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Tisztelt Képviselő-testület!
Hosszabb ideje húzódik, s teremt számunkra kellemetlen helyzetet a felújított Művelődési Ház homlokzatának rendezetlen, esztétikailag kifogásolható állapota. Helyszíni
szemlét, többszöri sürgetést és levélváltást követően, végre megérkezett a garanciára
kötelezett Swietelsky Magyarország Kft. válaszlevele, amely a helyszíni és laborvizsgálatok eredményei alapján megfelelő intézkedés megtételét helyezi kilátásba, 2014.
áprilisában történő megvalósítással. A levelet az előterjesztés 1. mellékleteként teljes
egészében csatoljuk.
A teljesség kedvéért röviden összefoglaljuk az ügy előéletét:
A 2013. július 10-i helyszíni szemlét követően 2013. szeptember 5-én adta ki szakvéleményét a MAPEI. Építész szakember javaslata alapján levélben juttattuk el ezzel
kapcsolatos véleményünket a garanciára kötelezett Swietelsky Magyarország Kft. részére. Ennek lényege az volt, hogy a javasolt megoldást csak pillanatnyi, átmeneti
megoldásként tudjuk kezelni, egyúttal kértük a kivitelezőt, hogy részletes, átfogó vizsgálatot szerezzen be a MAPEI-től 2013. szeptember 30-ig.
Válaszlevelében a kivitelező nem tartotta elegendőnek a határidőt, illetőleg felkérte a
MAPEI-t mintavételre és a szükséges laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére. Tájékoztattak arról is, hogy alvállalkozójuk igazságügyi műszaki szakértővel is felvette a kapcsolatot, aki a hiba feltárásában részt vesz.
Ezt követően mind e-mailben, mind telefonon több alkalommal sürgettük a végső
megoldásra vonatkozó javaslatuk megtételét, a laborvizsgálatok elhúzódására hivatkozva további türelmünket kérték. Miután a legutolsó 2013. december elejére ígért
időpontig sem kaptuk meg értékelhető, érdemi javaslatukat, szándékunk ellenére nem
tudtunk a decemberi képviselő-testületi ülésre sem érdemi előterjesztést készíteni.
Annak érdekében, hogy a további időhúzásnak elejét vegyük, kemény hangú levelet
írtunk, melyben 2014. január 15-ét szabtuk meg végső határidőnek arra, hogy letegyék
döntésre alkalmas érdemi javaslatukat a probléma megnyugtató rendezésére. Ez megtörtént, tartalma az előterjesztés 1. mellékletében olvasható.
Tekintettel arra, hogy a város legfrekventáltabb központi fekvésű kulturális objektumáról van szó, kiemelten kezelve szükséges olyan megoldás elfogadása, amely a lakosság és érintettek számára is megnyugtató eredménnyel zárul.
A kialakítandó álláspont szakmai megalapozottsága érdekében szakvéleményt kértünk
a Sebrek Kft.-től, melyet az előterjesztés 2. mellékleteként csatolunk. A szakmai javaslat lényege, hogy helyreállítási dokumentáció készítését követően először csak a legkritikusabb északi homlokzat helyreállítása történjen meg, majd annak tapasztalatai
alapján valósuljon meg a helyreállítás teljes befejezése. Mindennek előfeltétele, hogy a
kivitelező 12 hónappal hosszabbítsa meg a garanciális időt. Tekintettel arra, hogy az
eredeti határidő 2014. novemberében jár le, s a helyreállított felület viselkedése a nyári
időszakban kevésbé „neuralgikus”, indokolt a határidő meghosszabbítása e téren. Ennek a szakmai javaslatnak a sarokpontjait emeltük be a határozati javaslatba is.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak áttanulmányozására, s álláspontjának kialakítására.
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Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a határozat
1. mellékletét képező, Swietelsky Magyarország Kft. által írt levélben foglaltakat, az
határozat 2. mellékletében található szakvélemény alapján elviekben jóváhagyja a javasolt technológiát, az alábbi feltételekkel:
-

a helyreállítás megkezdése előtt a kivitelező készíttessen helyreállítási dokumentációt, felelős tervezővel ellenjegyezve;

-

a kivitelező a homlokzatra vonatkozóan 12 hónappal hosszabbítsa meg a garanciális időt;

-

a javaslatban szereplő helyreállítási munkák először a legkritikusabb északi
homlokzaton legyenek elvégezve 2014. áprilisában, majd annak tapasztalatai
alapján – felek közti egyeztetést követően – a későbbiekben folytatva és befejezve.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozatban foglaltak szerinti válasz
megadására, illetve annak képviseletére a továbbiak során.
Határidő: 2014. február 7. – a válaszlevél elküldésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Szabó Loránd
polgármester
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1. melléklet
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2. melléklet

7

