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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. május 26-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 149/2011. (IV.28.) 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. 
 
Trombitás Zoltán május 10-én érkezett levelében felsorolt hiányosságok megvizsgálása és a 
helyszín megtekintése után az alábbi tájékoztatást adjuk. 
 
A mellékelt fényképeken látszik, hogy a födém agyag tapasztását és felső deszkázatát a 
kivitelező felbontotta a Trombitás úr által megállapított 10 m2-es felületen. A teherhordó falak 
mentén, minden gerendaközben is felbontások láthatók. A helyreállítási munkák, illetve a 
padlás letakarítása nem történt meg. 
 
A tetőszerkezet az engedélyezett tervek szerint készült, a szarufák kiosztása 90 cm 
tengelytávolsággal készült (a terven 100 cm-es kiosztás szerepel). A szarufákra a 
költségvetésben szereplő HUNGISOL fólia került. Az É-i oldalon szellőző cserép és hófogó is 
található, a D-i oldalon csak hófogók kerültek elhelyezésre. A beépítésre került anyagok 
minőségtanúsítási bizonylattal rendelkeznek.  
 
A padlástér rendbetétele és letakarítása a kivitelezőn számon kérhető, mivel a garanciális 
határidő: 2012. június 23., illetve a szerződés szerint a garanciális kötelezettségek 
teljesítésének alátámasztására a biztosíték összege: nettó 181.962,- Ft. 
 
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy dönt, hogy független igazságügyi szakértőt bíz 
meg a tetőszerkezet kivitelezésének felülvizsgálatával, ennek várható költsége kb. 150.000,- 
Ft körüli összeg. 
 
Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 
elfogadását.  
 
 Határozati javaslat 

 
1/A.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u. 1. szám alatti, 364/2  

hrsz-ú ingatlanon lévő bútorbolt felújításával kapcsolatban független igazságügyi 
szakértőt bíz meg a tetőszerkezet kivitelezési munkának felülvizsgálatával. 
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1/B.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u. 1. szám alatti, 364/2 

hrsz.-ú ingatlanon lévő bútorbolt felújításával kapcsolatban nem bíz meg független 
igazságügyi szakértőt a tetőszerkezet kivitelezési munkáinak felülvizsgálatával. 

 
2/A.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete felszólítja a bútorbolt tetőszerkezet kivitelezését 

végző vállalkozót, hogy a padlástérben feltárt hiányosságokat, a felső deszkázat 
helyreállítását, az agyagtapasztás kijavítását, valamint a padlás letakarítását 30 napon 
belül végezze el.. 

 
2/B.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a 2/A pontban felsorolt hiányosságokon felül az 

alábbi hibák és hiányosságok kijavítását várja el vállalkozótól a garanciális időn 
belül:………………………………………………………………………………………………… 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
Lengyeltóti, 2011. május 26.  

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


