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Tĺsztelt Képviselő.testület!

1. Etőzmények

Budapest Józsefuaľos onkoľnrźnyzata a Corvin Sétlĺny Pľogram keľetén belül 2005.
novembeľ I7-én vtůIa|kozási szerződést kötött, a nyílt közbeszerzési eljáľáson nyertes
ajánlattevővel, az EXCLUZIV-BAU Kft-vel, a Pľáteľ u. 20lA s7ám a|at1i lakóépület
fe|íljításźra. illefue az épu|et tetőterében 

.4 lakás kialakításaľa. A teľłôkat" a.MÉltľÉr.
Epítészeti Stüdió Kft. készítette, a kivitelezés lebonyolítója, a Cĺlrvin Sétlíny Progľam
megvalósítására kĺitött Rehabilitációs és Vagyonkezelési Szeľződés alapjan Rév8 Zn. volt.

A kivitelezés 2006 évben elkészült, a műszaki átadás _ átvéte|2006. júliu, tq-en megtöľtént.
Az épu|et20a6. december l9-én jogeľős használatbavételi engedélý kapott.

2006.július 20-ána lakások jegyzőkönywęI átadásrakeľültek az akkori vagyonkezelőnek, a
JVK Kft-nek. Az épület JVK Kft-nek tdrténő túadásźra2006.július 27-énés2006. augusztus
l-én kęľült sor, az épiilet teljes körű megvalósítási dokumentźrciőjava| és bizonylataivaI.'

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2013. miíľcius 20.

\Iáľĺlsgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Hunnánszo|gáttatási Rizottság vé|eméĺyezi t]

tu:
A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügvi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés

!01j [,ĺÁRt 12 ňoo5u.ĺ



Vállalkozó szeľzőclésóben a rnúszaki źńadás-átvételt.követően2Ą' hónap jótállast vállalt, amely
jótállás nern érinti kiviteIező tĺirvenyi gaľanciális ktĺteiezettségeit. A szętzodés szeŕínt
Megrendelő jóteljesítési garanciaként Yá||a|k'oző nettó vállalkozói dij S%-ának megfelelő

. összeget _ 6 I20 000.: Et -'jogosult'volt visszatärtani az egy éves gaľaĺciális bejáľáson felr'ett
j egyzőkonyvben r o gzÍtett hibák kij avításáig

2006. december l5-én kelt levelében a kivitelező a garanciźtlisan visszataľtott összeget
kiváltotta egy 61f0 000.- Ft értékíi bankgaranciáva|, melynek Iejźlrata 2008. novembeľ 23. A'

, bankgaľancia kiváltasához a Gazdasźĺgi' Koľületfejlesztési és Kozbeszeruési Bizottság
12 5 / 2007 . (02.06.) szźtmí hatźr ozatával fo gadta el.

A beköItoző lďĺők:źtltal jelzett gaľaÍlciális hibák kijavításźÍ Vállalkozó folyamatosanvégezte,
Rév8 Zrt. szóbeli és írásbeli felszólításaiľa.

Az 'egy éves gaľanciális bejaľáson felvett hibalistát azonban Vállalkozó mar csak ľészbell
teljesítette; igy azok źúadás-átvétele nem ttiľtént meg. A jótállási időszakot követóen a
kivitelezőt gaľanciális (szavatossági) kĺltelem köti, a tön'ényben meghatźnozott ideíg, az .

égyes épületszeľkezetek és azok létrehozásanál felhasznźiásta keľülő tennékek kötelező
alkalrnaśsági iđejéľől szóió 11/l985. (vI. f2.).Évlvĺ-lpľĺ-KM-MÉM-BkM együttes rende.let

lnelléklet 10 éves kĺitelező alkalmassági időt, mint háľom évet meghďadó szavatossági
igény éw éĺye s íté si j o gv es zÍő hatźnidőt á1l apít me g.

2008-ban kivitelező valamennyi hibás szerkezetet kijavította, de utána a jótállási iđőszak
letelte után egyes hibák kiťrjrrltak, Mindeközben a Pest Megyei bíróság 2009. április 9-én a
kivitelezőEXCLUZIV-BAUKft .felszámolásátkezđeményezte.

:ĺ\z 
'épület' kezelését, rnint tĺáľsashazkezelést a npÁlľpAM Kft. Iźtja eI 2OO6-tőt, az

önkoľmányzati tul'ajdonosi jogokat jelenleg a Kisfalu Kft gyakoro|ja' 2a09-től a tetőtéri lakók
, jelezték, hcgy. lakásuk"tĺibb helyeil penészedik. A penészedes okát 1 tető hőszigetelésének
hiányosságaira rlezette vi ssza a tźitŚasháu

A fulajdonosok elkészíttettek egy igazságtigyi műszaki szakértői véieményt, amelynek
megáIlapításait helyszin bejarás során nenr lehęt ellenőľizĺri, mivel ahhoz a tetőfedés
megbontása szĹikséges.

.,A Képviseiő.testület a 24i7l20|2. (v[.19.) számí hatérozatźlban úgy döntött, hogy ,,a

Budapest VIII. keľĹilet, Práter u.20lA. sz. a|attitátsasházat bruttó 500000.- Ft vissza nem

térítendő tanrogatásban részesíti = NĄegállapodás útjan - az épilet tetőtéri lakásait érintó
szerkezett hibák kivizsgálásacé|jźhő|, mely tartalmazza a szükséges bontási és helyreállítási
munkĺĺkra vonatkozó javasl atokat is.''

A tźrsasház megbízásźból elkészül t a szakértói vélemény ( 1 . sz. melléklet).

'A.trrivatkozoĹt hatáĺozat 4..pontja szeĺint.afe|tźĺrás műszaki ellenőrzésével, dokumeniálásával,
jelentés készítésével a Kisfalu Kft-tbizzameg, amely ellenőrzést a Kisfalu Kft. elvégzett.

'2. Práter u. 20lÁ. sz. alatt lévő táľsasház tetőszeľkezetének mĺĺszakĺ felméľése

A szakértői vélemény és a Kisfalu Kft. jelentése megállapítotĺa, hogy a tetőtéľi lakások
penészesedését a hianyos ,és az idő sonín séľült hőszigetelés és héjalás okozza. A szakérto
által összeállított szakvélemény a|apjánaTźľsashźz által felkéľt vá||a|kozőbeárazta és bruttó

8 999 5l8,- Ft-ban hatélrozta meg a javítások költségét. A vá||a|koző ajánlatanemtaľta|mazza
a szakér1ő által javasolt ideiglenes utcai védőtető építési diját, az' elektromos vezetékek
rendszerzését a ftidémen és a meglévő villĺímhárító nyomvonalának ellenőrzését. Továbbá



] l :' nem taltalmazza az érin-tett lakások lribaelhĺľítás utáni hel,vreállítasának kclltségeit' ez a Ĺétel'

' egyébként a szakéftői jelentésből is hiányzott

.A vállalk-ozĺ árajźn\atát a KisÍähr Kft. felülvizsgá|ta. Alláspontja Śzerint a bnÍtó 9 millió
,,.i;'.:l'j,;-i'l foľint ''teljesl kĺĺľĹiep. .feáezi a 'sza|,.éľtői 

jdvas'lat szeľinti rnunkálato.k elvégzéséĺ., iljetĺ'e
'.'..'. lnta|nazza a |akások.belső borítás- és festésjavítását is, javasolja tovźhbźl, hogy az

onkormanyzat tétítésmentesen biztosítsa a közterĹilet foglalást.

'.,.3.ATáľsasIráziranvégzeudőfetújításinrunkákjogcíme

Figyelemm e| arra, hogy az önkomrányzat volt a Társasház épittetője, amely felelős az
" . acĺásvételi szerződést kťjtő' lakastulajdonoscĺkk.al és a Tźtrsasháľ;zal szemben a hibátiaľi

teljesítésé,ľt, ennél fogva ktiteles a hibásan teljesített épület felújításaľól gondoskodni a Ptk.
szabáIyai alapján. ' ]

Ezen szavatossági igény teljesítése azonban nem támogatási feladat, anrbnnyiben az igény és
. annak ĺĺsszege jogszeľĺjen alźúźtmasztott. Figyelemmel arľa, hogy akivitęIezővel szemben az

építtető öllkoľmĺĺnyzat ugyancsak igéný érvényesíthet _ ugyanls a kivitelező hibája miatt

tijavításiva$}ne$térítésiigényérvényésíÍésétisszfüségesfě1ilvizsgálni.

Fentiek atapján a javasoljuk, hogy.az önkorrnányzat biztosítsa a Tiírsashláz felújításanak,
kĺĺitségeit legÍ.eljebb bruttó 9.000,0 e Ft.os összeghatĺĺľig, és.enőI a Polgáľmesteľ.'a
Társa sházat hal adéktal anul táj ékozt as sa.

' .IJgyanakkoľ a gaľanciális, jótállási, . szavatossági igények <isszetettsége, ilie;tve az
. onkormźnyzatot teľhelő beszerzési szabályok miatt a felújítás' jogcímq és lcbcnyolítá.si

A, l,tĺiltségek fędezetéül javasoljuk megjelöini a l|705 címen tęľvezett taľsashazak

' felújításanak támogatásaľa nyújtott kölcsönĺik 40.000 e Ft-os e|óirényzatát.

A,I(épviselő.testület hatásköre a Magyarország lrelyi önkoľmrĺnyzataírőI sző|ő 2011. évi

CL)C(xx. tĺirvény 6. $.án (,,A helyi önkormónyzat feladatai ellátása sorón: a) támogatja a
lalassóg onszerveződő k)zôsségeit,. ...',, illetve a 13. $ (1) bekezdése alapjátn ,,A helyi
köztiglek, valamint a helyben biztosíthaĺó közfeladaĺok karében ellótandó helyi
onkaľmányzati feladatok lcĺłlanasen: 1. telepiilésfejlesztés, telepiilésrendezés;...9. lakás- és

helyiséggazdálkoůis;,'), valamint a |07. $-án alapul

Kéľemaza|źtbbihatarozatĺ javaslatelfogadását.

Hĺ,ľ,(nozĺ'T.I J AVAsLAT

. Á. Képviselő-testĺilet a lakosság tinszeľvező közösségeinek támogatása, a
.telepĺilésfejlesztés, és a lakásgazdálkotlással összefůĺggő tinkoľmányzatĺ feladatokľa
tekintettel rĺry dtint, hory

ÍJ) saját kiiltségéľe lcgfeljebb bruttĺĺ 9.000'0 e Ft.ot biztosít 11705 címen tervezett
táľsasházak felújításának támogatásära nyújtott kiilcstinök 40.000 e Ft-os



:rl !\ 1r :.: elíĺíľánýzatáibóilł a. jelen határozatllan foglalt feltételekkel a Budapest, vil.[. .

' keľiĺlet Pľáteľ u..20lA. szálm alatti Társasház épület felrijítására.

.] 2.) t.elkéľĺ a R'óv8 .Zrt;.t a Kisfalu'Kfú közľemiíkiidésóvel, hory az |.) pontbän ' .

.. .'ęmlít'ctt]feltĺjíÉás.TeBta|ósítása'éľrldkében a felrĺjítás okául.Śzolgálĺĺ gaľarrciárĺĺs, . t' I

. jĺitállási' szavatossági igénýeket; valamint az 1.) pontbah .nevesített össżcg . .'
. felhasználásának' lehetséges jogcímeit, a közbeszerzésĺ/beszerzési eljáľások

lefolytatásĺńnak szÍikségességét tekĺntse át, és ennek eľedményétől függően 
:] ' ' készítse elő a Táľsashánza| köÍendő megállapodás(ok) tervezetét és terjessze a

Képviselő-testület elé.
. 3.) felkéri a R.évB'Zrt..t a Kĺsfalu l(ft. közľeműködésével, hogy.

a) a 2.) pontban foglaltak végrehajtását megelőzően sző|ítsa fel a kĺvitelezőt a
fennálló szerződéses, garanciális; szavatossági és jótállási ktitelezettségeĺnck
teljesítéséľe tíz napos határidőt adva.

b) a hatáľidő eredménytelen ,leteltét kiĺvetően kezdje meg a 2.) pontban
fogtaltak végľehajtását, és .tegyen javaslatot a kivitelezővel szenrbenĺ. '

esetleges jogi lépéselĺ megtételére, annak érđekében, hogy az |.) pontban

' 4.) felkéľi a Folgáľmesteľt, hogy a.hatärozat 1.) pontjában foglaltakľól tájékozÚassa

'i a Budapesf YIII. keľület, Pľáteľ u.20lA sz. alatti táľsasházat.
5.) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a 2.) - 3) pontban foglaltak végľehajtását kiivetőelr,

,.., a költségvetós módosításáľa vonatkĺlzĺó javaslatát teľjessze a Képvĺselő-testĺilet
elé.

Felelős:

Hataridői:

Tö'ľvényességi ellerrÓľzés:
Rimán Edĺna

jegyző
nevében és nnegbízásából:

A dtintés végľehajtását végző. szervezetĺ erység: Ptév& .Zrt.,

Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyo sztály, Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2OI3,március 12.

t .), 4.), 5.) pontok tekintetében : Polgármesteľ

2.),3.)pontoktekintetében:IŁév87.,rt.,KisfaluKÍt.

1.), 5.), pontok tekintetében az önkoľmźnyz,at2013.junius 30-ig

2.),3.b.) pontok tekintetében a Képviselő-testület ?0|3. május havi első
rendes ülése : '

3.a.),4.) ponttekintetében 20|3. maľcius 3l.

Kisfalu

/I)

|,it-.'

Kft.,

Csete Zo|tán 
:

mb. cégvezető l Rlév$ Zrt.

/' 
''bl"-'q *Dr. Mészáľ Eľika /

aljegyz(5
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Társasház tetőszeľkezetének m iiszaki
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2812 december



1083 Budapest Práter utca 20/a

Megbízó:

'l083 Budapesi Práter utca2o|a' sz. alatti Társasház
Közos Képviselő:
Kisfa lu Társas házkeze|o |roda
1084 Budapest Or utca 8.

Megbizott:

RIXAGON Bt.
2089 Te|ki Maĺgaréta utca 17.
Király Gábor
Epítőmérnrjk
okl. Éoítőmesteľ szakmérnok Mijszaki eiienői.

1" Megbízás tárqva :

1083 Budapest Práteľ utca ?oĺa. szám alatti Társasház tetoszerkezetének fe|tárásakor
helyszÍni szemrevételezés alapján mtjszaki ténymegáiIapĺtás készítése.

3' llelyszĺnrszełniąl

2012 december 17-én heĺyszíni szem|éttartottam a 10B3 Budapesi Práter utca 20/a.
sz. alatt |évő Társasház tetőszerkezetének fe|tárásakor'
A feitárást végző kiviteĺező az osszes tetőtéri |akást éľintő tetofe|ületén Összesen négy
helyen végzett teĺjes szerkezeti feltárást, me|y alapján az a|ábbiak á!|apíthatók meg.

3. Meqállap!!ás9$:

A vizsgált tetőtérĺ |akásokban (lll/13, l|l/14, |l|i15 és ||/,ĺ2) kÜicnbÖző mértékben
penészedés fĺgyelhető meg. Mive} a ĺakások feletti teiőtér megközelítése nem
biztosított ezért a lakások telett négy helyen (3,4,5,6,?,8,9' kép) tetószerkezeti fe|tárást
végeztek' me|y a|apján aza|ábbiak á||apíthatók meg:

1. A Práter utcai lakások fe|ettĺ pad|ástérben a vízszintes hoszigete|és hiányos'

rendezetlen á||apotú. Vasiagsága több rétegŰ 10-15 cm. {ío,í1,12,13,1a.kép)
2. A padlástér kiszelltÍztetve nem megfeĺelő.

3. A ferde teiőfe|Ĺj|eteken lévő szigete|és meg Van csúszva, befeszillt ĺgy kisze||oző

légrés nem ézéke|hető (33.kép).

4' Feĺtéte|ezhetóen két fajta tetőfó|ia a|kaľmazása figyelhető meg. Az egyik fajta

o|yan gyenge minőségű, hogy anyaga teljesen "szitává" 
por|adt, kézze|

konnyedén mozso|ható (2í'25,2€.kép}.

Ivhiszaki á,ll apotszeľnIe oldal 2



1 083 Budapest Práter utca 2o|a

5- A łakások strang sze|ĺőzői kozvet|enÜl a cserépfedés alá vannak kivezetve ahol

intenzív páralecsapódás figyelhető meg{1 5,í6,1 7,1 8,1 9,20.kép).

6. A ieĺoiéri ve|ux abĺakok bęépítése nem szabványosak' a páraelvezető |emez

szakszerŰtlenü| Van elhe|yezve. ezért ázás veszély fennáĺl, ami jól

megfigyelhető (33'34'kép}.

7. A tetőíó|ia több heĺyen sérÜlt {2í,25,27.kép)'
8. A |l|/13 |akás fe|etti ferde tetőszerkezet és lapos tetcĺ csat}akozása nem

megfe|eĺő. A ferde tető fó|iája a lapos tet<í szigetelése alá vezetĺ be tetőfóliän

ľnegjeĺeno párát és az eset|egesen bejuió csaoadékvizet és porhavat

{3'2B'29.kép).

9. Néhány tetccserép toroit (32,35,36'37.kép).

10.A triIlámháríto rendszer szívócsonkjai a tetőhéjazat áttöréseinél nincsenek

megfe|e|ően kialakífua, hiányoznax az átvezeiő ĺdomok. a iető iti beázik

(22'23.kép}'

11.A vĺ||ámháĺító rendszer padlásiérben torténo elvezetése ner szabványos,

felÜtvĺzsgá|aia szükséges (22'23'24.kép)-

12.Az épÜ|etbádogos munkák kivite|ezése szakszerűt|en számos he|ven beázás

veszé |y f e n n á I l i38'39,40,41,42,43, 44'kép),
,f 3. Lapos tető szigete|és á|tapota, |ejtésviszonyai nem megfe|e|őek {30,3'|.kép).

i4. Haszná|aton kívij|i kémények részben el vannak tomeděkelve. de a csapadékvĺz

bejutás nĺncs megakadályozva {45'46'7.kép}.

15.A kéménytestek és tetőcsat|akozásoknáĺ hiányos kivitełezés (a9'50.kóp)'
.i 

6. Kéményíedések nem nregĺfele|ő vĺzorr kia|akítások (51 .kép).
.Í 7. Nem megfełe|ő a cserépátfedés {37.kép}.

1 8. Elektromos vezetékek rendezetlen e|Vezetése a padlástérben (12,'| 3.kép}.

19.A szomszédos |apos tetején nagy mennyiségű sĺtt tormeĺék ta|áĺható {52.kép)
(csapadékvíz e|vezetési prob|émák).

20.Telőtéri |akások hom|okzati fa|vastagsága épii|eifizikaĺ szempontbó| nem

megfele|ő' szigetelésse| nincsenek e||átva, a szerkezet ho hidas.

21.A l|ĺi.lS-c's lakás fe|et1i búvi térben intenzÍv ázási nyomok ész|e|hetők (48.kép)

22'A vizsgá|t tőtéri lakásokban ész|elhető penészedések

(53'54'55'56'57,58,59,60,6í'62.kép)

MűszakÍ á}laootszemle oldal 3



1083 Budaoest Práter utęa2ała.

1.kép

2.kép

3.kép

Műszaki áliapotszemle olđal 4



1083 Budapest Práter utca2ola.

4.kép

5.kép

6.kép

Míĺszaki állapotszemle oldal 5
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7.kép

9.kép

Műszaki állapotszemle oldal 6



1083 Budapest Práter utcazoĺa'

1s.kép

í 1'kép

ĺ2.kép

Miíszaki á)lapotszemle oLoa| ĺ



1083 Budapest Práter utcaZola'

Műszaki állapotszemle oldal B

14.kép



1083 Budapest Práter utca 20ia.

16.kép

í8.kép

Miiszakí állapotszemle oldal 9



1083 Budapest Práter utca 2ola.

19'kép

20'kép

Mtiszaki állauotszem le oldal 10



1083 Budapest Práter utc.aZaĺa.

Műszaki ál}apotszemle oldal 11



í083 Budapest Práter utca 20/a.

25.kép

Műszaki ái}apotszemle olclal 12



1083 Budapest Práter utca20!a.

28.kép

29.kép

30.kép

Mtiszaki állapotszemle oldal 13



1083 Budapest Práter utca zoła.

3í.kép

33.kép

Miĺszaki álIapoBzemle oldal 14



'í083 Budapest Práteĺ utca 20/a'

M{íszaki á}lapotszemle oldal 15



1083 Budapest Práter utca 20|a.

37.kép

Műszaki állapotszemle oldal L6



1 083 Budapest Práter utca 2Đta

41.kép

42.Rép

M tiszaki állapcĹsze m I e oldal 17



1083 Budapesł Práter utca 20/a

43.kép

Műszaki áIlapotszeĺnle olĺlal 18



1083 Budaoest Pĺáter uĺca 201a.

46.kép

47.kép

Műszaki áilapotszemle oldal 19



1083 Budapest Práter utca 2ola

49'kép

51.kép

ivlűszaki álIapotszemle oldal 20



1083 Budapest Práter utca 20/a

52.kép

53.kép

54.kép

Mĺĺszaki állapotszem}e olđal 21



.1083 Budapest Práter ulca 20ĺa

55'kép

56'kép

57.kép

Műszaki állapotszemle a|đa|f2



1083 Budapest Práteĺ utca 20la.

Miíszaki állapotszemIe olđal 23



t083 Budapest Práteľ utca2oła

5. ÁľazP-t|an költségvetés:

Az á ľa z atĺ an kőĺŕségveťés. Esä& a h i b á k eĺ h á rításáfioz sľĺikséges ťeťőszeľÍĺezeÍeÍ
éľintł5 rnunkákat tartalnazza jveĺn ťartalmazza a károsoďoľf ía&ások helyreáłlítási
munkáIataít'

Műszaki állapotszemle oldal24



1083 Budapest Práter UtCa20ĺa

AD
Bontási munkák:

Meglévő óáďogos sze rkezetek bontása:

1. KétvĺzcrrcsÍaiĺeĺedésbcntása:

34m
2. Cserépre takaró lengőszegé|y bontása

24 ĺ-ĺi

3. Falszegéiy boniása:

42m
4' Hajlatlemez bontása:

14m
5' Tetosikablak burko|ókerei bontása:

62m
6. Sze||őzőcső átvezető elern bontása:

2db

Äf egíéyó tetłj h éj at ásbonÍása

1 ' Meglévö cserépfedés bontása:

295 m2

2. Meglévo tető|écezés:

295 m2

3. Meg|évő tetőfi|ia. e|ĺen|éc bontása:

295 m2

Műszaki állapotszemle oldal 25



,ĺ083 Budapest Prátel utca2Qĺa.

AD
4. Tetójárda bontása:

16 db

Meglévő hőszigetelés bontása :

i ' Feĺde síkon meglév<ĺ hoszigetelés bon|ása;

165 m2

2' Vízszintes fodérnen megłév<ĺ hoszigetelés bontása:

130 m2

Klegészíťő munkák:

,A keleikezo sitt Ío|cszĺnien elhelyezeít koniéneres eĺszá|iíiása

a ciljak tarta|m azzák a sĺit ĺcicjszintle száĺlĺĺásái

12 m3

Epítési nrunkáĺ<:

,ĺíőszĘeťeľés;

1 i..'ĺősziĺrpta|és készítés ferce sĺkon:

Ursa DF 32 Platinum ü.ĺeggyapot ,ĺ5 cm vastaEságban {Új anyag)

165 m2

2 Hőszinefelés készítés vízszintes Íödémen :

A bontott hőszigete|ő anyag beépítése 25 cm vastagságban

130 m2

!!íűszaki áIlapotszemle oldal 26



1083 Budapest Práter utca2oĺa,

AD
Bádogos munkák:

1. Kétvízorros faĺleíedés készĺtres;

anyaga horganyzott acé||emez, kit- sz. 330 mm

34m
2. Cserépi.e iaka|ó lengőszegé|y készítés:

anyaga horganyzcti acé}|emez. kit. sz. 330 mni

24 !'n

3. Falszegé|-v szele|ćs:

anyaga horganyzott acél|ernez. kii' sz. 250 mm

42m
4. Vihar|éc szerelés ía|szegélyhez :

anyaga hoíganyzctt acéllemez' kit' sz. 15Ü mm

42m
5. ľ.łajĺailemez szerelés:

anyaga hoĺganyzott acéi|emez, k!t. sz. 500 mm

.í4 m

ô. Tetosík abjak burko|ókerei beépitésa:

e2m
7. Teiőkibúv'ó beépítés:

KívuIről nyitható tetőkibtivó beépítés a vĺzszintes íodémek fe|etti bú'ĺóterek
^1  -A^ AL ^.E|Ěl ęšEĺ lg4

sdb
8. Tetőátvezető e|em beépítés sze||őzőcsovekhez:

anyaga VM Zinc natúr horgany|emez (csőátmérő 250 mrn)

2db

Miíszaki állapotszemle oldal2T



1083 Budapest Práter utca 20.ia.

AD
9. Tetőáfuezető e|em beépítés csatornaszel|őzö csövekhez

és vi||ámhárító szívócsonkjaihoz: anyaga VM Zinc natúr

horganylemez (csőátrnérő 63 mm}

7db
10. Áivezető elem beépítés:

anyaga horganyzott acél|emez. kit. sz 500 n,rrn

A cseréptedés aĺattĺ tetőfó|ĺa kivezetése a bitumenes

nehéz|em ezze| íedett tetőre

11 m

TetőhéjařásÍ munkák:

1 Tetőfó|ia terítés e||en|éccel ĺ.ögzĺiile'
Masiermax 3 cĺassĺc tetőfÔlia. 3i5-os tetőlécce| rÖczítrre

295 m2

2. Tetőĺécezés készítés Tondach hornyo|t íves vágású cserépfedés a|á:

Az anyagdljak tartalmazzák a 3/5-os vegyk.eze|t tetőiécet

295 m2

.l' ii:* 3. Tetőfedés készítés Tondach nÜľnyo|t ĺves vágású cserĺíppel

;\ nteglévő tetőcseľép beépítése új teiccseléppe{ k!=gészí:r.ĺe (3O0.á)

295 rn2

4. Tetőjárda beépítése:

12 db

5. Kúpcseĺépfedés készítés Tondach sa'jto|t sima kÚpcseréppel

12m
6. Lapostetőszigete|ésepalaoĺ|eményesbitumenesnehéz|erť|e?.ze|:

A díjak tartalmazzák a cseľépfedés aĺatti deszkázat készítését

Műszaki állapotszemle oldal 28



Buđapeet, v|ĺl. ker, Fráteľ utca 2s/A alatti Társasház tetőfe|újítási munkái

Eoĺrtási mĺĺnkák:

M*gtévő bádagos szeľkeaetek bontása:

1. Kétvízorľos fa|lefedés bontása:
34 m a: 15o Ft o: 7s0 Ft A: 5 l00 Ft D: ża góÜ Ft

2. Gserépre takaľó leĺtgőseegély bontása:
24 m ä: 'ĺ50 Ft d: 70Đ Ft Ä: 3 6s0 Ft Đ: ,ĺ6 800 Ft

3' Falszegś$y bcn{asa:
42 m a: ,ĺ50Ft d: 700Ft A: s3Ü0Ft Đ: 294$*Ft

4. }.{aj!ątłemezbęntása:
{4 nĺ a] 200 Ft d: 8Ü0 Ft A: ? B00 Ft Đ: l{ 20Đ Ft

s. Tetósíkałr|ak buľlĺo$ókeľet boľĺtása:
6? x a: i5Ü řt d: sÜfi řt Ä; 9 3ťi0 Fi Đ: '6$ 600 ri

6" sz*Btőułĺaső áťtĺezętő ęleĺĺl boĺrtása:
? db a: 150 řÉ d: 1 50ü Ft A: 300 Ft D: 3 0B0 Ft

fuŤa5 !évő tetőľtó.la ĺłhs he}ntása :

'ä. Męs$,6vő ęgęľĘpfeđes bqĺttąęal
29s m2 &: 28fi Ft đ: 1 Ż00 Ft Ä: sŻ 000 Ft Đ: 3s4 0fi0 Ft

3. &ł!eglévő tet6!écezĺÉs bontása:
895 rni đ: Í2ÜFi đ: BÜüF.t Ä; 35'4ÜoFi Ü; 236fisfiFł

l :' l ĺ.: 3. ffieg!évő tetđfsĺia' e&lenĺéc bontása:

' 1 'l 
..';. 

29s lrlf. a. 1?ü Ft d: 650 Ft A; 'J5 4Ü0 Ft Đ: 19í 75fl Ft
., é". "! 

'l!ö;áľ*a ic*rl";ágl:
,ĺ6db é: Üřt d: 5BCIoFt Ä: oFt s: 8sĐ*$Ft

F#eE|évő łeő*aigete!ĺís bonŁása:
'l" Ferde síkgľl ľłtesĺ*vő hősař$ete!ĺÉs boľttéso:

{$5 Ę2 ą: 8 Ft d: ${Đ ľ* Ä: s rt Đ: 132 q$& rt
2. rJizszlntes ftiđéffieľ! ffieglévő ltsszigetelés bontása:

ĺ30 m2 a: 0 Ft d: 800 Ft A: 0 Ft D: 104 0B0 Ft

Kiegészítő ł$unł.ák:
4. A ke|etkező sltt fö|dszlnten e|heýezett konténeľes e|száIlÍtása:

a dllak teŕe|mazá|ĺ a sitt földsziĺtľę szá||ĺtpsát

12m3 a: í2500Ft d: 18000Ft A: l50000Ft D: 2t6000Ft

Epíiesi ľnun${{łk:

Hőszigetelés:

1. ľ|őszigete|és készítés ferde síkon:
Ursa DF 32 P|atinum üveggyapot {5 cm vastagságban ('ij anyag}

165 m2 đ: 3 160 Ft d: 1 350 Ft A: 52í 
'ĺ00 

Ft D: 2?ź75ĐFt
frl! ^t ł / ,',ł
'i{;ĺ ĺ,ł,.ff'-. !' Y.4i



2. Hószigetelés készÍtés vizszintes fiidénren :

Abontott hőszigete|ő anyag beepítese 25 cm vasbgságban

{30 m2 a: 0 Ft d: í 450 Ft A; 0 Ft Đ: ,|88 500 Ft

Bádogos ř|Íłu$kák:

1. Kętvíuaľros Ýalte.ę4g9 kęęeitęę;

anyegg hoľgany,zott acét|eneą kit. sz. 330 mĺn

3l* m a: 960 Ft d: 2 500 Ft A: 32 M0 Ft D: 85 000 Ft

2. Cserrĺpre takaró |engőszegély készÍtés:

anyaga 'horganyros acéi|eĺĺeą kit. sz. 330 mm

Ź4 m a: 860 Ft d: 1 800 Ft A; 20 640 Ft Đ: 43 ?00 Ft

3. FalszegéÉyszeľelĺÉs:
a$yasa horganyzott ecétlemez, kit. sz. 25Đ mm

4f m ai s5Ů ľt d: 1 6ss Ft ,Ę 27 30s Ět s: 57 200 Ft

4'" Vihgrĺéc szeľe$és faľsze-qeły$.leĺ ;

anyagá hoľganyzott acé|leľneą kit. se. 150 mm

42 ĺn a: 450 řt d: ,l 5Ü0 Ft A: 18 9s0 Ft D: $3 G[ü Ft

E. i-$a,!!aÉ{emezszeľelés:

änxsgä ĺ,lsľganyeott aeéĺ!*mea, kit, se. 50ĺ 
'ľĺm

'Í4 nr a.- 1 'ĺ8Đ Ft d: ? 1Üs Ft Ä: 16 5?0 pt D: 29 40Ü Ft

s. Ťetősĺ$łab!ak fu uľĺĺąrĺóšĺeľet heégríťése:

6Ź m a: ä$0 řt d: Í ä0Ü Ft Ä: 1ä 5$s ľt ř: 'i3$ 40s łiĺ

ľ. TetőkibtjvóŁeépíĺés:
Kĺv{jlr6ĺ *yithati tetőkibilvó beépĺtes a vlzseintes födéĺnek fęĺetti búvóteĺek ełéĺégé|rez

3 db €] ,4Ż 40s Ft d: 6 s0Đ FÉ A: 37 Ź00 ľt s: x9 500 Fi

s. Tetóátveze'tő eĺeľĺt beépít(ás sľeĺlőzócsovekhez:

Łdb a: s780Ft d: 12000Ft .Ą: 134$0Ft Đ; 2Ás0sFt
". l . ]1: ' s" TetőátvezeÝd'e!eľm beép.ltes asatoľľtäszeĺl6z.í$cstlvekkeu ós villáľxľtŔľĚtó s řvóęsomkjoiřtoz:

í*nyäga VM äinł net'*ĺ hoľganvieĺľĺłe icsóátmśm s3 mm.l

? ďb ä: 4 508 Ft đ: $ s*s Ft A: 31 5$ti Ě{ D: 45 5s$ pÝ

"$ $" Ätvgaets eEeĺtĺ heÉpítes;
anyasa borgałryzott acóllemee kit' sz' 580 mĺn

,A csęľépfedés alattitetőfó|ia kiveľetése a bĺfu&enes nehéĺlemezzel fedeĺ{tetśľg

í,l nr a: 3 46s Ft d: 2 1ü0 Ft Ä: 3& ÜsĐ Ft *; ;3 1$0 Ft

Tetőhéjaĺási ľfiunkák:

1" Tetô.'fslia terĺtéę ę|!ęnĺéęeel ľögłÍtvel
Mastermax 3 c|assic tetőfó|ia' 3í5.ôs tető|écce| rógzÍtve

295 m2 a: 6'f0 Ft d: 650 Ft A: ĺ88 800 Ft D: t9í 750 Ft

?,. TeiőĺécéŽtéś kéšŹftés Tonđach hoĺnýoit íves',ágású cšéľépiBdóŚ áiá:

Az anyagdíjak tartalmazzák a 3l5.ös vegykezelt tet6lécet

295 m2 d: 840 Ft d: 650 Ft A: 247 800 Ft 0: í9{ 750 Ft

3. T.et6fedés kéEzÍtes Tondach hoľnyołt ĺvesvágású eseróppe|
A mes|éYÔ tet{icseľép beéprtése tij tetöcseĺéppel kiegľésnĺtve p0%}

295 m2 a: 1 250 Ft d: ĺ 800 Ft A: 368 750 Ft Đ: 53.t 000 Ft

4. Tetőjáľdabeépĺtése:
12 db a: 50 Ft d: 6 500 Ft A: 600 Ft Đ: 78 000 Ft

\,,Uc,{ŕ"



5. Kúpcseľéptedés készĺtés Tgnđaeh sajtoE sÍma kĺlpcseľéppe|
12m a: 650 Ft d: Ź í00 Ft A; 7 800 Ft Đ:

6. Läpostető szigete|ése pa|aiiľ|eményes bituĺĺlenes nehée|emezze|:

A dĺjak tańalm aákacserépŕďés atďti oeszkázlt ké6zÍtäśét 3Ü cm+s saé|gsségben, í6 m hosszban,

25 200 Fr

A: í38600Ft D: 168 000 Ft70m2 a:

Kiegészítő munkók:

Érd,20.13-03-04

1 980 Ft d: 2 
'ĺ00 

Ft

Aľt}íssĺgaugaťásE díjek t p%:

Üsseeseĺn netťđ:
27to áĺta:'

osszesen bľuttó:

1. Anyagsh b'ęę*sríése sz,állĺtésa;
t4 m3 a: {}Ft d: 5000Ft A: OFt D:

3'. Anyagmozgatási d'liak épĹi|eten belű|:

t6 m3 á: uFl o: lcöUur{ A: UFI v:

3" Elektľoľnos vegetékek rendszerezése faftidénąen:
0Fr d: 0Ft Ä: 0Ft Đ:

ô. T,echno!Ęiai seigeteléskészítĺás ĺrĺ5szlgeÉe|és a!á:

0m a:

4. VEllámháľíto sryom'ľcna!ának fe!ü!.'íiasgálata {javĺĹáse vagy ĺt.! nyorĺlvcľra! kEépĺtése}:

4Đm a: 0Fr d: OFt A: ()Ft B:

5. .járófeĺĹi|et készítése fafödémen:
řnĺńnáma maĺÁ|anaqan ĺahaľalnezfÁ |óĺazÁsra ťokfoÍcĺ{ {Ę mm vrętan ĺJŚĘ larna:

'r.ż.UlÚYw9!.'

30 m? a: 2 650 FÉ d: 2 3Ü0 Ft Ä': Ts 500 Ft B:

^. 
4nn gfin Fł n'360 Ft d: 4.00 Ft

7. A foĺyaĺ.natcs beázásĺrak kđtett ťafeE{iletek gombaĺmentosítĺíse:

8Ü m2 a: i 860 Ft d: 2 110 Ft Ä: ,I48 800 Ft Ü:

A: 87 500 Ft B:

l Az ĺrfna đo|Äłí nlr|llnn vÁĺ|Ä[łnrláŕ ání{Áco.
. YťrrvYY.

25 m2 ai 3 500 Ft d: 2 S00 Ft

2 472 s,ĺ0 Ft Đ; dĺ 3.ĺ5 900 Ft

70 ffio Ft

Ż3Z öuu ř1

uľÍ

0Fr

69 0S0 Fr

'!13 0S8 Fr

1 68 800 Ft

62 500 Fr

2BG 737 Fr
7 eE# ĄA7 Ft,
1 9't3 0ľ{ Ft

I $$8 $18 Fr

ĺĺ, /i V''.&đe.4
Tiszts|ettel: Mándoki Tiboľ[tet: [ltándoki Tibor *Ĺqs}"Ęs.

ta!: +36-e0-g

łiegi.: Az ajántat nem taĺte|maza a terii|etfoglatási engedé|y beezeľzásét, az utcai védőtetó
építési díiát, az e|ekÍlomos vezetékek rendszerezését fafiidémen, vi||ámhářÍtó nyomvoila|ának
e||entiľzését.


