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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. április 28-i ülésére 

 
 
N a p i r e n d: Tájékoztatás a Lengyeltóti, Csokonai u. 1. szám alatti 364/2 hrsz-ú    

ingatlanon bútorbolt  felújítással kapcsolatban. 
 
 
E l ő a d ó: Zsombok  Lajos polgármester 
 
 
 Tisztelt  Képviselő-testület !  
 
 
A 127/2011. (III.31.) számú képviselő-testületi határozatában tájékoztatást kér a képviselő 
testület Trombitás Zoltán a Jogi, Pénzügyi, Településpolitikai Bizottság külső tagja által a 
Csokonai u. 1. szám alatti Önkormányzati tulajdonú ingatlan (jelenleg bútorbolt) felújításával 
kapcsolatban. 
 
A tetőfelújításra az Önkormányzat a TEKI 140009409K számú támogatási szerződése 
alapján 4.007.482,- Ft összeget nyert. Az önrésszel együtt a tetőfelújításra kifizetett összeg 
4.549.029,- Ft. 
 
A műszaki tartalomban az épület födémszerkezetén körbefutó vasbeton koszorú készült, 
melyhez rögzítésre került a talpszelemen (koszorúfa). Erre került a torokgerendás 
fedélszerkezet, valamint HUNGISOL fóliaterítés, ellenléc, tetőléc, majd a RUNDO 
betoncserép a szükséges bádogos munkákkal (oromszegély eresz- és lefolyócsatorna). A 
belső kialakításnál 33,00 m2 gipszkarton álmennyezet került a költségvetésbe. 
 
A műszaki tartalomnak megfelelően készült el a kivitelezés, melyet a műszaki ellenőr és az 
Önkormányzat 2010. június 23-án átvett. 
 
Az épület homlokzati hőszigetelése a tetőszerkezet elkészítése után, a képviselő testület 
120/2009. (VIII.25.) számú határozatával elfogadott 2.600.000,- Ft összegből valósult meg. 
A műszaki tartalomban a homlokzat 3 cm vastag AUSTROTHERM AT-H2 polisztirol táblával 
és TERRANOVA szilikát vékonyvakolattal készült, belül 43,00 m2 falszárító, sólekötő 
szárazhabarcs került elszámolásra. 
 
A műszaki tartalomnak megfelelően készült el a kivitelezés, melyet a műszaki ellenőr és az 
Önkormányzat 2010. június 30-án átvett. 
 
Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 
elfogadását.  
 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u. 1. szám alatti, 364/2  
hrsz-ú ingatlanon lévő bútorbolt felújításával kapcsolatban a tájékoztatást elfogadja.  
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2.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u. 1. szám alatti, 364/2 

hrsz.-ú ingatlanon lévő bútorbolt felújításával kapcsolatban a tájékoztatást nem fogadja 
el, a Trombitás Zoltán külső bizottsági tag által írásban benyújtott konkrét észrevételek 
ismeretében további intézkedéseket tesznek. 

 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
Lengyeltóti, 2011. április 28.  

Zsombok Lajos 
           polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette.    Jóváhagyta: 
 
 
      Korenika László                     Dr. Szatmári Ibolya 
      vezető-főtanácsos                    jegyző 


