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Tárgy: Javaslat az orvosi rendelők karbantartási 
és felújítási feladatainak ütemezésére 

A Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelők műszaki, szakmai 
felülvizsgálatát- a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján- a 
Reorg-Consult Kft. végezte el. A szakértői vizsgálatról korábban már tájékoztattuk a T. 
Bizottságat és a Képviselő-testületet, ahol az alábbi döntés született: 

2672/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az orvosi rendelőkben elmaradt érintésvédelmi vizsgálatokat, az elmaradt 
életveszély-elhárítási és vagyonvédelmi intézkedéseket, valamint a tisztasági festéseket 
végeztesse el, és a legszükségesebb akadálymentesítést mérettesse fel. Egyben kéri, hogy 
ezen munkák elvégezéséhez szükséges költségek a 2011-es költségvetésben kerüljenek 
betervezésre minden rendelőre vonatkozóan. 

Fenti döntés alapján több alkalommal szakmai egyeztetésre, megbeszélésre került sor, ahol a 
Reorg-Consult Kft. szakértői anyagában javasolt felújítási és karbantartási ütemterv 
figyelembe vételével meghatározásra kerültek az elvégzendő karbantartási és felújítási 
feladatok és azok prioritási sorrendje. Mellékelten csatoljuk az előterjesztéshez az 
egyeztetéseken elfogadott javaslatot. 

A javaslatban fontossági sorrendben tüntettük fel ingatlanonként az elvégzendő karbantartási 
munkákat, a felújításokat pedig évenkénti prioritási sorrendben. 

A besorolásnál első helyre kerültek a balesetelhárítási és biztonságtechnikai feladatok, 
második helyre a festési munkák (amelyet évente kellene elvégezni). 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat csak a napi karbantartási munkákat végezteti el. A csatolt 
ütemtervben szereplő karbantartási és felújítási feladatok elvégzésére javasoljuk a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. felkérését A 20 ll. évi költségvetés elfogadása után célszerűnek látjuk az 
ütemtervben szereplő munkák pontos ütemezését azzal, hogy az első félévben készüljenek el a 
karbantartásokközüla balesetelhárítási és biztonságtechnikai munkák, majd a 3. negyedévben 
a festési munkák. 

A Kerepesi út 67. szám alatti rendelő épület a beruházásoknál szerepe l. Itt a meglévő rendelők 
áthelyezése után egy új rendelőt kellene felépíteni. Az új és ideiglenes rendelők terveinek 
elkészítésére 20 ll. június 3 O-at, az átköltöztetésre 20 ll. október 31-et határoztunk meg. 



A leírtak alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
szíveskedjenek elfogadni. 

Határozati javaslatok: 

l. A Népjóléti Bizottság elfogadja az Önkormányzat orvosi rendelőinek beruházási, 
karbantartási és felújítási tervére vonatkozó jelen előterjesztéshez csatolt javaslatot. 

2. A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés elfogadását 
követően kérje fel a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-ét, hogy az orvosi rendelők karbantartási 
felújítási terve alapján készítsen a feladatok elvégzésére havi ütemezést. 

3. A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés elfogadását 
követően kérje fel a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-ét a Kerepesi út 67. szám alatti orvosi 
rendelő épület helyén egy új rendelő épület építésére vonatkozó feladatok előkészítésére. 

Budapest, 20 ll. február 17. 

Törvényességi szempontból látta: 

~ .................. ~ ............... . 
Hegedűs Károly 

mb. jegyző 

Weeber Tibor 
alpolgármester 
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J avaslat a Kőbányai Önkormányzat orvosi rendelőinek beruházási, 
karbantartási és felújítási tervére 

Jelen anyagban megadott értékek az orvosi rendelőkre készített szakvélemény alapján 
kerültek meghatározásra, javasoljuk ezek pontosítását a költségvetés készítésekor. 

I. Beruházások 

l. Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő épület 

A jelenlegi orvosi rendelő kiváltása, az épület bontása és a régi rendelő helyén új rendelő 
építése 

Feladat megnevezése Határidő 

Tervek elkészítése (új rendelőre és az 2011. június 30. 
ideiglenes rendelőre) 
Orvosi rendelők átköltöztetése (tervezett 2011. október 31. 
hely: a Keresztúri út 7-9 szám alatti iskola 
épületébe (felnőtt) 
Kivitelezés megkezdése 2012. l. negyedév 

Megjegyzés: a tervek elkészítésére pályáztatási eljárást a kivitelezés elvégzésére 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

2. Zsivaj u. 2. szám alatti orvosi rendelő épület 

Az épületben működő rendelők átépítése vagy megszüntetése (az épület más célra való 
használata) és a rendelők áthelyezése másik- közeli- épületbe. Tervezett időpont: 2012. 

3. Gergely u. 26. szám orvosi rendelő épület 

Az épületben működő rendelők belső átalakítása, vagy más épületbe való költöztetése. 
Tervezett időpont: 2013-2014. 

4. Mentőállomás kialakítása a Téglavető u. 36. szám alatti ingatlanon 

A Mentőállomás megépítésének tervezett költsége: 50 M Ft, tervezett befejezési időpont: 
20 ll. október 31. 
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II. Orvosi rendelők karbantartásának, felújításának ütemezése 

A 20 ll. évben ki emelt feladatok 

- biztonságtechnika és érintésvédelem ellenőrzése, szükséges pótlások 
- akadálymentesítés folytatása 
- nyílászáró cserék a kimaradt és megtartandó rendelőkben 
- vizesblokkok felújítása 
- tisztasági festések 

Javasoljuk, hogy az l. és 2. pontban szereplő Zsivaj u. 2. és Gergely u. 26. szám alatti 
rendelők sorsáról szülessen döntés előbb. Ezen rendelőknél a karbantartások kerüljenek 
elvégzésre, de a felújítások közül csak a nagyon szükségesek legyenek végrehajtva. 

l. Zsivaj u. 2. 

Karbantartás: 

Megnevezés Becsült nettó költség eFt 
Balesetelhárítás-alumínium trapézlemez oldalfal, és mennyezet "burkolás" 
megszüntetése, széksor áthelyezése és rögzítése (emeleti gyerek váróban) 

Biztonságtechnika - a riasztórendszer méretének növelése 
Festés, mázolás (felnőtt) 
Festés, mázolás (gyermek) 
Összesen: 

Felújítás: 

Prioritás Megnevezés Időpont Becsült nettó 
költség eFt 

l Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása 2011 170 
l Vizesblokk- mosdók felújítása 2012 2 300 
l Vizesblokk - új mosdók kialakítása 2012 1500 
2 Akadálymentesítés - mozgáskorlátozott WC kialakítása 2012 800 

Összesen: 4 770 

Az akadálymentesítés annak függvény~, hogy marad e a rendelő ebben az épületben. 
A vize§blokkql( fel(ljitás~1:meg",~ell tenni 20 ll~beh! 

2. Gergely u. 26. 

Karbantartás: 

Megnevezés Becsült nettó 
költség eFt 

Festés, mázolás l 200 
PVC burkolat cseréje 420 
Hiányzó fénycsövek pótlása, nagyobb teljesítményűre való cseréje 

270 

800 
2 200 
2 900 
6 170 
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l Összesen: l 620 l 
Felújítás: 

Prioritás Megnevezés Időpont Becsült nettó 
költség eFt 

l Vizesblokk - mosdók felújítása 2011 300 
l Vizesblokk- új mosdók kialakítása 2011 1500 
2 Akadálymentesítés - teljes vagy részleges 2012 2 700 

akadálymentesítés 
Összesen: 4 500 

Az akadálymentesítés annak függvénye, hogy marad-e a rendelő ebben az épületben. 

3. Hárslevelű u. 19. 

Karbantartás: 

Megnevezés Becsült nettó 
költség eFt 

Biztonságtechnika- homlokzati ajtók üvegezett felületeinek ráccsal 200 
való ellátása 
Festés, mázolás 800 
PVC burkolat cseréje 150 
Raktárhelyiség beázás megszüntetése 100 
Összesen: l 250 

Felújítás: 

Prioritás Megnevezés Időpont Becsült nettó 
költség eFt 

l Vizesblokk - mosdók felújítása 2011 600 

l Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása 2011 130 

l Udvar rendezése (parkosítás, padok elhelyezése) 2011 300 

2 Akadálymentesítés - mozgáskorlátozott WC kialakítása 2012 1500 

Összesen: 2 530 

4. Kőbányai út 47. Gyermekfogászat 

Karbantartás: 

Megnevezés Becsült nettó költség eFt 
Biztonságtechnika- zárszerkezet cseréje három ponton záródóra 50 

Festés, mázolás l 400 

Összesen: l 450 
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Felújítás: 

Prioritás Megnevezés Időpont Becsült nettó 
költség eFt 

l Vizesblokk - vízvezetékek bevezetése a falba 2011 2 500 
l Vizesblokk- mosdók felújítása 2011 500 
2 Akadálymentesítés -teljes akadálymentesítés 2012 1800 
3 Epületátalakítás - WC falának meghosszabbítása, raktár 2012 950 

kialakítása 
3 Epületátalakítás- főfal megnyitása- nagyobb, jobban 2012 380 

szellőztethető váró 
Összesen: 6130 

5. MÁV telep 39. 

Karbantartás: 

Megnevezés Becsült nettó költség eFt 
Biztonságtechnika - - ablakok ráccsal való ellátása 180 
Festés, mázolás l OOO 

PVC burkolat cseréje 300 
Összesen: l 480 

Felújítás: 

Prioritás Megnevezés Időpont Becsült nettó 
költség eFt 

l Vizesblokk - mosdók felújítása 2011 900 
l Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása 2011 100 
2 Akadálymentesítés - mozgáskorlátozott WC kialakítása 2012 1500 
3 Epületátalakítás - WC falának kicserélése 2012 350 
4 Energetika - kazán csere 2013 500 

Összesen: 3 350 

Javasoljuk az épület bövítésth a dolgozók részére helyiség kialakításával (l 0-15 m2 öltöző, 
iroda, stb.) 

6. Pongrác út 19. 

Karbantartás: 

Megnevezés Becsült nettó költség eFt 

Balesetelhárítás -burkolati hibákjavítása 300 
Biztonságtechnika - a mozgásérzékelők kiosztásának megváltoztatása 200 
Biztonságtechnika- zárszerkezet cseréje három ponton záródóra 70 
Biztonságtechnika- az ablakokon elhelyezett rácsok cseréje 290 
Festés, mázolás 2 700 
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l Összesen: 

Felújítás: 

Prioritás Megnevezés Id ő pont 

Epület hátsó részének és 2 oldalának lekerítése 20 ll 
Energetika - homlokzati nyílászárók cseréje a váró oldali 20 ll 
részen 
Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása 20 

3 Energetika - megújuló energiaforrás alkalmazása 20 
Összesen: 

7. Újhegyi sétány 13-15. 

Karbantartás: 

Megnevezés 
Balesetelhárítás - omlásveszélyes burkolat és álmennyezet eltávolítása, javítása 
Biztonságtechnika- zárszerkezet cseréje három ponton záródóra 

ll 
13 

Biztonságtechnika - földszinti homlokzati nyílászárók védőráccsal való ellátása, belső 
üveges ajtó lerögzítése 
Festés, mázolás (felnőtt) 

Festés, mázolás (gyermek) 

Előtér és a kartonozó világításának nagyobb teljesítményűre való cserélése 
Összesen: 

Felújítás: 

Prioritás Megnevezés " Ido pont 

Energetika - homlokzati nyílászárók cseréje 201 l 
Vizesblokk- mosdók felújítása 201 l 

Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása 201 l 
2 Akadálymentesítés - mozgáskorlátozott WC kialakítása 201 2 

Összesen: 

8. Üllői út 128. 

Karbantartás: 

Megnevezés 
Biztonságtechnika - zárszerkezet cseréje három ponton záródóra 
Biztonságtechnika - - a bejárat és környezetének védelme rácsokkal 
Festés, mázolás 

l 3 560 l 

Becsült nettó 
költség eFt 

200 0 

600 0 

150 
16000 
24150 

Becsült nettó költség eFt 
2 200 

180 

780 

2 500 

2 700 
50 

8 410 

Becsült nettó 
költség eFt 

18500 
3 800 

280 
800 

23 380 

Becsült nettó költség eFt 
70 

180 
l 600 
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) Összesen: l 850 l 

Felújítás: 

Prioritás Megnevezés Időpont Becsült nettó 
költség eFt 

l Energetika - homlokzati nyílászárók cseréje 2011 300 0 
l Vizesblokk- mosdók felújítása 2011 1000 
l Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása 2011 130 
2 Akadálymentesítés - mozgáskorlátozott WC kialakítása 2012 800 

Összesen: 4 930 

9. Üllői út 136. 

Karbantartás: 

Megnevezés Becsült nettó költség eFt 
Biztonságtechnika - zárszerkezet cseréje három ponton záródóra 70 
Festés, mázolás l 400 
Összesen: l 470 

Felújítás: 

Prioritás Megnevezés Időpont Becsült nettó 
költség eFt 

l Energetika- homlokzati nyílászárók cseréje 2011 3100 
l Vizesblokk - mosdók felújítása 2011 900 
l Akadálymentesítés - küszöbök eltávolítása 2011 100 
2 Akadálymentesítés - mozgáskorlátozott WC kialakítása 2012 800 

Összesen: 4 900 

Budapest, 2011. január 24. 

Csornai Károly sk. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés 
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként 

2010. évi 2010.évi 
2010.évi 2010. évi 

Feladat megnevezése eredeti módosított 
várható áthúzódó 

2011. évi igény 
előirányzat előirányzat 

Széchenyi Ált. Isk. - kazáncsere tervezése 
o o o o 

Széchenyi Ált. Isk. - kazáncsere tervezése 

Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés 
o o o 872 

Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés 

Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere 
o o o o 

Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere 

Harmat Ált. Isk. - vizesblokk fel új í tás strangcserével I. ütem 

Harmat Ált. Isk. -vizesblokk felújítás strangcserével !.ütem 
o o o o 

Harmat Ált.Isk.-vizesblokk felújítás strangcserével !.ütem 

Harmat Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem 

Keresztury Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktag lapostető fel új. 
13 017 13 017 o o o 

Keresztury Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktag lapostető fel új. 

Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanulmány 
o o o 5 450 

Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanulmány 

Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás L ütem + II. ütem 
10 900 13 298 10 801 o o 

Kada M. Ált.Isk.-tetőfelújítás !.ütem+ Il. ütem 

Kada M. Ált. Isk. -vizesblokk felújítás strangcserével 
o o o o 

Kada M. Ált. Isk.- vizesblokk felújítás strangcserével 

Janikovszky É. Ált. Isk. - fózőkonyha és terasz átalak., tervezés 
3 270 3 270 l 635 o o 

Janikovszky É. Ált. Isk. - fózőkonyha és terasz átalak., tervezés 

Janikovszky É. Ált. Isk. -nyári táborhoz fogi. és kerti zuhany terv. 
ll 963 l 063 o o o 

Janikovszky É. Ált. Isk. -nyári táborhoz fogi. és kerti zuhany terv. 

Kápolna téri Isk. felújítás tervezése 
o 16 350 ll 292 o 25 OOO 

Kápolna téri Isk. felújítás tervezése 

Orvosi rendelők nyílászáró csere 100 OOO 100 OOO o o 50 OOO 

Zeneiskola- felújítási terv készítése o o o 15 OOO 

Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon- tetőfelújítás 2 OOO 2 OOO l 007 o o 
Gyerm. Á. O.- hiányzó helyiségek tervezése 340 l 007 o l 727 o 
Kada 27-29. óvoda- óvoda kialakítása tervezése o o o 5 450 

Kada 27-29. óvoda- tetőfelújítás o o o o 
Kada 27-29. óvoda- vizesblokk felújítás strangcserével !.ütem o o o o 
Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése l 635 l 635 l 500 !35 o 
Kőbányai u. 30. óvoda- felújítás o 8 175 6 392 o o 

13/b. számú melléklet 

e Ft-ban 

2011. évi terv 2012. évi 2013. évi 

o 545 2 180 

872 

o 10 900 

o o 21 800 

o 

5 450 

o 49 050 

o 16 350 

o 

o 

25 OOO 

50 OOO o o 
15 OOO 

o 
l 727 

5 450 

o 21 800 

o 7 630 

135 

o 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés 

Önkormányzat felújítási kiadásai célonként 

2010. évi 2010. évi 
2010.évi 2010. évi 

Feladat megnevezése eredeti módosított 
várható áthúzódó 

2011. évi igény 
előirányzat előirányzat 

Maglód i u. 29. bölcsőde - pincei mosók. vizesedés megsz. tervezés l 635 l 635 l 635 o o 
Maglódi u. 29. bölcsőde- kertépítészeti tervezés 981 981 981 o o 
Maglódi u. 29. bölcsőde- fűtőkészülékek cseréje (cirkó) 4 341 4 341 3 946 o o 
Zsivaj u. bölcsőde- magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése l 390 l 390 o 491 o 
Zsivaj u. bölcsőde- kertépítészeti tervezés 949 949 870 79 o 
Zsivaj u. bölcsőde- vizesblokk felújítás strangcserével L ütem o o o 4 360 

Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde- magastető ép .• hiányzó helys. terv. l 526 l 526 480 44 o 
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde- kertépítészeti tervezés 981 981 900 81 o 
Vaspálya u. bölcsőde - magastető építése - terv kell 450 450 366 84 o 
V as pálya u. bölcsőde - nyílászáró csere tervezés 490 490 o o o 
V as pálya u. bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése l 052 l 052 900 o o 
SaJgótarjáni u. bölcsőde- kazáncsere és tervezése 3 602 3 602 3 !73 o o 
SaJgótarjáni u. bölcsőde- hiányzó helyiségek terv. 542 l 602 540 376 o 
SaJgótarjáni u. bölcsőde- kertépítészeti tervezés 981 981 o 981 o 
Mádi u. !27. bölcsőde- magasletö építése- terv kell 450 450 450 82 o 
Mádi u. !27. bölcsőde- hiányzó helyiségek tervezése l 025 l 025 410 o o 
Mádi u. !27. bölcsőde - kertépítészeti tervezés 950 950 948 o o 
Gépmadár u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés l 090 l 090 l 090 o o 
Gépmadár u. bölcsőde - kertfelújítás o o o o 
SaJgótarjáni u.47. orvosi rendelő felúj. 45 OOO 45 OOO 2 318 42 682 10 OOO 

, Orvosi rendelők veszélyelhárítás és vagyonvédelem- 2672/20!0. (XII. 16.) o o o 40 OOO 
f' lsz. ö nk. hat alapj án 

Fokos u. 5-7.felújítás o o o !O OOO 

KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészek, Apró Csodák bölcsi,ovi nyílászáró csere, o o 68 366 10 OOO 
hőszigetelés 

KEOP 2009-5.3 .O./ A Harmat Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés o o 50 737 5 OOO 

; Orvosi rendelők felújítása ·4. o o 30 OOO 

Épület felújítása (intézmények) összesen: 430 107 452 822 187 072 200 591 353 407 

Egyéb építmények felújítása 

Száva u. felújítás 450 450 450 o 80 OOO 

Járda felújítás 10 OOO 10 661 !O 661 o !O OOO 

Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása o o o 15 OOO 

Útfelújítások (KEKÖBI lista alapján) o o o 50 OOO 

Egyéb építmények felújítása összesen: 10 450 11111 ll lll o 155 OOO 

13/b. számú melléklet 

e Ft-ban 

2011. évi terv 2012. évi 2013. évi 

o 
o 
o 

491 

79 

4 360 9 810 

44 

81 

84 

o 
o 
o 

376 

981 

82 

o 
o 
o 
o 46 870 

52 682 o o 

40 OOO o 
o 

10 OOO o o 
78 366 205 097 

55 737 !84 372 

30 OOO 50 OOO 50 OOO 

553 998 793 160 302 975 

80 OOO o o 
!O OOO 25 OOO 30 OOO 

!5 OOO o o 
50 OOO 200 OOO 200 OOO 

155 OOO 225 OOO 230 OOO 


