem haladja meg, úgy az ártalmatlanítási szabályokat kell 
alkalmazni. Amennyiben valamelyik hulladékfajta meghaladja a küszöbértéket, azt 
elkülönítetten kell gyűjteni, és lehetőleg az építkezés során felhasználni, vagy ha ez nem 
lehetséges, akkor az ágazati jogszabály rendelkezései alapján a hulladékkezelőnek kell 
átadni. Az építkezés lezárásával egyidejűleg - ágazati jogszabály melléklete szerinti –
hulladék-nyilvántartó lapot kell kitölteni. A fenti projekt esetében az építési hulladék 
elhelyezése a vállalkozó feladata volt, az elhelyezést igazoló dokumentumok másolatát 1 
példányban a mérnöknek át kellett adnia. 
A pályázat során keletkezett nagy mennyiségű mart aszfaltot a vállalkozó a fentiek alapján 
kezelte. A vállalkozó az építkezés során azt nem tartotta felhasználhatónak, így az ágazati 
jogszabályoknak megfelelően vélhetően átadta a hulladékkezelő részére. Megállapítható, 
hogy ennek ellenőrzése azonban a megvizsgált dokumentáció alapján nem történt meg. 

Aggályosnak tekinthető, hogy a projektben érintett osztályvezető lánya, B. Emese 
szerződést kötött - az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján - a tulajdonában álló 
Kiskunhalas belterület 411 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, 
Vörösmarty utca 32. szám alatt lévő kivett lakóház, udvar művelési ágban lévő ingatlan 



 

 

bérlete tárgyában a 4Sales System Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft-vel (a 
továbbiakban: Kft.). A szerződés 2. pontja alapján a felek abban állapodtak meg, hogy a 
Kft. az ingatlant 2011. november 1. napjától a megnyert közbeszerzési pályázathoz 
használhatja irodaként 2014. december 31. napjáig havi 25.000,- Ft + ÁFA összegért.  

3. Utólagos igényérvényesítés: 

Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről a 
12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) rendelkezik az irányadó szabályokról A Rendelet melléklete két külön körre 
bontja a kötelező alkalmassági idő meghatározását. Az első csoportba tartozó nyomvonal 
jellegű építményszerkezetekre és azok létrehozásával felhasznált egyes termékekre, 
anyagokra 10 év kötelező alkalmassági időt szab, míg a második csoportra nézve 5 évet 
határoz meg. A kötelező alkalmassági idő fogalmilag a dolog használhatóságának – 
hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás által meghatározott – legkisebb időtartama. 

 
Az általános szabályok alapján - a Bizottság által vizsgálat alá vont beruházások esetében - 
az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 5 vagy 10 éves időszakra – 
azaz a kötelező alkalmassági időszakra – a szavatosság szabályait kell alkalmazni. A 
szavatosság fogalmilag a hibás teljesítésért fennálló felelősség. A határidők jogvesztőek. 
 
A fentiek alapján a szolgáltatás jogosultja a szolgáltatást nyújtó kötelezettel (Pl. 
kivitelezővel) szemben igényt érvényesíthet, ha a szolgáltatás nem felel meg a 
jogszabályban, illetve az általuk kötött szerződésben foglaltaknak. A szavatossági igény 
esetén a kifogást a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett lehető 
legrövidebb időn belül közölni kell a kötelezettel. 

 
A Bizottság a határozati javaslatának 2. pontjában kéri a Képviselő-testülettől, hogy 
hatalmazza fel a Halasi Városgazda Zrt-t arra, hogy a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztállyal közösen felmérje és 
összevesse a csatornázással érintett utak beruházás előtti és a beruházás utáni állapotát a 
kivitelezővel szembeni igényérvényesítés megalapozottságának előzetes felmérése 
céljából. Továbbá a Halasi Városgazda Zrt. és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály a csatornázással érintett 
beruházás előtti és utáni állapot felmérése kapcsán, annak eredményéről beszámolót 
készítsen a Képviselő-testület 2018. januári ülésére. 
 

II.  Utakról szóló általános megállapítások: 
 

1. Utak helyzete 2010-2014. közötti időszakban: 
 
A 2013. májusi Képviselő-testületi ülésen képviselői interpelláció feszegette a 2012. évi 
költségvetésben feltüntetett, az utak kátyúzására szánt 7.000.000,- Ft sorsát. Továbbá arra 
is kereste a választ, hogy miért szerepel a zárszámadásban 4.800.000,- Ft kátyúzás 
jogcímen. Megállapítást nyert, hogy a költségvetésben szereplő összegeket a zárszámadás 
alapján nem az utakra fordították.  
A Képviselő-testület a 33/2014. számú határozatával eseti bizottság felállításáról döntött a 
Képviselő-testület által meghozott, de végrehajtásra nem kerülő egyes döntések és egyéb 
kivizsgálást igénylő ügyek feltárása érdekében.  
Az eseti bizottság feltárta, hogy 4.885.463,- Forintot Képviselő-testületi felhatalmazás 
nélkül más célra, az egykori Kereskedelmi Iskola Szent Imre utcai épületének – varroda – 



 

 

felújítására fordították. A varroda felújításának indoka az volt, hogy közel 80 főnek biztosít 
munkahelyet. Az akkori híradások szerint 62 fővel kezdődött meg a munka a varrodában. A 
felújításon átesett épület használatáért a bérlő kedvező bérleti díjat fizetett, viszont soha 
nem teljesítette a fenti munkavállalói létszámot.  
A varrodát működtető gazdasági társaság – több alkalommal a médiában magát sikeres 
vállalkozónak nevezett – ügyvezetője, H. Péter a cégadatbázis alapján négy gazdasági 
társaságban is érdekeltséggel rendelkezett. Tulajdonosa volt egy Bt-nek, amelynek a 
Cégbíróság cégjegyzékből való törlését rendelte el, így a vállalkozás 2009-ben megszűnt. 
Az ügyvezető tulajdonosa és ügyvezetője volt másik két Kft-nek, melyek közül az egyik 
2009-ben felszámolással, míg a másik 2014-ben kényszertörléssel szűnt meg.  
A varrodát működtető gazdasági társaság árbevétele – a cégadatbázis adatai alapján - 2012-
től 2014-ig csökkenő tendenciát mutat, míg 2015. és 2016. években az árbevétele 0 Forint 
volt. A gazdasági társaságban 2017-ben személyi változások következtek be.  
A Cégbíróság H. Péter vezető tisztségviselőt eltiltotta attól, hogy 2014. február 22. napjától 
2019. február 22. napjáig más gazdasági társaság kizárólagos, vagy többségi befolyást 
biztosító részesedéssel rendelkező tagja, valamint közkereseti társaság tagja és betéti 
társaság beltagja, valamint gazdasági társaság vezető tisztségviselője legyen. 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe 5.000.000,- Ft került betervezésre a kátyúzási 
feladatokra, de ezek a munkák nem lettek elvégezve. Az eseti bizottság a 2014. szeptember 
25-i Képviselő-testületi ülésen összefoglalta, hogy a rendkívül rossz állapotban lévő utak 
szükséges javítása nem vagy alig teljesült a Képviselő-testületi döntések ellenére. 
Összességében megállapítható, hogy 2010-2014. közötti időszakban jelentős útépítés és 
útfelújítás nem valósult meg annak ellenére, hogy a költségvetésben ennek fedezete 
biztosított volt.  
 
 

2. Utak helyzete 2015-jelenleg: 
 

A jelenlegi városvezetés 2014. év októberében kezdte meg a munkáját. Vállalta évente egy 
gyűjtőút felújítását, a lakossági – az önkormányzat és a lakosság közös - útépítési rendszer 
kialakítását, anyagi lehetőségek függvényében tervezések elindítását, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. kezelésében lévő útszakaszok – 53. számú főút teljes szakasza, Kossuth 
utca, Köztársaság utca egy szakasza, Szász Károly utca, Keceli út, Szegedi út, stb. – 
kapcsán folyamatos kapcsolattartást a közútkezelővel. 

 
Az elért eredmények az alábbiak szerint foglalhatóak össze. Gyűjtőutak tekintetében 2015. 
évben felújításra került a Bajza utca, 2016. évben a Petőfi utca, 2017. évben a Jókai utca 
tervei elkészültek. A lakossági utak terén 2016. évben a Tormássy utca felső szakasza, az 
Epreskert utca, a Hunyadi utca adott szakasza, a Gyárfás utca adott szakasza épült, 2017. 
évben a Csendes köz, a Halászcsárda utca, a Platán utca és a Liget utca tervei elkészültek. 

 
Megállapítható, hogy a Halasi Városgazda Zrt. támogatása – a 2014. év előtti 
alulfinanszírozott állapothoz képest – minden évben emelkedik. Sikerült új eszközöket 
vásárolni az utak karbantartásához. A Dongér-völgyi út III. ütemének – Jókai utca és Nagy 
Szeder István utca között – tervezése 2017. évben elkezdődik. A Gárdonyi utca tervei 
elkészültek, a támogatási igénylés benyújtása zajlik. Az Ady Endre utca tervezés 
előkészítése folyamatban van. 
 
 
 



 

 

3. Az utakkal kapcsolatos kiadások összevetése: 
 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának utakkal kapcsolatos kiadásai a 2011-2016. 
évekre vonatkozó zárszámadási rendeletek, valamint a 2017. évi költségvetési rendelet 

alapján 

                                                                                     
adatok forintban 

  
 

Év 

 

Beruházás/Felújítás összege 

 
2011. 9 129 000 
2012. 10 874 000 
2013. 2 445 000 
2014. 0 
2015. 29 845 000 
2016. 65 285 237 

  2017. * 172 468 093 
 

 

 
 

*A 2017. évi adat nem végleges 
Kiskunhalas Város Önkormányzata által adott támogatások Halasi Városgazda Zrt. 
részére a 2011-2016. évekre vonatkozó zárszámadási rendeletek, valamint a 2017. évi 
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költségvetési rendelet alapján 

 

      adatok forintban  
 

 

Év 

 

Támogatás összege 

 
2011. 80 000 000 
2012. 70 100 000 
2013. 80 000 000 
2014. 106 143 000 
2015. 138 706 000 
2016. 143 900 000 

   2017. * 200 000 000 
 

 

 
 
*A 2017. évi adat nem végleges 
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A Bizottság az egyes, útfelújítással összefüggő beruházások megvalósulásának áttekintése 
során a rendelkezésre álló dokumentumokat áttanulmányozta. A Bizottság a 
felülvizsgálatának befejezését követően beszámol a Képviselő-testületnek, továbbá a 
határozati javaslatban foglaltak alapján fogalmazza a szükséges intézkedési javaslatait. 

 
Kiskunhalas, 2017. szeptember 14. 

 
 
Dr. Skribanek Zoltán 

        ideiglenes bizottság elnök 
 


