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Bp. XXI. kerület Csepel Önkormányzata
SZDSZ Frakció
Kál Károly Frakcióvezető Úr részére

Tisztelt Frakcióvezető Úr!
A hozzám intézett interpellációjára mely a Szúnyog u. 2-6. szám alatti óvoda udvari
fürdőmedencéjének használhatatlan voltára vonatkozik, - az OSZI tájékoztatása alapján- az
alábbiakat hozom szíves tudomására.
A fürdőmedence átalakítását 2005. évben a SZKÍTON Bt végezte.
Sajnálatos módon a burkolási munkáknál 2006. őszén már garanciális hibák jelentkeztek,
melynek kijavítására az OSZI írásban szólította fel a vállalkozót.
2007. évben többszöri telefoni felszólítás után a vállalkozó a helyszínen a javítási munkát
megkezdte, (a régi burkolólapokat felszedte, s az újakat a helyszínre szállította) de nem
fejezte be.
2008. évben is a vállalkozó több felszólítást kapott a munka befejezésére, de ez a mai napig
sem történt meg.
2009. tavaszán a vállalkozó költségére a javítási munkák befejezésével az OSZI más
vállalkozót fog megbízni, így vélhetően a fürdőmedence 2009. évben már használható lesz.
T. Képviselő Úr kérdéseire az alábbiakban reflektálok:
1./
A jelzett hiba elhárítása a vállalkozó feladata lett volna.
2./
A Műszaki Reszort munkatársai megkísérelték érvényesíteni a garanciát,
de nem elég szigorúan és konzekvensen, melyet az OSZI főmérnöke nem kért
számon.
3./
A hanyag munkavégzésért egyértelműen a vállalkozó a felelős.
4./
Hasonló esetek elkerülése érdekében utasítottam az OSZI Igazgatóját, hogy a
garanciális kötelezettségre való felszólítás után, ha nincs a vállalkozó részéről
érdemi munkavégzés, maximum 30 napon belül a garanciális munkákat más
vállalkozóval - a munkát eredetileg elvállaló vállalkozó terhére – végeztesse
el.

Tájékoztatom Képviselő Urat, hogy az intézmény a jelzett munkák elvégzése után sem fogja
tudni eredeti funkciójának megfelelően használni a kész műtárgyat. Ennek oka az, hogy
jogszabály változás miatt (121/1996.(VII.29.) Korm.rend.) az ÁNTSZ az összes hasonló
funkciójú
pancsoló medencét közfürdőnek minősítette, amelyet csak vízforgató
berendezéssel ellátva lehet üzemeltetni.
Ennek biztosítása intézményenként több m Ft-os többlet kiadással járna, melyre nem tudunk
fedezetet biztosítani.
Jelen műtárgy viszonylag kis költséggel zuhanyozóvá alakítható, amely a nyári melegben
megfelelő felüdülést biztosít.
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budapest, 2008. december 8.
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