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Kövérné dr. Tóth M. ügyvéd  
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ELŐTERJESZTÉS 
a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 2014. évi energetikai korszerűsítésével kapcsolatos 

szerződésszegés miatt folyamatban lévő peres eljárásban perbeli egyezség megkötéséről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata, mint megrendelő és a Peristil Kft., mint vállalkozó között 2014. 
február 10. napján fővállalkozási szerződés jött létre, melynek tárgya a Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése volt. A fejlesztéshez szükséges anyagi forrás 85%-át az 
önkormányzat a KEOP-5.5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú támogatási konstrukció keretében 
nyerte el. A vállalkozó feladata volt a szerződésben meghatározott munkák elvégzése utólagos 
fizetés mellett, saját költségén I. osztályú minőségben, fővállalkozói felelősség mellett.  
A vállalkozói díj 26.308.896.- Ft + 7.103.452.- Ft Áfa, azaz bruttó 33.412.298.- Ft volt.  
A beruházás megvalósult, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 2014. augusztus 30-án lezajlott.  
 
2016. július 4. napján a Hatvani Városgondnokság munkatársa bejelentéssel fordult a Hatvani 
Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájához, és továbbította az 
óvodavezető bejelentését, mely szerint a tetőn a szigetelést elengedte a kátrány, a csatornába nem ér 
bele a lemez, ezek miatt folyik a falon a víz lefelé.  
 
2016. szeptember 6. napján a Műszaki és Városfejlesztési Iroda munkatársa az intézményi 
karbantartóval megtekintette a tetőt, és megállapította, hogy a lapostetős épületrész bitumenes 
lemez szigetelése elcsúszott, a csúszás következtében felhullámosodott, a megcsúszás miatt a külső 
víz elvezetésnél az ereszszegély is elmozdult eredeti helyéről (keleti oldal az északi 
épületszárnynál). Mechanikai rögzítést a bitumenes lemez szigetelésnél nem láttak. Az attika 
résznél szintén elmozdult a szigetelő lemez. A látottakról fotók készültek, melyeket a 
jegyzőkönyvhöz csatoltak.  
 
A jegyzőkönyvben rögzített hibát 2016. szeptember 28. napján kelt felszólító levélben közöltük a 
vállalkozóval. Ugyanebben a levélben az irodavezető kérte a hiba 15 napon belül történő kijavítását 
(a Műszaki és Városfejlesztési Iroda munkatársa elektronikus úton is megküldte a levelet, melyhez 
a szeptember 6-án tartott szemle alkalmával készített fényképfelvételeket is csatolta).  
 
2016. október 10-én kelt levélben, mely a hivatalhoz 2016. október 19. napján érkezett alperesi 
vállalkozó a hiba javítását visszautasította azzal az indokkal, hogy a felújítási program műszaki 
tartalma nem tartalmazott ilyen irányú feladatot.  
 
E válaszlevél birtokában a Műszaki és Városfejlesztési Iroda munkatársa megkereste a műszaki 
ellenőri feladatokat ellátó INCORSO Kft.-t (személyesen eljárt: Kiss Balázs) és kérte 
állásfoglalását. A műszaki ellenőr maga is felszólította a vállalkozót a hiba kijavítására.  
 



 

2016. november 8. napján a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője ismételten felszólító levelet 
küldött a vállalkozó részére, melyben tájékoztatta arról, hogy a közbeszerzési kiírásban, és az általa 
adott ajánlatban mindösszesen 708 m2 nagyságú lapostető felújítás (hőszigetelés) szerepelt. A 
szeptember hónapban észlelt hiba a lapostetőn kb. 8,79x28,9m, azaz mintegy 254 m2 nagyságú 
tetőfelület a része volt a teljes lapostető felújításnak.  
 
Az irodavezető időközben megkereste a műszaki ellenőrt, akinek ugyancsak az volt az álláspontja, 
hogy a fővállalkozási szerződés mennyiségi teljesítéséhez ezt a hibával érintett lapostető szigetelést 
is el kellett végezni. Ez a felszólító levél ugyancsak 15 napos teljesítési határidőt tartalmazott. A 
tértivevényes küldemény „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezett vissza (a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda munkatársa 2016. december 8. napján a levelet elektronikus úton ismét 
megküldte).  
Feltehetően erre az elektronikus megkeresésre 2016. december 13. napján a vállalkozó válaszlevelet 
küldött, melyben ismét arra tér ki, hogy a tervek és a műszaki leírás alapján nem képezte feladatukat 
a lapostető szigetelés. A levél végén azonban elismeri, hogy a teljesítés igazolás megtörtént, a 
kivitelezés idején sem a megrendelő, sem a műszaki ellenőr részéről nem merült fel kifogás a 
munkájukkal kapcsolatban.  
 
Mivel a vállalkozó megtagadta a hiba javítását, a beázás megszüntetése érdekében pedig mielőbb 
intézkedni kellett az épület további károsodásának megakadályozása érdekében, ezért 
önkormányzatunk megbízta a Füziexportbau Kft.-t a javítási munkák elvégzésével. 
 
A javítási munkák elvégzését követően önkormányzatunk pert indított a Peristil Kft. ellen a Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda beázással érintett északi épületszárny lapostető szigetelésével 
összefüggésben a kivitelezéskori energetikai követelményeknek megfelelő kijavítási költségek 
megtérítése érdekében. A peres eljárás során egyértelművé vált, hogy a Peristil Kft. nem végezte el 
az északi épületszárny lapostető szigetelését, mert erre a munkaterületen valaki utasította őket. Ezen 
személy kilétét a perben több tanú meghallgatása után sem sikerült kideríteni.  
 
Miután nyilvánvalóvá vált, hogy nem készült el ezen érintett épületen a lapostető szigetelés, az 
önkormányzat jogi képviselője útján keresetváltoztatást eszközölt és kértük a kijavítási költségeken 
túlmenően, vagylagosan az óvoda északi épületszárnyának lapostető szigetelésre eső – alaptalanul 
leszámlázott és felvett – vállalkozói díj visszafizetését, mely a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
munkatárainak számítása alapján 3.283.997.- Ft + 886.679.- Ft Áfa, azaz bruttó 4.170.676.- Ft. 
 
E keresetváltoztatással egyidejűleg a keresetet kiterjesztettük a műszaki ellenőri feladatokat ellátó 
INCORSO Kft.-re is.  
 
A perben a felek indítványára a bíróság igazságügyi építész szakértőt rendelt ki, a jogalap nélkül 
felvett vállalkozói díj mértékének meghatározására. A MENTOR-Építész Bt. (eljárt: Krizsán 
Kálmán aranydiplomás okleveles építészmérnök) szakvéleményben megállapította, hogy a perbeli 
óvoda északi épületszárnyán az el nem végzett lapostető szigetelés vállalkozói díja: bruttó 
4.233.941.- Ft.  
 
Alperesek vitatták a vélemény egyes részeit, a szakértő azonban következetesen fenntartotta 
megállapításait.  
 
Az ügyben a Hatvani Járásbíróság 2022. április 28. napján tartott tárgyalást. A bíróság javasolta a 
felek részére a már aggálytalan szakértői vélemény alapján perbeli egyezség megkötését. Az 
egyezség megkötéséig a per szünetel. 
 
Az alperesek tehát a fővállalkozó Peristil Kft. és a műszaki ellenőri feladatokat ellátó INCORSO 



 

Kft. önkormányzatunk részére olyan ajánlatot tettek, mely szerint hajlandóak a perbeli egyezség 
alapján  
- megfizetni 3.500.000.- Ft-ot,  
- viselik a MENTOR-ÉPÍTÉSZ Bt. szakértő cég szakértői díját 345.925.-Ft értékben, 
- viselik az ő oldalukon felmerült ügyvédi költségeket.  
 
Figyelemmel arra, hogy egy esetleges ítélethozatal esetén fellebbezések várhatóak, a másodfokú 
eljárásban további költségek merülhetnek fel, ezért célszerű alperesek egyezségi ajánlatát elfogadni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és az 
alábbi határozat javaslatot elfogadni:  
 
Határozati javaslat:   
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Peristil Kft. (székhely: 6725 Szeged, 
Vám tér 3/A., képviseli: Pusztai Ferenc ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal) és az INCORSO Kft. 
(székheléy: 1033 Budapest, Meggyfa u. 27., képviseli: Jávorka Noémi ügyvezető, önálló 
cégjegyzési joggal) egyezségi ajánlatát, mely szerint az alperesek kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a Hatvani Járásbíróság előtt – jelenleg szünetelő – 1.P.20.175/2020. számú peres eljárásban 
megkötött perbeli egyezség jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megfizetnek az 
önkormányzat részére 3.500.000.- Ft-ot, továbbá viselik a perbeli igazságügyi szakértő, a 
MENTOR-ÉPÍTÉSZ Bt. 345.925.- Ft összegű szakértői díját és vállalják, hogy a per vitelével 
összefüggő költségeiket alperesek maguk viselik, perköltségigényt felperesi önkormányzattal 
szemben nem terjesztenek elő.  
 
A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét arra, hogy kérje a jelenleg szünetelő 
peres eljárás folytatását, a perben kitűzendő tárgyaláson alperesekkel a határozatban rögzített 
egyezséget kösse meg. A képviselő-testület nyilatkozza, hogy az önkormányzat maga sem 
érvényesít perköltség iránti igényt alperesekkel szemben, és az önkormányzat vállalja a felmerült 
illeték viselését, mely az önkormányzat személyes illetékmenetessége folytán a Magyar Állam 
terhén marad.  
Ezen egyezség megkötése esetén az önkormányzat jogi képviselője jogosult arra, hogy az 
egyezséget jóváhagyó végzés elleni fellebbezési jogáról lemondjon.  
 
Határid ő: azonnal (perbeli nyilatkozat megtételére)  
Felelős: Kövérné dr. Tóth Melinda, ügyvéd  
 
 
Hatvan, 2022. május 9. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
 
Látta:           
              
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 


