
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 1/J . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére 
az orvosi rendelők felújításának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Népjóléti Bizottság 2011. évre vonatkozó munkaterve szerint a Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály negyedévente (március, június, szeptember, december 
hónapokban) írásos és szóbeli beszámolót ad a kerületi egészségügyi intézmények felújítási 
munkálatainak állásáról. Az önkormányzat szervezeti felépítésének változása után a főosztály 
feladatait a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) vette át. A 
Vagyonkezelő mint az egészségügyi intézmények felújítási munkáinak végrehajtója, az alábbi 
tájékoztatót állította össze. 

ELŐZMÉNYEK 

Az orvosi rendelők felújítási munkáinak elvégzésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetése (13/b. melléklet) 
négy soron biztosított fedezetet: 

- Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása 
- orvosi rendelők nyílászáró csere 
- orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme 

2672/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
- orvosi rendelők felújítása 

52 682 eFt; 
50 OOO eFt; 

40 OOO eFt; 
30 OOO eFt. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 691/2011. (VII. 7.) határozatával az Önkormányzat 
20 ll. évi költségvetése 13/b. mellékletében a fenti négy sor közül kettő esetében a feladatokat 
és a hozzá rendelt összegeket módosította: 
- Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása 
- orvosi rendelők nyílászáró csere 
- orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme 
- orvosi rendelők felújítása 

52 682 eFt; 
42 375 eFt; 
40 OOO eFt; 
62 625 eFt. 

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között két megbízási szerződés jött létre, egy a 
Salgótarjáni u. 4 7. orvosi rendelő felújítására, illetve a hét orvosi rendelő felújítási
karbantartási munkáinak elvégzésére. 

Az orvosi rendelők felújításának kivitelezési munkáira a Vagyonkezelő négy közbeszerzési 
eljárás lefolytatásával választotta ki a vállalkozókat, ezért a jelen tájékoztatóban közbeszerzési 
eljárásonkénti bontásban részletezi az elvégzendő munkákat. 

AZ ORVOSI RENDELÖK FELÚJÍTÁSÁNAK JELENLEGI HELYZETE 

l. SaJgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása 

A 2009. decemberében jogerőssé vált építési engedélyezési tervdokumentáció alapján az 
Önkormányzat 2009. évben elkészíttette a kiviteli tervdokumentációt. Az időközben történt 
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építésügyi jogszabályi változásokra és az ismertté vált szakhatósági kikötésekre tekintettel, 
a tervezőnek nem állt módjában korszerűségi nyilatkozatot kiadni, ezért szükségessé vált a 
kiviteli tervdokumentáció átdolgozása, valorizálása. 

A kiviteli tervdokumentáció átdolgozása után - két eredménytelen közbeszerzési eljárást 
követően "komplex generál-kivitelezési munkák" tárgyában megkötött keret 
megállapodás keretében, második körös közbeszerzési eljárást folytatott le a Vagyonkezelő 
a kivitelező kiválasztására, melynek eredményeként 2011. augusztus 25-én kötött 
szerződést az eljárásban nyertes Nodech Kft-vel a felújítási munka elvégzésére. A 
jogszabályokban előírt - a munka megkezdésére vonatkozó - kötelező hatósági 
bejelentéseket követően, a 2011. szeptember 9-én megtartott munkaterület átadás-átvételt 
követően kezdődhettek a kivitelezési munkák, melynek szerződés szerinti befejezési 
határideje 2011. december 8. napja. 

A kivitelezés 55-60%-os készültségű, a szerkezetépítési-, nyílászáró csere-, tetőfedési-, 
gépészeti- és elektromos alapvezeték szerelési munkák elkészültek, a vakolás és a befejező 
kőműves munkák folyamatban vannak. 

A felújítás befejezését és a műszaki átadás-átvételt követően - az építési engedély köteles 
munka okán- le kell folytatni a használatba vételi engedélyezési eljárást is. 

A Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújításának bruttó összege: 52 682 OOO Ft. 

2. 0rvosi rendelők- nyílászáró csere 

2011-ben két orvosi rendelőben (1101 Budapest, Pongrác út 19. - Felnőtt Háziorvosi 
Rendelő - és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15. - Felnőtt és Gyermek Háziorvosi 
Rendelő és Gyermekfogászat) történt meg a homlokzati nyílászárók cseréje. A 
közbeszerzési eljárás útján kiválasztott vállalkozóval (Andrásik 2001 Kft.) megkötött 
szerződés szerint a munka befejezési határideje 2011. október 31. 

A homlokzati nyílászárók cseréjére mindkét helyszínen, az intézmények folyamatos 
működése mellett, továbbá más vállalkozó által végzendő felújítási-karbantartási 
munkákkal összehangoltan került sor. 

ll Ol Budapest, Pongrác út 19. -Felnőtt Háziorvosi Rendelő 

Konszignáció szerinti műszaki tartalommal és felszereltségi szinttel 35 db homlokzati 
nyílászáró cseréje történt meg, amelyeknél a meglévő rácsok átalakításával biztosították a 
megfelelő védelmet. Az ablakok hőszigetelő üvegezésű, műanyag szerkezetek, míg a 
főbejárati portál - a nagy közönségforgalmi használati terhelés miatt - hőhídmentes 
alumínium szerkezet. 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő és 
Gyermekfogászat 

Konszignáció szerinti műszaki tartalommal és felszereltségi szinttel, 119 db homlokzati 
nyílászáró cseréje történt meg, olymódon, hogy a bejárati- és a közforgalmú belső ajtók 
cseréje, a részleges akadály-mentesítési program szerint készült el. 

A munka befejezése határidőben megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2011. 
november 7. napján került sor. 

Az orvosi rendelőkben a nyílászáró csere bruttó összege: 
Pongrác út 19. Felnőtt Háziorvosi Rendelő esetében l O 3 7 5 OOO Ft; 
Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő és Gyermekfogászat 
esetében 32 OOO OOO Ft. 
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3. Hét orvosi rendelő felújítási-karbantartási munkáinak elvégzése 
(orvosi rendelők felújítása, orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme) 

2011-ben a Vagyonkezelő, az alábbi hét orvosi rendelőben hajtott végre felújítási
karbantartási munkákat: 

l. 1105 Budapest, Zsivaj u. 2.- Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő 
2. 1105 Budapest, Gergely u. 26.- Felnőtt Háziorvosi Rendelő 
3. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 19.- Felnőtt Háziorvosi Rendelő 
4. 1105 Budapest, Kőbányai út 47.- Gyermekfogászati Rendelő 
5. 1101 Budapest, Máv- telep 39.- Felnőtt Háziorvosi Rendelő 
6. 1101 Budapest, Pongrác út 19.- Felnőtt Háziorvosi Rendelő 
7. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15. - Felnőtt és Gyermek Háziorvosi és Fogászati 

Rendelő 

Nyílt közbeszerzési eljárást követően - "komplex generál-kivitelezési munkák" tárgyában -
megkötött Keret megállapodás keretében, második körös közbeszerzési eljárást folytatott le 
(rész-ajánlattételi lehetőség biztosításával) a Vagyonkezelő a felújítási-karbantartási 
munkák elvégzésére, melynek eredményeként 2011. augusztus 31. napján 
intézményenként (részenként) - kötött vállalkozási szerződést az eljárásban nyertes két 
vállalkozóval (Immo Szerviz Kft. négy, a Nodech Kft. három orvosi rendelő felújítási
karbantartási munkáit nyerte el). A szerződések szerint, a kisebb orvosi rendelők (Gergely 
u., Hárslevelű u., Kőbányai út, Máv- telep, Pongrác út) felújítási-karbantartási munkáinak 
befejezési határideje 2011. október 30., míg a két nagyobb orvosi rendelőé (Zsivaj u., 
Újhegyi sétány) 2011. december 15. 

A szerződéskötést követően a kivitelezési munkák az intézmények folyamatos 
működésének fenntartása mellett, az intézményekkel egyeztetett módon kezdődhettek meg. 

A hét orvosi rendelő felújítási-karbantartási munkáinak részletes műszaki tartalma, illetve 
azok készültségi foka az alábbiakban, rendelőnként kerül ismertetésre. 

3.1. 1105 Budapest, Zsivaj u. 2. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő 

Felújítási és karbantartási munkaként helyiségek tisztasági festése, mázolása, 
burkolatjavítások, meglévő vizesblokk üzemeltetést elősegítő felújítása, karbantartása 
készült el, továbbá a riasztóközpont bővítése és a homlokzati veszélyes műkő burkolat 
részleges cseréje. 

Karbantartás 

A bejárati szélfogó és kukatároló alumínium trapézlemez oldalfal- és mennyezet burkolása 
elbontásra került, helyette új válaszfal készült. A rendelő teljes falfelülete új diszperziós 
tisztasági festést kapott, az olajlábazatok megújításra kerültek és megtörtént a fa 
nyílászárók mázolása. A festéssel egy időben a váróban lévő felülvilágítók tisztítása, 
valamint a lámpák átvizsgálása és működőképessé tétele is megtörtént Az akadálymentes 
közlekedés részleges biztosításaként 25 db küszöb, burkolat-helyreállításos kibontása 
került elvégezésre. A homlokzatorr felfagyott műkő pillér burkolat részleges elbontása és 
helyreállítása is megtörtént 

Felújítás 

A földszinti, leromlott műszaki állapotú női és férfi vizesblokk felújítása megtörtént 
Elbontásra került az aljzatbeton a víz- és csatomaszerelési munkák elkészülte után, az új 
aljzatbetonra járólap, az oldalfalon új csempeburkolat készült. A vizesblokkban új 
szaniterek és kiegészítők, lámpatestek és kapcsolók kerültek felszerelésre. Az emeleti 

3 



vizesblokkok nem kerültek felújításra, csak karbantartás jellegű fitting- és szerelvény 
cserék történtek. 

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével a működési feltételek alapvetően 
biztosítottak. 

A rendelő felújítási-karbantartási munkái 2011. október 24. napján fejeződtek be, a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént 

3.2. 1105 Budapest, Gergely u. 26. Felnőtt Háziorvosi Rendelő 
A rendelőben a felújítás és karbantartás keretében a helyiségek tisztasági festése, mázolás, 
részleges burkolat csere, valamint a meglévő vizesblokk teljes felújításán kívül, a raktár 
területén egy személyzeti öltöző kiépítése készült el az alábbiak szerint 

Karbantartás 

A rendelő teljes falfelülete új diszperziós tisztasági festést kapott, az olajlábazatok 
megújításra kerültek és megtörtént a fa nyílászárók mázolása. A szélfogó és a váró PVC 
burkolatának felbontását követően, járólap került lerakásra, míg a többi helyiségben a PVC 
burkolat cseréje történt meg. 

Felújítás 

A női és férfi WC blokk teljes felújítása során az aljzatbeton teljes mértékben elbontásra, a 
csatorna- és vízvezeték hálózata kicserélésre került Az új aljzatbetonra járólap, az 
oldalfalakra csempeburkolat készült, a női és férfi WC közötti fal lefalazása mellett A 
vizesblokkban új szaniterek és kiegészítők, lámpatestek és kapcsolók kerültek 
felszerelésre. A váró helyiségből nyíló raktárból személyzeti öltözőt alakítottak ki a fa 
válaszfal elbontásával, új falazat készítésével, PVC burkolattal és az elektromos hálózat 
kisebb átalakításával. A festés, mázolás után új szaniterek és kiegészítők, lámpatestek, 
kapcsolók és dugaszolóaljzatok kerültek felszerelésre. 

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével hosszabb távon biztosítható a rendelő 
zavartalan működése. 

A rendelő felújítási-karbantartási munkái 2011. október 24. napján fejeződtek be, a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént 

3.3. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 19. Felnőtt Háziorvosi Rendelő 
A rendelőben a felújítás és karbantartás keretében a helyiségek tisztasági festése, mázolás, 
részleges burkolat csere készült el, valamint a meglévő vizesblokk és a kerítés (utcafronti 
és belső udvari) felújítása, továbbá az udvarban kerti padok kerültek elhelyezésre az 
alábbiak szerint. 

Karbantartás 

A rendelő teljes falfelülete új diszperziós tisztasági festést kapott, az olajlábazatok 
megújításra kerültek és megtörtént a fa nyílászárók mázolása. Az akadálymentes 
közlekedés részleges biztosításaként 4 db küszöb, burkolat-helyreállításos kibontása került 
elvégezésre. A homlokzati ajtók üvegezett felületeire biztonsági fóliázás készült. 

Felújítás 

A női és férfi WC blokk és a személyzeti WC teljes felújítása során, az aljzatbeton teljes 
mértékben elbontásra került, az új aljzatbetonra járólap, az oldalfalakra új csempeburkolat 
készült, továbbá új szaniterek és kiegészítők kerültek felszerelésre és 2 db ajtó nyitásiránya 
átfordításra megtörtént Az udvar rendezése kapcsán 2 db kerti pad került telepítésre, 
valamint oldalbejárati rámpa is készült, amelyben új lábtörlő rács lett elhelyezve. Az udvar 
alacsony építésű belső kerítéssel, kiskapu beépítésével két részre lett osztva, míg az utcai 
kerítés és oldalbejárat lecserélésre került. 
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A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével hosszabb távon biztosítható a rendelő 
zavartalan működése. 

A rendelő felújítási-karbantartási munkái 2011. október 24. napján fejeződtek be, a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént 

3.4. 1105 Budapest, Kőbányai út 47. Gyermekfogászati Rendelő 
A rendelőben a felújítás és karbantartás keretében a helyiségek tisztasági festése, mázolás, 
burkolatjavítások készültek, valamint a meglévő vizesblokk teljes felújításán kívül a váró 
területéből leválasztásra került a gázkazán és a vizesblokk közötti tér raktárnak, az 
alábbiak szerint. 

Karbantartás 

A bejárati ajtó, a később megvalósuló akadály mentesítés figyelembe vételével került 
kicserélésre és áthelyezésre, ezért az új nyílászáró a homlokzati falsíktól a váró irányában 
beljebb került beépítésre, kifelé nyílóan. A felülvilágító cseréjével együtt egy hőszigetelt 
födémpanel került beépítésre, a felette lévő tér gipszkartonos takarást kapott, az érintett 
területen található elektromos szerelvények áthelyezésre és átalakításra kerültek. A bejárat 
előtt új padlóburkolat lett lerakva. A fogászati rendelő teljes falfelülete új diszperziós 
tisztasági festést kapott, megtörtént a fa nyílászárók mázolása. 

Felújítás 

A rendelőhelyiségek, valamint a gyermek- és orvosi vizesblokkok vízvezetékeit a falba 
kellett süllyeszteni, valamint ezzel egy időben a gyermek- és az orvosi vizesblokk teljes 
felújítása is megtörtént Az érintett területeken az aljzatbeton teljes mértékben elbontásra, a 
csatorna- és vízvezeték hálózat kicserélésre került, az új aljzatbetama járólap, az 
oldalfalakra csempeburkolat készült. A vizesblokkokban új szaniterek és kiegészítők, 

lámpatestek és kapcsolók kerültek felszerelésre. A váró felőli vizesblokk nem került ebben 
az évben felújításra, mert az majd a 2012. évben tervezett akadály mentesítési program 
része lesz. Megvalósult viszont a váró területéből a raktár leválasztása egy ajtó 
beépítésével, ezáltal már a gázkazán kapcsolási átalakítása is szükségtelenné vált. 

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével előkészítetté vált a 2012. évi 
akadálymentesítési munkák zavartalan lefolytatása és a hosszú távú működési feltételek 
biztosítása. 

A rendelő felújítási-karbantartási munkái 2011. október 24. napján fejeződtek be, a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént 

3.5. 1101 Budapest, Máv telep 39. Felnőtt Háziorvosi Rendelő 
A rendelőben a felújítás és karbantartás keretében a helyiségek tisztasági festése, mázolás, 
részleges burkolat csere, valamint a meglévő vizesblokk teljes felújítása készült el az 
alábbiak szerint. 

Karbantartás 

A rendelő teljes falfelülete új diszperziós tisztasági festést kapott, az olajlábazatok 
megújításra kerültek és megtörtént a fa nyílászárók mázolása. A 2 db üzemen kívüli 
szellőző motor kibontásra került, belső elfalazással takarták a nyílás helyét. Az 
akadálymentes közlekedés részleges biztosításaként 4 db küszöb, burkolat-helyreállításos 
kibontása került elvégezésre, valamint a bejárati ajtó előtti járdaszakasz kültéri 
csúszásmentes hidegburkolatot kapott. A rendelőben és a raktárban új PVC burkolat, a 
váróban új járólap került lerakásra. A homlokzati ajtók üvegezett felületei biztonsági fóliát 
kaptak. 
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Felújítás 

A meglévő beteg- és személyzeti WC teljes felújítása során az aljzatbeton teljes mértékben 
elbontásra került, az új aljzatbetama járólap került, az oldalfalak új csempeburkolatot 
kaptak. A vizesblokkban új szaniterek és kiegészítők kerültek felszerelésre. 

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével hosszabbtávon biztosított a rendelő 
korszerűbb körülmények közötti zavartalan működése. 

A rendelő felújítási-karbantartási munkái 2011. szeptember 19. napján fejezödtek be, a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént 

3.6. 1101 Budapest, Pongrác út 19. Felnőtt Háziorvosi Rendelő 

A rendelőben a felújítás és karbantartás keretében a helyiségek tisztasági festése, mázolás, 
burkolatjavítások, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje készült el az alábbiak szerint. 

Karbantartás 

A rendelő teljes falfelülete új diszperziós tisztasági festést kapott és megtörtént a fa 
nyílászárók mázolása. A váró oldalfali csempeburkolatának teljes cseréje mellett, 10%-os 
felület arányban a többi helyiségben is csempeburkolat javítás készült. Az akadálymentes 
közlekedés részleges biztosításaként l O db küszöb, burkolat-helyreállításos kibontása 
került elvégezésre, valamint a bejárati rámpa és lépcső teljes burkolat- és korlát felújítása is 
megtörtént A mozgásérzékelők kiosztása - az igényeknek megfelelően - átalakításra 
került. 

Felújítás 

A homlokzati nyílászárók cseréje megtörtént 

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével hosszabbtávon biztosított a rendelő hő
veszteségének csökkentése, a gazdaságosabb üzemvitel és az ellátás korszerűbb 

körülmények közötti zavartalan működése. 

A rendelő felújítási-karbantartási munkái 2011. október 10. napján fejezödtek be, a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént 

3.7. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi és 
Gyermekfogászati Rendelő 

A rendelőben felújítás és karbantartás keretében nagymértékű beavatkozások történtek. 
Homlokzati - és a belső, nagy forgalmú helyiségeknél - nyílászárók cseréje, lépcsőházi 
külső veszélyes burkolat leverése és új hőszigetelő homlokzati bevonati rendszer készítése, 
továbbá a helyiségek részleges tisztasági festése, mázolás, burkolatjavítások, valamint a 
meglévő vizesblokk üzemeltetését elősegítő felújítása készült el az alábbiak szerint. 

Karbantartás 

A bejáratok feletti előtetők és álmennyezetek balesetveszélyes burkolatainak javítása és a 
nyílászáró cserével érintett álmennyezeti részek részleges cseréje került megvalósításra. Az 
akadálymentes közlekedés részleges biztosításaként 18 db küszöb, burkolat-helyreállításos 
kibontása került elvégezésre. A helyiségek részleges tisztasági festése, mázolása csak a 
beázott és már kiszáradt részeken és az indokolt területeken készült el. A várókban a 
nyílászáró cserével érintett részeken a részleges burkolatbontások helyreállítása vakolással 
történt meg, valamint a lépcsőház belső, vizes, salétromos falburkolata vakolattal került 
pótlásra. A kartonozó helyiségben fénycső csere készült. 
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Felújítás 

A homlokzati nyílászárók cseréje megtörtént, valamint a lépcsőház lefagyott, 
feltáskásodott, balesetveszélyes homlokzati burkolata a teljes felületen leverésre került és 
alapvakolat felhordását követően, új hőszigetelő homlokzati bevonati rendszer készült. 

A karbantartási és felújítási munkák kivitelezésével előkészítetté vált a rendelő 2012. évi 
akadály mentesítési és teljes körű felújításának zavartalan folytatása, és a hosszú távú 
működési feltételek biztosítása. 

A lépcsőházon a homlokzati hőszigetelő rendszer készítése elkészült, a műszaki átadás
átvétel 2011. november 17. napján megtörtént, míg a rendelő felújítási-karbantartási 
munkái 85-90%-os készültségűek 

A hét orvosi rendelő felújítási-karbantartási munkái elvégzésének bruttó összege az 
alábbiak szerint alakul. 

Orvosi rendelők-veszélyelhárítás és vagyonvédelem-/2672/201 0. (XII. 16.) l 
Zsivaj u. 2.-Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő 10 545 107Ft 
Gergely u. 26.- Felnőtt Háziorvosi Rendelő 2 640 351 Ft 
Hárslevelű u. 19.- Felnőtt Háziorvosi Rendelő l 222 385 Ft 
Kőbányai út 47.-Gyermekfogászati Rendelő 2 852 231 Ft 
Máv- telep 39.-Felnőtt Háziorvosi Rendelő 2 412 173Ft 
Pongrác út 19.- Felnőtt Háziorvosi Rendelő 5 802 253 Ft 
Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi és Gyermekfogászati Rendelő14 525 500 Ft 
Összesen: 40 OOO OOO Ft 

Orvosi rendelők felújítása 
Zsivaj u. 2.-Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő 3 901 731 Ft 
Gergely u. 26. -Felnőtt Háziorvosi Rendelő 2 843 367 Ft 
Hárslevelű u. 19. - Felnőtt Háziorvosi Rendelő 3 0 80 314 Ft 
Kőbányai út 47.-Gyermekfogászati Rendelő 4 738 945 Ft 
M telep 39.-Felnőtt Háziorvosi Rendelő 789 824 Ft 
Pongrác út 19.-Felnőtt Háziorvosi Rendelő 236 947 Ft 
Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi és Gyermekfogászati Rendelő 

- épület belső felújítási munkái ll 033 872 Ft 
- lépcsőházi homlokzat 4 500 OOO Ft 

Összesen: 31 125 OOO Ft 

4. Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi és Gyermekfogászati Rendelő 
épületének lapos tető szigetelés felújítása 
(orvosi rendelők felújítása) 

Az elkészített kiviteli tervek alapján, a - nyílt közbeszerzési eljárást követően - "felújítási
karbantartási munkák lapos tető szigetelése" tárgyában - megkötött keret-megállapodás 
során, második körös közbeszerzési eljárást folytatott le a Vagyonkezelő a kivitelező 
kiválasztására, melynek eredményeként megkötött szerződés szerint a kivitelezési munkák 
október közepéig megkezdődtek. A munkák tervezett befejezési határideje 2011. december 
15. 

A leromlott műszaki állapotú tetőszigetelés teljes rétegrendje cserére kerül, a szükséges 
bádogos- és tető felépítményi javításokkal, valamint a villámvédelmi rendszer felújításával 
együtt. 
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A tetőszigetelés felújítási rnunka 70-75%-os készültségű, az attika fedések, 
tetőfelépítmények felújítása, védő és leterhelő réteg kialakítása és a villámhárító rendszer 
kiépítése folyamatban van. 

Az Újhegyi sétány 13-15. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi és Gyermekfogászati Rendelő 
épülete lapos tető szigetelés felújításának bruttó összege: 31 500 OOO Ft. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti 
Bizottsága az orvosi rendelők felújításának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

Budapest, 20 ll. novernber 23. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzern: 

jegyző 

/;f(Z 
IkPaptdor 
alpolgfester 
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