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Tisztelt Népjóléti Bizottság! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti 
Bizottsága a 90/2011. (III. 1.) határozatával fogadta el az Önkormányzat orvosi 
rendelőinek beruházási, karbantartási és felújítási tervére vonatkozó javaslatot, és a 
91/20 ll. (Ill. l.) határozatával kérte fel a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t, hogy az 
orvosi rendelők beruházási, karbantartási és felújítási terve alapján készítse el a 
feladatok részletes, rendelőnkénti ütemezését a 20 ll. évre, és ennek megfelelően 
kezdjék meg a munkálatokat. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársai egyeztetést folytattak dr. Molnár Andor 
igazgató úrral és ezt követően alakították ki az előterjesztés mellékletét képező, az 
orvosi rendelők 20 ll. évi beruházási, karbantartási és felújítási feladatainak részletes, 
rendelőnkénti ütemezését. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a kivitelezési munkák elvégzésére, a vállalkozók 
kiválasztására keretmegállapodásos (közbeszerzési) eljárást folytatott le, melynek 
eredményhirdetését, illetve a szerződések megkötését követően kezdődhet meg a 
konkrét kivitelezési munkák pályáztatása (versenyeztetése) a keretmegállapodásban 
részes vállalkozók között. 

Határozati javaslat: 
Budapest · Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Népjóléti Bizottsága tudomásul veszi a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
tájékoztatását az orvosi rendelők 2011. évi felújítási és karbantartási feladatainak 
ütemezésérő l. 

Budapest, 2011. május 16. 

Törvényességi szempontból látta: 
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ORVOSI RENDELÖK felújítása 201! 

I Kerepesi út 67. szám alatti felnőtt, gyermek háziorvosi rendelő 

2 Zsivaj u. 2. szám alatti felnőtt, gyermek háziorvosi rendelő 
plexi korlát, falburkolat eltáv(?}, festés-mázolás, biztonságtechnika (BOHUS Kft.) 
csatornaszag megszüntetése 

3 Gergely u. 26. felnőtt háziorvosi rendelő 

személyzeti új vizesblokk, bejárati ajtó csere, festés-mázolás, PVC burkolat csere- ahol szükséges; 

4 Hárslevelü u. 19. felnőtt, gyermek báziorv<ni rendelll 
beázás jav; vizesblokk felújítás, ablakrácsok, festés-mázolás, PVC burk- ahol szükséges; 
udvar rendezés, kert lehatárolás 

5 Kőbányai út 47. Gyermekfogászat 
vizes vezetékek falba süllyesztése, bejárati ajtó csere, festés-mázolás 

6 MÁV telep 39. felnőtt háziorvosi rendelő 
2 db ablakrács, ajtócsere, PVC burkolat, festés-mázolás 
vizesblokk felújítás felmérésszerinti mértékben 

7 Pongrác út 19. felnőtt háziorvosi rendelll 
déli oldali nyílászárók cseréje, bejárati ajtók csere, rácsok, csempeburk. eltávolítás 
tetöbeázás; hátsó kertre lehatárolás (kutyák és hajléktalanok miatt) 

8 Újhegyi sétány 13-15. felnőtt, gyermek háziorvosi rendelő, gyermek fogászat 

homlokzati nyílászáró csere (méret!! !), beázás jav; falburkolat el táv, festés-mázolás 
vizesblokk felújítás, 

9 Üllői út 128. felnőtt háziorvosi rendelő 
alaprajzi átalakítás, homlokzati nyílászáró csere, rácsok, festés. mázolás 
vizesblokk felújítás . 

I O Üllői út 136. gyermekorvosi rendelő 
vizesblokk felújítás, homlokzati nyílászáró csere 
festés-mázolás 

Elökészítés, müszaki tartalom összeállítása, tervezés, egyeztetés 
Pályáztatás közbeszerzés 
Kivitelezés 
Müszaki átadás (R~rész-átadás) 
Birtokbaadás 
Nyílászárók pályáztatása {közös pályáztatás a 4 helyszínre) 
Nyílászáró csere 
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