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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. november 23-án tartandó ülésére.  

 
N a p i r e n d :  Lengyeltóti, Kert u. 1. szám alatti önkormányzati lakóépület tetőfelújítás. 
 
E l ő a d ó:        Zsombok  Lajos polgármester.  
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
A lengyeltóti, Kert u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakások lakó-
itól folyamatosan panasz érkezik - az épület leromlott állapotából adódóan – a tető beázásá-
ról, a padozat süllyedéséről. A mellékelt felvételeken látszik, hogy az épület állaga erősen 
leromlott állapotban van. A legutolsó bejelentés Nagy Lászlónétól érkezett, aki a lakása be-
ázására panaszkodott. 
 
A helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy az épület tetőfedése kettő fajta cseréppel 
készült. Az eresz résznél hat sor hornyolt cserépfedés van, felette kettős cserépfedés ké-
szült. A cserepek és az alatta levő tetőlécezés nem javítható, csere szükséges. A cserepek 
hiányosak, töröttek, szétfagyottak. A lécezés korhadt, erősen meghajlott. A jelenleg érvény-
ben lévő árak alapján a legolcsóbb megoldás, az egyszeres kerámia hornyolt cserépfedés. 
A hornyolt cserépfedés ára: anyagktg: 4.484,- Ft/ m2, munkadíj: 4.000,- Ft/ m2, 
 
Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, az alábbi határozati javaslat elfo-
gadását. 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Kert u. 1. szám alatti 
önkormányzati lakóépület tetőszerkezetét felújítja. A felújítás becsült költsége: 708 m2 x 
8.484,- = 6.006.672,- Ft. 
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Kert u. 1.szám alatti 
önkormányzati lakóépület Nagy Lászlóné lakása feletti részt felújítja. A felújítás becsült költ-
sége: 120 m2 x 8.484,- = 1.018.080,- Ft. 
 
3./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Kert u. 1. szám alatti 
önkormányzati lakóépület lakott részének tetőszerkezetét felújítja. A felújítás becsült költsé-
ge: 540 m2 x 8.484,- = 4.581.360,- Ft. 
 
4./Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Kert u. 1. szám alatti 
önkormányzati lakóépület tetőszerkezetét nem újítja fel. 
 
Lengyeltóti, 2010. november 16.   
        
  
                                                                                                               Zsombok Lajos  
                                                                                                                polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:                    Jóváhagyta:  
 
 
Korenika László                                      Dr. Szatmári Ibolya              
vezető-főtanácsos                                            jegyző               


