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A 3 db kulsó EkL'áÍhelýseg felújitĹe ( beáaut & ajtok el vđuÉk vęt€mędve) - 2
helüsés JszszcvK l helüs@ JEB hBaálatábĐ I 600 00( I 600-(

40106 ó felújítá6' glljellegů

t3(
]sapatépÍtä bénĘ inténény|ámgatással' spomékenységgel

400 001 400-(
40|06 ö dologi' céljellegű

Dwro prcgm ( fc|łnéréseŁ foglalkozások 6/{ó4inek biftosĺtásą b!ffizköŹöt
h^,'4'.ń^'Ái.<ńń^ń mnL#đé.p L^'ň..H ń'^Éň^L\ 500 00r 500-(

40106 ö berubázás' cćljellegů

t3i ]atđÉi kihás
250 00( 250.(

40106 k dologi' céljellegú

l3! BútoŹt' (sektnyet éiie|is4kŕnyek) keńi búbrck vásáĺ|ása
I 500 00( I 500.(

40106 k beruházás' éljelleg'ű

t31

ĺe|zórenďsam házi sogišégnÉjtás AjeleÍ'logi rendsar koranisítćse (l muĺta}relyw
liszp&seľköfpont + 60 db végbeÍmdezés megvĹs&lásą beiimelBe) 2016 évbm
(oB@.ĺisíffi JHs rcndsaÍ bôütćsę 20db ksa|é}d(e| E megnövekedď igények

Jáúó|iýłň l''vók)' I 6 8ondoaĺöi léBzámbőútssel (& előíná.s: 40 ksalékmként 2 fi

londoanó, t0 db kszůIék 6€tm 4 íó gondoĐnó, jelen|eg 3 íó fu a JHs stáfus4n)
4 256 961 4 257.1

jutbtás
l.ól7'6 e Ft'

40106 ö ła:le!ok. 1917.áľ.l- etom tĺ'vĺI'
ojo/'o ę ľq rcl egy lo
do|ogi 636'l e léšfánme|
FLberulĹĺźáś 6

l3a
iażőági suryea

|?ŕ
Az ęgyik řod.ĺbm a ĺlodabútorck regiek elaw|tak igy szüks€86 3 db k@sztal és 3 db
idái fńreńś'éL.śéŕéic l45 00ĺ 145,(

40102-01
L oeM' @łenegu

t3i

A pemłť he|ýség s a munkaugyi ircda egyik sŹkényéb€n lévô mosdó rcljs
megsáitteEse Hasaálabn kiwl vfuák s csa} a helyęt fog|alja} Megnövekedeü
fe|adarel|äbs miaB tij kiśi helŕség bkďibs és tisáĺbs4ť he|ýségbó| regi

500 00( 500.(

40l02-ol 
dologi, @ljellegű

t38
IóA€fuárosi sÉnt Kozma Egés4égĺlg/i KözpoíĹ

0.{
50100 k beru}'ázá6

l3ś
. Radio|ógiai felsökaregóńás komplex u|uahog készúlćk bsłęése

5 240 00r l5 240.1
50100 k beN}ázás

t4( ' digitäiŚ áwi|agĺt&felvébli berendezés bsarzése
69 t50 00( 69 850.{

50100 k beruhráás

t4t
. digitäis pósziv debkbros, tlkistályos mmográfiás bendezés bsEEése

25 400 00( 25 400.1
50100 k benůáás

t4i
. wifi és adatbázisü4m9|Etés

r0 000 00r l0 000.(
50100 k dologi

l4 Jórefo árosi(udÁlkodá5i Központ zrĺ

|Ą1
łyo$src|gálat

26 R37 00r 26 831.1
I 1602 k dologi

t4: - IGrbetańis
7 51t 001 t75 I 1602 k dologi

t4(
- MúvésŹelep jášzótér kialakitása, szłöf'k bsręése

I 800 00r r 800.(
l160l ö berułrázás

t4i
. Auróm.Déry.Feske sŃk jáBzótér tgryezse

I 877 00( 77,1
llöulo Del1ll1áä

t4t
- AuróB-Déry-F@skc s@k jábatér kiütelezćse

25 500 00ĺ 25 500.(
1160l ö boruháeás

t4!
. Népsźn}áf u. egysćgs ďculat teryezése

I 955 80ĺ l 955'ĺ
l 160l r berulrłaás

l5(
'' csMok Negyed,. Népszínháa u.- Aurón u.. Jó^ef u'- Nénď u. hatáÍoltterületek
iáerületi Eilezés í ďszburkolal növmvek fäk) 2 641 60( 2 641.1

|160l r b€rulüłaás

ll
. Tisztes u. parkoló funkcióváltB niatti áb'|akíťása

6 9t5 00( 6 9t5.(
l160l ö befuháfás

t5i - Fakaberheu ,' FAKoPP.' vi^8á|at ji'vôbeni illtetsi helyek t€ryezlse
7 000 00ĺ 7 000.

1160l k dologi

l)t
. F€|újítoü t€rcken kiadhato jáBóeszközók bBeŹise

500 00ł 500.

jav$o|t évęn belü|
I tout o ooroPr- et@@offivm.r

lJ4
- Mo|ĺár Fermc teÍ kerĺtBének 6 db kaDuva'| töÍténő złńabvá tércle

300 00( 300,
l160l ö benÍńzás

155
- Re6ő tł pďk fclújíLása

2 500 00( 2 500.1
l 160l ö fęlújÍtás

l5(
- Bmss u' l l 3 ' sałmú há2 és a FőkeÍt zÍt' clhelyezćsére salBáló épiiletsész kóżjfti

350 00( 350.
1160l ö berunuÁs

l5 - Lut}or u'6. szám elóttijłĺla e szgély{e|újítás
6 350 00( 6 350.

l l60t ö felújítÁs

l5l
- Bďoss u. l l l/.Ą é! l l l/B cl6fri útszakĄz felújitrĹsa

1 89 A0l 7 239.
l 160l Ö felújiüłs

l5!
- Bďoss u. l03/Á. s l03/B cl6tti útsat6z felúiit6a

8 000 00( 8 000.
1160l ö fe|újĺtás

t6(
. BŇss u. lol/A-b| a Bďoss utąi uśzá.k6zig útfelújítás

I 900 00( I 900-l
1160l ö fel|ijilá.s

|ń
- sfáados s Hős u. sarkon kialakitandó iáId6a}6z

600 00( 600-r
l |60l ö berulliułE

16"

- JGK zń-ĺek energďikai aüdi!álás
2 700 00( t2700.

KO64rgAa! S4|4S
l 1602 k dologi nodositása (

vponeazdálkodás)

. onkomáhyati fu|ajdonú JGK.nak h6ałlat átadoE safuĺítást@hikai szkrzôk
4 000 00( 4 000-r

I 1706-02
L oeru|]Źä

l6l - Konłńý s' 14' és 16. blekegy6íts
200 00í 200.(

I 1602 ö do|ogi

t61
- PÚko|ás bôviü$ Tisđiselôte|ep s l'i@dt teriilelek 2017' október | -MPjátol

0-(

|6ł 29 db Aulomatą b6euéśę 73 660 00( 13 660.1
ll40l k b€ruh'łtás

1ś.,
Autorutát kiviElezéś€ )9 a6i oo( 29 260.1

ll40l k beruháfás

l6ĺ Aubmaták beüame|&e I o& 00Í I 044(
l l40l k beru}ĺázás

l6t ForBa.lomtechnika
23 000 00( 23 000.(

l 1402 k berułĺĺuÁs

l7(
Péĺĺz}azłtit< bąpnlse

2 460 00( 2 460.1
ll40l k berułüiaĺs

7
ÜŹmelteEsi ki'|tré8 több|ebk

9 599 il( 9 599.1

köaalg.sazódés modositáĺ

/ť,

l0

vidaknecs
Írógép
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t7.
.Honlokatfelúj itfuok

0.(

t7:
DériMiksau' ll.

35 67r t2: 35 6?1.
l |602 ö felújiŁłś

t7,
t.vösy L' u. 4.b.

t6 335 3?5 t6 335.r
l 1602 ó felújítÁs

t7:
Kisťaludyu'5.

zt 336 t1: 28 336.!
l lour o rclujr6

11l
Kisstáció u. l l'

24 336 31! 24 336.t
l 1602 ô felújíĺis

t7'
Kôris u. 28. ( oÍczy prcjekt tcrületen)

28 336 87! 2t 336-!
l 1602,ö felújítĺs

.50 db Épülđ rát6hjá2ź alaPĺtfua ( alapíb Bjrct mĺisaki fe|tnénE k6át6e)
69 850 00( 69 850 ( l 1602 ó dologi

. Egyéb felújítĹsk 0(

l8r
Kissláció u. l l. Eggófo|yósó

|d IR*üí l4 t88 / l 1602 ö felújiĺás

l8 ]ess u' l l. cBA lapotrnä ónk. Tu|ajdoni hályadt jutó
t4 40t Ro( 14 40l.ĺ I 1602 ö fe|újitás

It:
.|ázioryosi lakáEok felújitáśa

t4 999 97( l5 000.(
l 1602 ö felújitáś

It;
- lntéményi felújíuásot beruházások

0.(

It,
fo|nai L' u. 7-9. jášaudvď tömdékelése

50 000.
tl60l k dologi

t8'
]saládok Áffienďi onion ka'Iaki!ása Kosani u. 14-16. óvoda helyén

2 000 02 2000r

I l70l-02...; .- fej|sztsi cćlE.blék hegésźtés

l8r
ĺKG zťt' hAaálatába adoÍ Kiss J. u. 19. épii|et felújiuisa

1 a6( t2 il3 l160l ö felújím

l8'
)ľcry u. 3 l ' o Milcáth Kálniár teń háżioNosi Íendelőkbe klíM kiépitćse

I 000 lot n 000
l160l k b€ruhizis

Itl
. Úďc|újĺtá6ok

0.

t8!
]eérćdi u. II. János pápa Eľ-Kiss J' u. sa.kĄz

25 000 00( 25 000.
l160l ö felújít.łs

l9ĺ ]láthy o' u. Go|gob u.-vajda P. u. sak6z
47 000 00r 47 000.(

l160l ö fe|új|tás

ts ;o|gob u. Dęlej u' - Bláthy o' sak4z
48 000 00r 48 000.r

1160l ö fe|újĺtás

ts: Jtca felújíüás trrye@sek
l6 500 00( l6 500-r

l 160l ö ftlújitás

ts!
- Hivata| munkmap fényképeés

20 000 00t 20 000-(

t220t.ł3.. ootoqt

lqr
. kitĺintetefrek teb|ójsinak €lkészítése

4 000 00ĺ 4 000.ĺ
lll04ö dologi

t9:
- Hivatsl notebook cs€Íe

3 000 00ĺ 3000ĺ
tf20l4f

L@ttlj'@

l9(
Jó*efoÁrosi SzociÁ|is Szolgáltató & Gyem€kjóIéti Központ

0.

t9:
]ven nil elhďĐáódó szk' Dótlása

3 048 00( 3 048.
40l0l ö beruháżás

|9ĺ
]vm bĺl clh6eálodó s*. ŃtlĹsa

952 00( 952.1

40101-
o2k oe']r@

t9(
]vm fu| e|hďaálodó es/(' pótláEa

t57 00( 857.(
40l03k berulĹázĺs

)o( ]ven fu| elh6aálódó eszk. oótlása
967 00( 967.1

40t04-
ozk trull@

201
iven nil elhoaiLlodó *zk' pótlása

I 333 00( I 333.(
40l05k beruházás

an"
iven Ül elh6aäódó szk' pótlása

762 001 162.1
40106k beruháás

)n1
Even tul elhoaálodó ezk' potlása

571 00( 5'n.(
40l0tk beruházás

201
Evcn tu| elhĄaálodó 6zł. pótlása

34t 00( 34t. 40l09k beruháaás

20:
. JóaefvÁľosi Eryeített Bölsódék

20ć
Even ul elhroaálódó szk' pótlása

7 i76 00( 076
40t00-

n?u ogt]rlrffi

fO')
- Tvodák

0.

)ol ]vm hl| elhĄdĺLlodó sz}. PótlNa
5 368 001 5 36t.

72t00-
lrk t.1l''a4

aol - Hivatal megaportá kiváltása
700 001 700.

l220l42 mćs nin6 .- . - évĐtck ossu! etoffi kot

2

- Hivü| shą Point ( dokumentumok páłhuaos sarksztsét segĺtô
500 001 500-r

|220|42 mé!nincs

2tl - lá.kabs Isko|a btMaba szigetelG trlajviAďés megsziintđése
7 035 00( 7 035-(

I 160l ö fe|újĺtás

zl )vodÁ.k 72r00-t7

zl
,laPÉforgó E8ysíEü ovoda

0

flt Íáś4udvď blj6 fe|újĺĺł6ą a balsď6zély megszijntetćse /talaj b6akađáý
292t 001 29Zt.l

12t00-t1
ó rc|uJl6' @łeuegu

2t5

I. emelďi gyemeknosdó felújĺtása: ffrdą viAblokk felújítása sóhäóati
alapveatćkek seÍéje, (FöIdszinü mosdó régi e|burkolt sďoka|epek sereje
e|záfbabság s javĺthabság miaft. l . meleti vüsblokk régi foreô stľĐg6övek Pvc.
6óÍe 6eréje, nyomóve4tét saokrelepok sercje, fali scmpe s jáfó|ap burkolď

t s7r on( f 92t.1

72t00-t7
ô

felújltÁs' cćljeuegú

2I(

V&ófal u óvoda és a JEGYIúI közöE (JEGYIrłI udvďóvďa udE elvál6zb regi
drótkeńrćse helyett trapezlmem kerÍtés (30m hosszbil; 2,2-2,5mag6) épĺtése)

4 381 50( 4 381

72100-t7
ö oelllrl@l eue||egu

risztasági fesEs: Täalókonyhák feĺésc. I' - tl. emelďi |ép6ôházi folyosó hlálak
,ismagi feĺse' Gyemek óltt'zók és a 6ld5zinti folyosó faláüak tis#ági festte

E03 27: t03.:

72|00-17 
dologi, cćtjellegű

.I.ĺtsó udw gmitéglázása (min': 60 m)
I l6E 40( I 168.r

72t00-t7
k oe@r @ucuegu

lďkętta javíuĺsą |a!'l@zásą: Tomte@; Két sopofuaba parkffi sisa|Ną
a.kkozása 657 22:

12100-17
k ooroSr, @ucilegu

271
s s érint.4svéde|ĺni häóAt fe|úiítlEa

I 684 00( ll 6t4-r
12t00-t1

L rcluJ|6, Ełeuegu /ry
il

vidaknecs
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aa iyerek-Vinág Tagóvoda
0-(

22'..
|omaba régi |inóleum bur*o|atának ceréje: liĺó|em vagJ' óntöE gmiB

t6R 401 l 168 ł
72t00.t7

L reruJl6, @leilegu

2Z::
\z óvoda re|j* festee e ajiok má4lfua.

| 752 601 r 152.(
72t00-11

k oologĺ' ełcilegu

221
\ tęÉz hiányrc gmibuÍko|atáJÉk potlďa.

t76 30( E76

72t00-I?
k oologl' ełeilegu

22!
|.otEaba vilrĺgító teff inek konarúsítése fl9 071 2t9

7f|00-|7 
ben,l'áás, cćljellegL

221
IdWi fedeü brbz}odó laPostetó sdgftls 7f100-t1 re|uuE. eileileĐö---

22'
lmzínüĘ Tagóvoda

0.(

f2ź
IdWi ajtó ńágnsár tb|s@rclse

87 ś3| t7-
17t00-t1

k oologl' @łeue8u

221
löldszilti 6 mg|eti öhözők buĺłolauának eereie

467 361 467.
72t00-t7

ó Ie|uJl6t @Ueile8u

a7l
:öldszint s me|eti foly6ó ajbk náaIása

733 681

72t00-11
L oo@gr' @łeuę8u

231
\z elsav6odoÉ Íöbejáńti fakapu javit]ása

73 02! 13.1

72|00-|7 
do|ogi' @ljel|egú

23t
Gtio Tagóvoda

0r

l.etószigere|s kivá|üáśą kömÉs4rkezltes sátort€tó kiatakĺüłsával
1 R74 7Sl t3a%1

72|00-|7 
felújít.ás' cćlje|lęü

]első (üvegs) bejáEti ajto seľéje'
6 141 il6

7ft00-11
ň tM' @łeilegu

23!
|'iďztorendsar koErÍűsitćsc

651 ?)' 651
7ft00-17

. ttrjjra4l@łeuegu

231
1eázł6 miat a mmye*k javításą fstćse:

6 f,4( I 16

7ft00-t7

" 
ooroS! erJeilqSu

23',
finBkereső Tagóvoda

23ź R1 611 E7.

7ft00-t7
k oo|o8'' ełele8u

211
v. Goport paÍketLijának eisalásą lakkozása'

I 16 E4( I 16.

72t00-t7
k oorogr, eueilegu

241

:sĺsF má4liĺ6a a III' csoport öl&izójének ćs mosdójálaŁ valmint a Ektáftrclýség
t75 261 | /)-.

?2t00-t1 ootot. eileiletuk-'-

241
ladiábrok burkolatának felújítfu a ztt 77: 2l t-i

72100-t1

^ 
rclujl6' eueuęgu

iom|okat fe|újíl6 (cg6z épú|ct)
23 368 00{ 23 36A I

72|00-|7 
felúiítás. @|ieueqů

,lyĺ|á'zirók sereje
ln ))1 sol to 223

12ĺ00Ą1 
fclújiLĺs, cé|jcl|egĺi

24 ;lektÍomos és érint6vedeLni hríüóat felůiiŁáEa ĺ 763 00ĺ 8763(
72100.t7

Ä le|uJl6' @|e||egu

24!
ýĺ6epalob Tagovoda 0t

24Í
\z inremmy tisfuági festése ( folyosó, kisrclgIĺló helÉé8, mosdóIq ircd.ik)

945 1)l 949
72t00-17

' 
dÔ|ogr' @łeilegu

24
Pďkffi . galéńák śisalásą |al'kozisa 1it ill 101

72t00-t7
L oo|o8l' @łeilc8u

)4Í
\,Iyilászfuók sercje- pin@i sziht ab|ak cseréi, ęI vanna} vstqnodvo z ablakok

5t4 201 584.:

72100-t1
ö rcluJl6' eueilegu

f49
re6z féNěÍkeÉtenek felújíüĺsa

2t9 075 2t9.
72|00-|7 

fclúiitás. célieuecĺió-
NaPsugáJ Tagóvoda

0-(

25
Az udvďon |wô megsü||yedt gmiftg|á} seréje, javĺťása

43B lśí 438
72|00-|7 

felújítÁ!, @ljel|ęgű

25i ]meleti fiiťdősĐba mosókonyha felújĺtÁsą kád serc
5a4 aoÍ 584

'12t00.t1
Á Íe|uJl6| @łcuc8u

řáfá6ok miaftj festések
65 n. 65

'12t00-r7

' 
do|og|. @łelegu

f5l
izáxarszp Tagóvoda

f5!
l. aülď . I. Il' ut' Iv' 6oports4ba pďkeÚájának jaütásą GisĐ|ásą lal{.kozása 70| 0óÍ 70t (

72100-t7
dolosl. e[eileĐ

25r
,łevelőBtiileti saba festse I0t 1

72100-t7
L oolo8l' @łcue8u

25
funyhák tisztasági f6ĺ*e (pereg a f6teŁ bqŁáÉ, jaütás miaĺ)

87 631 E7.(

12t00-t1
k ooroSr, @ueilegu

251
:eln6tt öltözô festse

58 421 5t.
12|00-|7 

dologi, cćljeltegű

251
ldvďi játsńtéri sżkózök Ýásfulása

2 t90 151 2 t90.
72|00-L7 

boru}áás, €lj9|t98É

261
2' ćpülď - a viz e|veEtse' folyókák ldépí!*e

460 05r 460
72|00Ą7 

dologi, eljellegu

)61
)sodĄziget Tagóvoda

Átjáró folyosó' e|óEr fstse
65 72: 65.

7ft00-t1
k oo|oglt @łcilc8u

)6. ovoda kompď keríĺłśének fe|újítása (600.c)' Vokapuk wréje (| 50e')
| 095 37! I 095.

72t00-r7
k reruJr6, eueilegu

3 $oportsaba öltózójénet mosdójának tisztasági festése
zt9 01: 71

72100Ą7 
dologi, @|jellegű

?6 w}b€n brtáIyok l$erćlse vízEkaŕkosľĄ
204 411 204.:

12100-t7
k oolo8r' @łcile8u

26(
Felnóft mosdó - aůĐyá felújitása

l09 53ĺ t09.:

'12t00-t?

k rcluJr6, eueilegu

26',
Udvďi padok fejújĺtäsa

t61 951 t6E-(

,lz'oo-|.l 
felújít.ís, cćljellęú

261

f6t.

271
iziváľány Tagóvoda 0ĺ

csoportsabák fstse'
í1? oĺ

72t00-11
L oorog, eueilegu

27"
70 m mcglévő gMi ütssil|apÍb felii|et |emkása (400.e)' Játék telcpĺtés (55'e)'

ś64 s)Í 664.j
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