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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2010. november 23-i ülésére 
 
 

Napirend: Lengyeltóti, Zrínyi u.4.sz. alatti lakás karbantartási munkái 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Önkormányzat tulajdonát képező Lengyeltóti, Zrínyi u. 4. sz. alatti lakás bérlőjének 
kiköltözését követően az új bérlő zavarása nélkül el lehetne végezni azokat a halaszthatatlan 
felújításokat, melyek a lakás használhatóságát javítják. 
 
Ezek az új bérlő által jelzett munkák a következők: 

1.) Az előző bérlő által el nem végzett, de az önkormányzat részére anyagköltségben 
megtérített meszelés. 

2.) Az előtér és közlekedő burkolatának javítása. 
3.) A központi fűtés radiátorain szelepek cseréje. 
4.) Az egyik szoba gázkonvektoros fűtésének megszüntetése és helyette a központi fűtés 

kiépítése. 
5.) A villanybojler kiváltása a meglévő gázkazán használati melegvizének hálózatba 

kötésével, és a régi vegyestüzelésű kazán megszüntetése. 
 

A felsorolt munkák költségére szakipari kivitelezésben jártas vállalkozótól ajánlatot kértünk, 
mely alapján: 
 

1./A   A meszelés költsége a Dr. Sztankula Kornél lakás átadásakor figyelembe vettek  
          alapján anyag 108 989.-Ft, munkadíj 114 831.-Ft. 
          A munkát az Önkormányzat emberei el tudják végezni, így a díj költség  
          megtakarítható. 
1./B   Nyílászárók festésére bruttó 475 706.- Ft-os ajánlatot kaptunk, melyből az  
          anyagköltség 129 431.-Ft, munkadíj 346 275.-Ft. 
          A mázolást az önkormányzat emberei szintén el tudják végezni, így a munkadíj   
          ennél a tételnél is megtakarítható. 
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2.) Az előtér és közlekedő burkoló lapjainak egy része feljött, hiányos a burkolat, a többi   
     felületen elszórtan vannak törött lapok. 
     Műszakilag két megoldás jöhet szóba. Egyik a lapok pótlása és a törött lapok  
     egyenkénti cseréje, másik a teljes burkolat csere. 
     A hiányzó lapok pótlása és a csere kb. 2 m2-en 19 000.-Ft-ért megoldható, melyből az  
     anyagköltség 11 000.- Ft, a munkadíj 8 000.- Ft. 
     A teljes burkolat csere 21m2-t érintene, melynek költsége 220 000.-Ft, ebből  
     anyagköltség 114 000.-Ft, munkadíj 106 000.-Ft 
3.) A központi fűtés radiátorain szelepek cseréje anyagköltség bruttó 50.861,-Ft, munkadíj    
     67.905,-Ft, összesen: 118.766,-Ft. 
4.) Az egyik szoba gázkonvektoros fűtésének megszüntetése és helyett központi fűtés    
     kiépítése anyagköltség bruttó 79.542,-Ft, munkadíj 47.385,-Ft, összesen: bruttó   
     126.927,-Ft. 
5.) A villanybojler kiváltása a meglévő gázkazánra csatlakozással és a régi vegyestüzelésű   
     kazán megszüntetése anyagköltség 103.964,-Ft, munkadíj: 86.715,-Ft, összesen bruttó    
     190.679,-Ft. 
 
A szoba központi fűtésének kialakításához a 2 db. radiátort bérlő biztosítja. 
 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrínyi u.4.sz. 
alatti lakás felújításához csak részben járul hozzá, és a következő munkákat 
támogatja:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Lengyeltóti, Zrínyi u.4.sz. alatti lakás felújításához az árajánlatban szereplő bruttó 
2.071.067 Ft-ot a költségvetéséből biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 

Lengyeltóti, 2010. november 16. 
 
                                                                                                Zsombok Lajos 
                                                                                                  polgármester 
Az előterjesztést készítette: 
 
Sándor János 
főmunkatárs 
 
 
Jóváhagyta: 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző  


