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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hornyik László Képviselő-úr, 2008. december havi képviselő-testületi ülésen elhangzott 
interpellációjára válaszolva, az alábbi tájékoztatást adom: 
 
A vakolathullásról: 
A volt Megyeháza épületének Erzsébet tér felőli homlokzatán látható vakolathullás (a bejárati kaputól 
balra eső második ablak könyöklőpárkányának baloldalán lévő egy darab díszítőtagozat) a 
Vagyongazdálkodási iroda műszaki ellenőre által -negyedévi rendszerességgel- végzett helyszíni 
szemrevételezése során tett, sajátkezű beavatkozásának eredménye. Az épület rekonstrukciója során a 
kiviteli tervek és a tervezői költségvetési kiírás alapján az utcai homlokzatvakolat nem került teljes 
leverésre, a felújítás idején szükségesnek mutatkozó -de elegendőnek semmiképp nem nevezhető- 
vakolat-felújítási munkákat végezték el. A díszítőtagozatok javítását a kivitelezés befejezése óta, 
szükség szerint féléves - éves rendszerességgel végeztetjük, melynek eredményeként az első 
beavatkozási időszakban kb: 30 db, a második beavatkozási időszakban kb: 20 db, a harmadik 
beavatkozási időszakban kb: 10 db díszítőtagozat került javításra. 
A renoválásról: 
A kivitelezési munkákat követően viszonylag hamar bebizonyosodott, hogy jogos építtetői lépés 
történt, amikor a kivitelező végszámlája nem került kifizetésre, és a garanciális visszatartás is lehívásra 
került. A ki nem fizetett végszámla terhére elvégzésre kerültek azon hiányosságok, amelyeket a 
műszaki átadás-átvétel során hiánypótlásként észrevételeztünk a kivitelező felé. A lehívott garanciális 
visszatartás terhére folyamatosan végeztettük, végeztetjük és végeztetni fogjuk azon hibák javítását, 
amelyeket már a műszaki átadás-átvétel során hibaként észrevételeztünk a kivitelező felé, illetve a 
projekt lezárását követően negyedévenként végzett szemrevételezések során megmutatkoznak, 
mindaddig, amíg a visszatartott összeg teljes mértékben felhasználásra nem kerül. 
A hibákról: 
-Eddig elvégzésre került hibajavítások: Utcai homlokzatok díszítő tagozatainak ütemszerű javítása, 
Épületvillamossági javítások, Főbejárati árkád főpárkányzatának javítása, Konferenciaközpont 
léghűtési-fűtési rendszerének javítása, Díszterem feletti fémlemezfedés javítása 
-Ez évre tervezett hibajavítások: Udvari homlokzatok főpárkányzatának és csapadékvíz elvező 
rendszerének javítása, Főbejárati árkád lábazati vakolatának javítása, Erzsébet téri attikafal 
főpárkányzatának és fallefedésének javítása  
-Következő évre tervezett záró hibajavítások (a kalkulált 2.000 eFt maradvány terhére): Tóth József 
utca felőli csapadékvíz lefolyó rendszer javítása, Utcai homlokzatok díszítő tagozatainak utolsó ütemű 
javítása 
 
 
Kérem válaszom elfogadását. 
 
Szentes, 2009. január 20. 
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