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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. december 8-i ülésén
tárgyalt az Apáczai Oktatási Központ Bezerédj utcai épületének felújítása során
felmerült többlettervezési igényekről, és a 462/2011. (XII. 8.) Kt. határozatában úgy
döntött, hogy a történtekről tájékoztatást kér az intézmény vezetőjétől.
Az iskola főigazgatója határidőre megküldte a jegyzőkönyveket, amelyekből az
alábbiak állapíthatók meg:
A többlettervezési munkák szükségessége a kivitelezővel folytatott koordinációs
egyeztetések egyikén merült fel, ahol az alapfokú művészetoktatási intézményegység
vezetője felvetette, hogy a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszköz- és
felszerelésjegyzéke szerint az épületbe tervezett helyiségek nem felelnek meg a
táncoktatás követelményeinek. Az egyeztetésen a jelenléti ív tanúsága szerint az
intézmény hivatalos képviselője nem is volt jelen. (A tervezés során valamennyi
érintett részvételével lefolytatott előkészítő megbeszéléseken tisztázásra került, hogy
az épület elsősorban a zeneoktatás céljait fogja szolgálni, a táncoktatás a jelenlegi
módon, bérelt helyiségekben történik.)
Az épület újratervezését, pályázati programmal való összhangját és jogszabályi
rendelkezés alapján annak szükségességét sem a fenntartó jelenlévő képviselői, sem a
kivitelező cég munkatársai nem vizsgálták. Mivel az egyeztetésen a fenntartó
képviselője részéről sem hangzott el kifogás, ezért a jelzés alapján kezdte meg a
tervezési munkákat a STRABAG képviselője.
Tekintettel arra, hogy a többlettervezési munka megrendeléséről írásos dokumentum
nem létezik, erre egyetlen aláírásra jogosult személy sem kérte a kivitelezőt, ezért az
egyeztetésen elhangzottak alapján elvégzett tervezői munka hivatalosan nem került
megrendelésre, és nem alapozza meg a kivitelező pótmunka jogcímén benyújtott
követelését.
A hasonló esetek és az ezekből fakadó jogkövetkezmények elkerülése érdekében
indokoltnak tartom felhívni az intézményvezető figyelmét, hogy az intézmény
hivatalos képviselőjeként felelős a beosztottai magatartásáért, illetve az általuk tett
nyilatkozatok tartalmáért, ezért a jövőben javaslom az intézményvezető ellenőrzési
kötelezettségének átfogóbb és hatékonyabb végrehajtását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÚJ K.O.R. – Új Kaposmenti Oktatási Rendszer projekt keretében a Zeneiskola kialakítása során keletkezett
többlettervezési munka kivizsgálásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felhívja az Apáczai Oktatási Központ vezetőjének figyelmét, hogy az intézmény
hivatalos képviselőjeként felelős a beosztottai magatartásáért, és az ellenőrzési
kötelezettség átfogó és hatékony végrehajtásáért.
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