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Napirend: Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti iroda és üzlethelyiség vizesblokk felújítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Önkormányzat tulajdonát képező Lengyeltóti, Csokonai u. 6. sz. alatti épületben működik 
a CKÖ iroda és egy üzlet helyiség, mely jelenleg nincs kiadva. 
A bérbeadásnak és iroda működésének feltétele egy vizesblokk  WC használat és kézmosási 
lehetőséggel. 
 
Az épület jelenlegi kialakítása szerint az előtérből nyílik az iroda, az üzlet és egy tároló 
helyiség kézmosási lehetőséggel, mely jelenleg nem működik. Ezt a helyiséget lehetne 
felhasználni a WC kialakítására. A kialakításhoz elvégzendő munkák a következők: 
 

1. Egy új vízvezeték kiépítése a kapubejáró melletti ivóvíz aknától ( 25 m) 
2. Szennyvíz vezeték kiépítése a lakóház bekötésére már meglévő csatlakozóig (20 m). 
3. A meglévő tárolóban a WC kialakítása. 
4. Burkolatok készítése (padló és fal) 
5. Szűkség szerinti bontási és helyreállítási munkák (járda helyreállítás, bejárati lépcső 

bontás, helyreállítás stb.) 
 

A munkák költségére csak becslést tudunk készíteni, mivel a közterületen több nyomvonalon 
is telefon, gáz és vízvezetékek vannak elhelyezve, azok feltárását követően szükségessé váló 
munkák  befolyásolhatják a költségeket. 
A fentiekben leírt munkák becsült bruttó költsége anyaggal és munkadíjjal: 386 800.-Ft. 
A kivitelezés költségéhez kapcsolódhat még a víz-, csatorna rákötés tervezési költsége, mely 
még további 100 000.-Ft-al növeli a felújítás költségeit. 
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Határozati javaslat 
 
 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Lengyeltóti, Csokonai u. 6. sz. alatti iroda és üzlet vizesblokk felújításához a 
költségbecslésben szereplő bruttó 386 600.-Ft-ot és a hozzá kapcsolódó tervezési díjra 
a 100 000.- Ft-ot a költségvetéséből biztosítja. 

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

Lengyeltóti, Csokonai u. 6. sz. alatti iroda és üzlet vizesblokk felújításához csak 
részben járul hozzá, és a következő munkákat 
támogatja:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 

Lengyeltóti, 2010. november 19. 
 
                                                                                                Zsombok Lajos 
                                                                                                  polgármester 
Az előterjesztést készítette: 
 
Sándor János 
főmunkatárs 
 
 
Jóváhagyta: 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző  


