
Előterjesztés 
a Bicske, Dankó P. utcai bérlakások nyílászáró 

felújításáról 

1. előterjesztés száma: 229/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. számú melléklet – határozati javaslat 

 2. számú melléklet – fotó a szerkezet állapotáról 

 3. számú melléklet – árajánlat a nyílászárók szerkezeti vizsgálatára 
 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 

 lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. évi törvény 

 a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 

 a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bicske Város Önkormányzat beruházásában épült 10 db – 5 telken 2-2 lakás – komfortos, 
szociális bérlakás 2006 évben. 
A lakások építési engedélyezési és használatbavételi eljárását kijelölés alapján Székesfehérvár 
megyei jogú város építéshatósága folytatta le. 
 
A lakások használatbavételi engedélyének kiadását követően azokat az önkormányzat azonnal 
– 2006 évben – bérbe és birtokba is adta a kijelölt bérlők részére. 
 
A lakások engedélyezési tervének műszaki leírásában a homlokzati nyílászárók műanyag 
szerkezettel szerepelnek, a kivitelezés során a kereskedelmi forgalomban beszerezhető fa 
szerkezetűek kerültek beépítésre, azonos hő átbocsátási tényezővel, így azok a terv szerint is 
egyenértékűnek számítottak. 
 
A garanciális időszakban felmerülő hibákat – elsősorban illesztési hibákat – a kivitelező 
javította, a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nyílászáró szerkezetek jótállási ideje 5 év. 
 



A közelmúltban több bérlő is jelezte, hogy a lakások homlokzati nyílászáróinak szigetelése 
nem kielégítő, szeles, esős időben a nyílászárók mellett gyakori a lakások jelentős beázása. 
 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. évi törvény 13. § (2) bekezdése – és ennek megfelelően a 
vonatkozó helyi szabályozás, valamint a bérleti szerződések – alapján a szociális bérlakások 
esetén többek között a nyílászárók karbantartása, felújítása, pótlása, cseréje a bérlő 
kötelezettsége. 
 
Néhány lakás bejárati ajtója a működőképesség fenntartása érdekében már cserélésre került 
vagy jelentős javításon, felújításon esett át. 
A napokban az egyik bérlő a lakásának egyik ablaktokjából hozott be egy darabot a 
Polgármesteri Hivatalba, melyen az látszik, hogy a fa szerkezet a felületkezelés ellenére 
gyakorlatilag elporlad, elkorhad, funkcióját nem tudja betölteni. 
 
A lakások állagmegóvása, a rendeltetésszerű használat fenntartása érdekében a homlokzati 
nyílászárók teljes körű átvizsgálását javasolom elvégeztetni. 
 
Az Atrox Mérnök Kft. – nyílászárók szerkezeti vizsgálatának elvégzéséről szóló – benyújtott 
árajánlata az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. 
A vizsgálat, valamint a szakértői vélemény elkészítésére további árajánlatot kértünk a Bicske 
Építő Kft-től, melynek ügyvezetője – egyéb elfoglaltságra hivatkozva – nem tudja benyújtani 
az ajánlatát. 
 
 
Bicske, 2017. július 17. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 



1. melléklet a 229/2017 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Bicske, Dankó P. utcai bérlakások nyílászáró felújítása 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a tulajdonában lévő Bicske, Dankó P. utca 13 – 19. alatt lévő 10 db szociális bérlakás 
homlokzati nyílászárójának szerkezeti vizsgálatára és szakvélemény készítését tartja 
indokoltnak. 

2. a nyílászárók szerkezeti vizsgálatára felkéri az ATROX-Mérnök Kft-t. 
3. a vizsgálat elvégzésére és a szakértői jelentés elkészítésére 240.000,- Ft + Áfa 

összeget biztosít a 2017. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére. 
4. a szakvélemény ismeretében dönt a nyílászárók felújításának, cseréjének menetéről. 

 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Polgármester 
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