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KISZOMBOR 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2018. április hónapban bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalba, hogy a 
Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatti társasház 3. sz. lakás emeleti szobája beázik. Mivel 2017-
ben az épületen teljes héjazat-csere történt, az Önkormányzat megkereste a kivitelezőt a 
garanciálisnak vélt hiba kijavítására. A helyszínen megállapításra került, hogy a beázás a 
bádogos szerkezetek hibája miatt keletkezett.  
 
A kivitelezőnek szerződés szerint bádogos munkákat nem kellett végeznie, ezért a beázásra 
garanciális igényt az Önkormányzat nem érvényesíthetett. A javításokra felkért vállalkozó 
(Vörös József ev., 6900 Makó, Verebes u. 28.) elkészítette a társasház tetőszerkezet bádogos 
munkáinak költségvetését, melynek összege 280.960.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 356.820.- Ft 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2018. június 21. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatti 8 lakásos társasház beázás miatti tetőszerkezet javítása 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatti 8 lakásos társasház beázás miatti tetőszerkezet javításával. 
 
A Képviselő-testület megrendeli Vörös József egyéni vállalkozótól (6900 Makó, Verebes u. 
28.) a Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 3. szám alatti társasház bádogos szerkezeteinek 
javítását az ajánlatában szereplő vállalkozói díjért (280.960.- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 356.820.- 
Ft).  
 
A fenti összeget az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a bádogos munkák 
megrendelésére és a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Vörös József ev. (6900 Makó, Verebes u. 28.) 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


