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Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Jelen előteľjesztés a Képviselő.testület f0L2. jaĺuár ].9-i ülésén kért tájékoztatást tafia|mazza

aLujzautca 14. sz. alatti épület átépítésének köItségeiről és annak műszaki taľtalmaľól.

1. Előzmények

A Lujza u. 1'4. önkoľmányzati tulajđonri lakóépület (pince + földszint + 2 eme|et), 27 _

többségében szoba konyhás - lakást és egy üzlethelyiséget tafialmazott, amely lakások

műszaki állapota és kialakítása nem felelt meg ami elváľásoknak.

Az onkoľmányzat a Magdolna Negyed Pľogĺam II. keľetén belül határozta eI az épulet

fe1űjításáÍ. 2010. évben az onkoľmányzat úgy dönt<itt, hogy az épuLetben kevesebb, de

nagyobb 1akásokat alakít ki - az épület hátső része elbontásľa keľül -, amelyeket a BRFK

rendelkezéséľe bocsát rendőrok elhelyezésének céIjna és a meglévő bérlőket más

bérleményekben he|yeziel őket, véglegesen. Az,tlj funkció kialakításrának tĺlbblet költségét az
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Hatát ozatí iav aslat a bizottság számáĺa:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-

tes tületnek az e|őteri e sztés me gtár gy a|ás źú'



Hőszigetelés:

Zárőfodém:

önkoľmányzatbiztosította, kiegészíNę a máľ elnyert támogatźts összegét. Ennek megfelelően

a felrijítás két ütemben zaj|ott, illetve van folyamatban.

2. I. ütem munkálataĺ

Az I. ütemben cseréľe keľült a ház teljes füvezetéki ľenđszere, iĺj ĺyíIászźrók kerültek

beépítésre - a későbbi lakáskioszttshoz ĺgazítva -, felújításra került a tető, az épiletet ÍĄ

hószigetelést kapott.

A fetújítás I. ütemében e|végzett munkák ľészletezése:

Függőfolyosó:

A' tllzfa|, a lichthoĹ alépcsoház, az uđvari és az ltcai homlokzat Íalára

8-10 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés kertilt felhelyezésre.

A zárőfodém teljes feltiletére 10 cm vtg. kozetgyapot hőszigetelő

Iemez keľült elhelyezésľe. A tetőkibúvók megközelítéséľe, pallóhidak

épültek meg.

A nagyméľtékben hiányos kovácsoltvas korlátdíszeket pótlásra

keľültek; a teljes feltiletet ľozsdátlanították és rijra mź..zolták.

Tetőszerkezet: Az utcai száľnyon lévő nyeľegtető vizszilrtes feliilete új

gerlncképzéssel - átépítésre keľült. A tetőszerkezetet lángmentesítése

megtciľtént. A cserepezés tetőlécezéssel egyiitt került cseľére. ui
bevitágító ablakok, tetőkibúvók, a szakhatóság źl]ltal jóváhagyott

kéményseprójárđzk keriiltek beépítésľe. Megtöľténtek a szükséges

Bádogozás:

kéménykiirtő kiváltások, az eÍesz- és homlokdeszkázat cseréľe és

felületkezelésre keriilt.

A vápa, falszegélyek, ftiggőeľesz-és lefolyócsatoľna, az udvari

ĺyíIászáľőkkönyöklő báďogozása cserére kerĹilt. Ú1 rcmenyszegéIy és

tetőkibúvó báđogozás készült.

Tető kőmĺĺves munkák: A nem hasznźĺItkémények tetősíkig visszabontásra keľĹiltek.

Lépcsőház: A régi vakolatot eltávolították. A lakások és az udvar felé eső

falfelületeket 8 cm hőszigeteléssel láttak el _ 1.,80 m magasságig XPS'

felette kózetgyapot. A lépcsőhĺázi kovácsoltvas korlátok pőtlása,

javítása, ľozsdátalanítása és mźz;ďrása elkészült. A pincelejáró 
'ij

kovácsoltvas ajtót kapott. A padlásajtót cseľérę került'

Udvari homlokzat: Az udvari homlokzaton a ľégi vakolatot eltávoIították. A teljes feltilet 8

cm üvegsz<jvet háló erősítésęs hőszigetelést kapott, alapvakolattal

e!!átva. (A színvakolat a II. titemben készül.)

Az udvari homlokzat nyíIászźrőit hőszigetelő iivegezésű fa

ny íIászáĺ ő|<ĺa cs erél ték. A p incei sze\Iőzot ács okat átépíté sľe kertiltek.

Utcai homlokzat: A díszítoparkŕĺnyok, pľoÍilok mintavétele utiĺn a vakolat, teljes

felületen. leverésre került. A mfüő |źlbazatot elbontották. A



Lichthof:

nyí|ászátőkat új, hőszigetelt iivegezésű fa ablakokra cserélték. A
f<jldszinten a parapeteket elbontottátk, új fa _ üveges - portálokat

építettek be, amelyek védelmét acéI betörésbiztos ro1ó biztosítja. A
pincei szelIozorárcsokat átépítésľe keľültek.

Az emeleti szinteket 8 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel |áttá'k e|;

vakolásuk, színezé,sik megtörtént. Homlokzatrekonstrukció készült, a

dí s zítőtago zatok |e gy értásźx aI.

(A ftildszint hőszigetelése és vakolása _ a kapualj szélesítése miatt - a

II. ütemben készül.)

A régi vakolatot eltávolítottźlk, aĺyi|ászźrőkat új, hőszigetelt üvegezésű

nyíIászárőWa cseľélték. Új a|jzatbetoĺ készült, megfelelő lejtéssel,

összefolyóval, bitumenes szigeteléssel. A Látbazati ńsz szigetelése 8 cm

kőzetgy apot hőszigetelés elhelye zésév eI, üvegszövet háló eľősítéssel,

vakolás sal került kialakításra. Vakolt |źtbazat késztilt.

A belső pincelépcső melletti szeľelt fa-tiveg fa|szerkezetet eIbontották,

helyére új szendvicsszęrkezetet építettek: ].0 cm váIaszfal- ].0 cm

hőszigetelés _ 10 cm fal. A falat újľa vakolták. Új külső nyíIásztrő

keľült beépítésľe.

A régi gázvezeték a bekĺitésig visszabontásra került, a régi

készülékeket leszerelték. Ú belső hálózatot került kiépítésre a

pinceszinten.

Pincelejáľó:

Yíze|1|átás-csatornázáls: A ľégi víz és csatornavezeték a bekötésig visszabontásra került, a

meglévő vizes beľendezési tárgyakat leszerelték. A terv szerinti

nyomvonalon új belső htiőzat épiilt ki.

Elektľomos szeľelésekz Az I. ütemben elkészült az elektromos háIőzat kiépítése a

csopoľtos mérőhelyekig, valami ĺt a hźn központi világítása.

Udvaľ: Az udvar alaÍt az esővíz gyííjtésére szolrgźt\ő 2 darab vizgýjtí: tartá|y

keľtilt beépítésľe.

A kiviteli munkák nettó k<jltsége 42.372.433.- Ft volt, melynek 9o%-źt uniós támogatás

fedezte. A kivitelező, aĺlyíItkozbeszerzési eljaľáson nyertes T'Invest Kft. volt.

3. II. ütem munkálatai

A kivitelezés 2. Ĺitemében elbontásra keľül az épu|et hátsó tľaktusa; a megmaradó lakások

_ a válaszfalak elbontásával - funkcionálisan átrendezésre kerülnek, így L2lakás keľül

kialakításra' A meglévő két iizlethelyiség megtaľtja funkcióját egy szoba leváIasztásźxal,

amelyből tároló létesĺil. A kapualj kiszélesítésľe kerül.

Gázszeľelés:



A felújítás II. iitemében elvégzett munkák ľészletezése:

Bontás: A hátsó épu|etszámyat elbontásra, az a|atta lévő pinceľész

tömedékelésre keriil.

A meglévő burkolatok és az áúnedvesedett fĺidémfeltöltések elbontásľa

keľülnek; új burkolat késztil. A válaszÍalak elbontásra keľülnek. 3

ĺéteguúj lakáselvźĺIasztő falak keľtilnek kiépítésľe (1.0 cm km tégla - 1.0

cm kőzetgyapot - ].0 cm km tégla); a falazat alattí f-2 db ,,I'' acél

geľenda födémbe építésével. A lakások vizes helyiségei

csempeburkolatot kapnak, mźnas keľámia hideg, és ľagasztott parketta

meleg burkolat késztil minden lakásban. A falakat kifestik, a szükséges

beépített bútoľok beépítésľe kerülnek.

A pincében, a kapualj szélesítése miatt, aláttámasztő falazat és alapozás

készül. A falat rijra vakolják. Az alapozás miatt megbontott kerámia

buľkolatot helyreállítják. A pincei beton lépcső a tervek szerint kertil

befordításr a, ęgy pihenő kozbeiktatásával.

Szélesítésľe keľül. A pincében ÍĄ a|apozás, majd fa|szerkezetkészi|. Az
áthidalók beépítése után keľül soľ az új fal megépítéséľe és a kapualj

mennyezetének, falának hő szigetelésére, festésére.

Új, kovácsoltvas betétekkelszerelt, fa kapu késztil.

A kapualj klinkertégla burkolatot kap.

Színvakolás, mozaik lźbazat felrakása. A földszinti terazző buľkolatot

elbontják, és rijat készítenek. A lépcsőfokokat, pihenőket stokkolják,

tisztítják.

Lakások:

Pince:

Kapualj:

Lépcsőház:

Udvari homlokzat: Lábazaton XPS hőszigetelés készül, Iźbazati vakolattal. A teljes

homlokzato t színr e fe stik.

Utcai homlokzat: A kapu szélesítését követően késziilela ftjldszintirész hőszigetelése és

vakolása; kialakíthatő a60 cm magas mfüő lźlbazat.

Udvar: A meglévő betonburkolatot elbontják. Az elbontott épi|etszárny

területén parkoló állásokat alakítanak ki, füvesített gyepbeton

burkolattal. A parkoló terĹilethez vęzető út és a járda között,

gyepfelületet hoznak létľe, kisméreíĺ tĺimtjr tég|afallal e|vá|aszťva. A fal

egy Ész&e padokat szeľelnek. Az elbontott épületrész telekteľületén

köĺben, folytatják a mar meglévő kerítéskialakítást. Füvesítés;

növényültetés.

TuzÍalz Atl:zfalakatvakolják, színľe festik.



Járda átalakítás:

Gázszeľelés:

Fűtés:

A bontott épületľész és a megmaľadó épületľész hatáľoló falak:

A falat bontás után helyľe kell áůlrítjáLk, a falazati hiányok pótlásľa

kerĺilnek.

Az épi\et előtti jardaszakaszt újraburkolják. A gépkocsi behajtáshoz

megfelelő szegélyt alakítanak ki.

Az I. ütemben soľ keľtilt az tĺj plncei gáz alapvezeték kialakítására. a II.

iitemben földszint, I. és II. emelet gź.zellźttását építik ki.

Az éptiletben 5 db felszálló lesz kialakítva, melyek a lakások

előszobáiban haladnak keľesztiil. Itt keriilnek e|helyezésre az új

gazmérők,

A lakásokban és a béľleményekben a fiĺtést egyedileg alakítják ki, a

felszerelendő Saunier Duval gyártmźnyű. Isotwin F-25 H mod típusú

kombi tuľbós cirkó késziilékkel. Ezek biztosítjak a hőleadók részére a

fiitési hőeneľgiát. A hőleadók DLINAFERR típ. acéllemez

lapľadiátoľok, beépített szelepekkel ellátva.

Az llz\etekbe-n hasonlóan oldják meg a fiités felújítást, szintén Saunier

Duval gyártmźnyíl. Isotwin F-fs H mod típusrĺ kombi turbós ciľkó

készĹilékkel.

Egésteľmék elvezetés: A turbós, kombi ciĺkók égésteľmék elvezetéséľe lakásonként egy

önálló- szeľelőaknáb őI levőlasztott . kiirtőt alakítanak ki. A ciĺkók

osztott |égeL\átás _ égéstermék elvezetés kialakítással fognak üzemelni.

A fľiss levegőt az udvarí ill. légudvaľi homlokzatrő| kapjálk saját

vezetéken /Proschorn EW-Stream l, mďry a mennyezet alatt / holkeľben

l vezetenđő a cirkókig. Az égéstermék elvezetés szintén saját vezetéken

/ Proschorn EW- Stream l vezetenďo az ontlllő kiiľtőben.

Ywel|átás-csatornázás: A meglévő vizes berendezési tárgyakat elbontásra, helyetttik új

fliľdőszobak keľĹilnek kialakításľa.

A lakásokb an és az üzletekben az épi|etre összesítve az alźtbbi vizes

beľendezés i tár gy ak keľülnek felszerelésre :

14 db WC (öblítőtaĺtályos)

14 db mosdó

5 db kézmosó

10 db fiirdőkád

2 db nlhaĺy

Lf db mosogató

12 db légbeszívós kifolyósz. (aut. mosógéphez)



3 db falikrit (kukatáľoló és üzletek)

A lakások és az üzletek hasznźiati meleg vĺz szükségletét a

felszerelendő Isotwin F.25 Hmod tip. ciĺkók biztosítják.

Új szennyv ízhźlőzat késziil.

A belsőtení mellékhelyiségek miatt gépi elszívású helyi szel|őző

beľendezések kertilnek alkalmazásra.

Elektromos szeľelés: A |akásokba új elektľomos vezetékľendszer éptil ki. A fogyasztásmérő

szekľények csoportosan elhelyezett miĺanyag szekĺények. A szekľények

elhelyezéséľe a földszinten ki.ilon elektromos helyiség kerül

kialakításľa.

Lakáselosztóként SCHRACK gyítrtmányű wUS-2 tip. siillyesztett

kiselosztó került betęrvezésre. A lakóépületben minden új lakás telefon

csatlakozást kap, a felújítás soĺán új digitális kaputelefon rendszer épül

ki. A beľendezés ajtő tźtvnyító funkcióval ľendelkezik.

A kiviteli munkák költsége nettő 96.201'.491'.- Ft. A kiviteLezo anyílt közbeszerzési eljiĺráson

nyertes Fehérablak Kft.

4. Osszefoglalás

A felújítás soľán gyakoľlatilag csak az épi\et szerkezeti részei - főfalak, fodémek - maradtak

meg eľedeti állapotban, illetve a hátsó épüIetszáľny keľül elbontásľa. A kialakított t2lakás -
összesen 5I4 m2- és két üzlethelyiség - összesen 93 m2 - gépészeti berendezései, burkolatai

teljes kc1nien felújításra kerülnek . Ezze| eg}ąltt az épu|et kozös helyiségei _ |épcsóhźz, tető,

udvari és utcai homlokzatok stb. _ is megrijulnak. A lebontott épületszárny helyén 200 mZ-es

burko1t parkoló kerül kialakitásra, ezze| egyitt a meglévő 194 m2-es udvar is új buľkolatot

kap.

AzI. ésII. ütem költsége mind<jsszesen ].38 573 924.- Ft + Áfa volt, melyből 38 135 189.- Ft

+ Áfa _ uniós foľľásból került biztosításĺa.

Budapest, 20L2. jaľĺlár 25.
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