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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Ilumánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény
A Józsefuárosi onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynĺikség képviseletében eljáľó Pľo Régió
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. között támogatási szerzodés került
a|áirásra 2008. augusztus 07. napján, melynek tárgya a ,,Budapest-Józsefuáros Magdolna Neryed
Program II''' című, a pľojekt adatlap és annak mellékleteiben rógziteÍt projekt elszámolható
költségeinek azEurőpai Regionális Fejlesztési Alapból éshazai központi költségvetési e|őfuányzatbő|
vissza nem térítendő támogatás formźłjában töľténő ťlnanszirozźsa.

A Projekt keľetén beltil keľiilt sor a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. sz' alatti sportudvar kialakítására.

A Regionális Fejlesztési opeľatív Progĺamok útmutatoja a|apján a fenntartási időszak a projekt
zárásźúőI szźtmitott 5 év, jelen esetben a fenntartási időszak kezdete 20If . jűnius I2', így a fenntaľtási
kötelęzeffség20I7 'június |f . napjáigtart.

A Homok u. 7 . sz. alatti ingatlan bruttó éľtéke f2.400.000 Ft, a Dankó u. 18. sz. a|aÍÍi ingat|an értéke

tf7.f63.000Ft.
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A REV8 Zrt. ájékoztatása szerint a tźrgyi ingatlanok közösségi sport- és játszóudvarrá töľténő
kialakítását anyi|tkozbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője' a Míves Epítőipari Kft. bonyolította le.

A Homok u. ,7. sz' a|att ingat|an közösségi sportudvar cé|jára töľténő kivitelezési költsége bruttó
50'455'038 Ft értéklĺ, a Dankó u. 18. sz. alatti ingatlan közĺisségi spoľt łs játszóudvar cé|jźra történő
kivitelezési koltsége bruttó 49.3f4'927 Ft értékű.
A kivitelezés magában foglalta a Homok u.7. szám alatti épület bontását és a közösségi sportudvar és

utcaportál kialakítását. A részletes tételeket a jelen elóterjesĺés 4. számű mellékletét képezó
koltségvetési kiírásban keľül bemutatásra.
A Dankó u. l8. szám alatti spoľtudvar kozosségi sport łs játszóudväľ kialakĺtásä mägábän fog|a|ta az
előkészítő munkák' építési munkák, közmuépitési munkák, kertészeti munkák, épületgépészeti
munkák e|végzését, burkolatépítést, utcabútorok, berendezések létesítését, kozvi|ágitás kiépítését'
nyilvános illemhely, raktźr épület és utcaportál kialakítáSát. A ľészletes tételeket ajelen előterjesztés 5.

számu mellékletét képező kö ltsé gvetési kiírásban keľül bemut atásr a.

Mindkét ingatlanon a kivitelezés során pótmunka keretében műszaki tartalom novekedés történt (belső

kerítés építés), melynek költségei az eredeti pénzllgyi keľeten belül maradtak.

A nemzeti vagyonľól sző|ő2011. évi CXCVI. töľvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. s (l) bękezdés 18.

pontja szeľint a fenti ingatlanok azij'z|eti vagJon részét képezik.

A Józsefuárosi Kĺjzössé giHázakNonprofit Kft' létľehozásárő| az ÖnkormányzatKépviselő-testtilete a
208lf0l0, (VI. 16.) száműhatározatával döntött. A JKH Nonprofit Kft. alapító okirata kimondja, hogy
atársaság cé|ja az a|apítő Önkormányzatnak a helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény
8. s (1) bekezdésében meghatározott a helyi önkormányzatok által kötelezően e||túandó feladat
megvalósítása' Az onkoľmányzat és a Kft. kozött kötött közszo|gáůtatási szerzódés II. fejezet f . pontja
szerint a Kft. ellát közművelődési' ifiúság információs irodai, családgondozási, fog|a|koztatási
feladatokat.

A MagyaľországheIyi önkormányzatairő| sző|ő f0I1. évi CLXXXIX. tĺjrvény (a továbbiakban Mötv.)
23. $ (5) bekezdés tarta|mazza a kerületi tinkormányzatfe|adatait, mely szerint feladata kĺilonösen az
egészséges életmód segítését cé|ző szo|gźlltatások, a helyi kozművelődési tevékenység támogatása, a

kerületi spoľt és szabadidő sp ort támo gatása, ifi úsági ügyek;

Az Mĺjtv. 109. $-a rendelkezik az önkormányzati kozfe|adat źltadź.sához kapcsolódó vagyonkeze|oi
jogľól. A vagyonkezelői jog létesítésének célja az onkormányzati tulajdonú vagyonelemek
biztosításával az önkormáĺyzati feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása.
Az Nvľv. ľendelkezései szerint az onkormányzat a vagyonźra versenyeztetés nélkül, közfeladat
e||átäshoz kapcsolódva vagyonkezelői j ogot létesíthet.
Az Nvtv. 11. s (13) bekezdése szeľint nemzeti vagyon ingyenesen kizárő|ag közfe|adat ellátása
céljából' a közfeladat e||átásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható

vagyonkezelésbe.

Vagyonkezelői jog a|apitásáhozvagyonkeze|ési szerzódés megkötése szükséges.

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonźľő| és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 66lf012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 38. $-a,szabźůyozza a vagyonkezelési
szerződés feltételrendszerét.

A 2013. évbęn nem igényel további fedezetet az ingat|aĺok vagyonkezelésbe adása, mert a JKH
r észér e a fedezetet biztosította az onkormźny zat.

Az előterjesztés |. számú mellékletét képezi az Önkormányzat és a JKH Nonproťrt Kft. közĺjtt kötendő
vagyonkezelési szerződés tervezetét.

Az előterjesztés f . számű melléklete avagyonkezelői jog létesítéséhez kapcsolódó rendelet módosítás
tervezete.
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Az előterjesztés 3. szźtmű mellékletét képezi a Nonprofit Kft. által tervezett költségvetés.

Mindezeka|apjánkéľemaza|źlbbihatározati javaslatelfogadását.

A Képviselő-testtilet döntése a20|7. évi CLXXXIX. törvény 4l. $ (3) bekezdésén' 107.$-án, 109. $.
án, anemzeti vagyonról szóló f}II. évi CxCu. törvény 11. $-án, valamint a 66lf0|2. (X[.13.)
önkormányzati ľendelęt l6.$ b) ba) pontján alapul.

HaľÁnoz,ł,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1' a Budapest VIII. kertileti, az iĺgat|an-nyilvántaľtásban 35094 hrsz' alatt felvett, Budapest'
VIII. kerület Homok u.7. szźtm alatti' és a 35315 brsz, a|aÍt felvett, Budapest, Dankó u. 18.

szám a|atti onkormźlnyzati tulajdonú ingatlanokat az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások, a keľületi spoľt és szabadidőspot támogatása, iĘúsági ügyek, mint
önkormányzati közfeladat e||átása érdekében a Jôzsefvárosi KözösségiHázak Nonprofit Kft.
kezelésébe átadja.

f. ahattlrozat 1. pontjában megjelolt ingatlanokľa vonatkozóan vagyonkezelői jogot létesít a
J ózs efu áro s i Kö zö s s é g i Htnak Nonprof,lt Kft .. j av ár a'
A vagyonkezelésbe adás a vagyonkezelési szeľződés a|áirásának napjától, határozat|an
időtaľtamĺa, ingyenesen töľténik a Jőzsefvźrosi KözösségiHźzakNonpľofit Kft. részére'

3. a batározat 2' pontja a|Ąán felkéri a Polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti taľtalmi elemekkel készült vagyonkezelési szerződ és a|áirásźtra.

4, ahatározat I-f . pontja a|apjän az ingat|an funkciójának megfelelő műkodtetéséľe és a szakmai
feladatok e||átására előzetes és tartós kötelezettséget vállal a KMoP-5.1.1/B-2008-000l
azonosító szźlmű támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntaľtási kotelezettségidőszakźra'
2.000'000 Fíév összegben az önkormányzat saját bevételei terhére.

Felelős:polgármester
Hatáľidő: 1', 4' pont esetén f0I3. mércius f7 .

f .,3' pont esetén 2013' április 10.

A dłintés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Józsefváľosi Kiizösségi Háuak,NonpľoÍit I(ft.'
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztáiy Gazdáikodási Iroda, Pénzügyi Ügyosztá|y

Budapest, 2013. mźrcius 22.

Toľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

aljegyző
2013





előterjesztés 1. számú melléklete

VAGYONKEZELÉSI sZERZoDEs

amely létľej ott egyr észrő|

másrészről a

Előzménvek

1. A Magyarország helyi önkormányzataról szóló
továbbiakban: Mötv.) 23. $ (5) bekezdés 5. és

fe|adata az egészséges életmód elősegítését cé|ző
sport és szabadidősport tánogatása. ifiúsági
kcizfeladatok).

keľü|et Józsefuáľosĺ

2011. évi CLXXXIX. tcirvény (a
9. pontja a|apjan onkormányzat
szolgź.Jtattlsok biĺo sítása, keľületi
iigyek (a továbbiakban együtt:

Budapest Főváľos VIII.
onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss ll.63-67.
adőszám: 1, 57 3 57 I 5 -f- 42
torzsszám'' 735715
bankszáml aszám: 1 4 1 003 09- 1 021 39 49 -0 1 000006
statisztikai szám: I 57 3 57 I 5 -84I I -321 -0I
képviseli: dr. Kocsis }i4até polgármester, mint a
vagyoĺlkezelői jogot átrvháző tulajdonos (a továbbiakban:
onkormányzat),

Józsefu áľosi Ktiziĺss é gi ľIázak Nonpľofit Kft.
székhelye: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15.
adőszáma.. 22] 66117 -2-4f
c é gtr e gy zékszáma: 0 I - 09 - 9 42 622
bankszáml aszźlm: I 4 I 0 0 12] - l 6 57 3249 -0 1 0 0 000 8

képviseli: Becskei-Kovács Barbara ugyvezetó, mint a
v agy onkezel ői j o got szer ző (a továbbiakban : Va gyo nkezelői
j og jogosultj a/Vagyonkezelő is)

(onkormányzat és Vagyonkezelő a továbbiakban együttesen Felek)
közott az alulírott helyen és időben Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormanyzatKépviselő-testületének .......l20I3. (III. 27,) számuhatározata a|apjáĺ a|ábbi
feltételęk mellett:

2. Az onkormányzat és a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és

Szolgáltató Nonpľofit Közhasznú Kft. között,,Budapest-Józsefuáros Magdolna
Negyed Pľogram II.,, tźĺrgyű támogatási szerződés (azonosító szám.. KMOP-5.1.1/B-
2008-0001) keľült a|áirásra 2008. augusztus 07. napjan (a továbbiakban: Támogatási
szerződés), melynek a|apján az onkormźnyzat VIII. keľület Homok u.7. szám és a
Dankó u. 18. szám alatt kialakította a kozösségi sport _és játszóudvart, majd a projekt
ideje alatt tizemelteti. Az onkoľmányzat attĺmogatási szerzőďésben 5 éves fenntaľtásra
vállalt kötelezettséget, mely 20If ,június 12' ĺapjátő|20I7.június 12. napjaigl.art.

Az onkormányzat Képviselő-testülete aJőzsefvárosi KcizcisségiHázakNonprofit Kft.
(a továbbiakban JKH Nonprofit Kft.) |étľehozásźrőI a 20812010. (VI. 16.) számu

J.
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határozatával dĺjntött. A JKH Nonprofit Kft. alapító okirata kimondja, hogy a társaság
cé|ja az alapítő onkormanyzatnak az ow.8. $ (1) bekezdésében meghatározott a helyi
önkoľmanyzatok által kĺitelezően ellátarldó feladat megvalósítása. A JKH Nonpľofit
Kft. azonkormányzat 100%-os tulajdona, a cégnyilvántartźsbabejegyzésre keľült.

4. JKH Nonpľoťrt Kft. olyan gazďáIkodő szewezet. amelynek anemzeti vagyonĺól szóló
2011. CXCVI. törvény 3.$ (1) bek. 19. bd) és ll's (1) bek. (atovábbiakbanNvtv.)
alapj źn vagyonkezel ő i j o g źńadhatő,

A' szerződés táľgya

5. Az Önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásban 35094 he|yrajzi szám alaĹt felvett,
Budapest, VIII. kerület Homok v 7. szźtm a|atti, és a 353 |5 he|yrajzi szźlm a|atÍ'

felvett, Budapest VIII. kerület Dankó u. 18. szćlm aIattí _ kivett beépítetlen tertilet
megjelölésű - ingatlanĺa egészséges életmód segítését céIző szolgáltatások, kerületi
spoľt és szabadidőspoľt támogatása, ifiúsági ügyek; mint önkoľmányzati kozfeIaďat
átaďásához kapcsolódva létesített vagyonkezelői jogot - a felsorolt kĺjzfeladatok
átadásávaI egyidejűleg _ ajelen szerződésben foglalt feltételek szeľint átađja a JKH
Nonprofit Kft-nek. A vagyonkeze|ői jog kiteľjed a teljes ingatlanokľa, vagyis Il1
htlĺyadára'

6. A Homok u. 7 . szám alatÍi íngatlan bruttó bekertilési éľtéke 22.400.000 Ft, a Dankó u.

18. sz. alatti ingatlan értéke |27,263.000Ft.

7. Aziĺgat|aĺok 1/1 hányadára kiteľjedő vagyonkezelői jog átadása a vagyonkeze|őnęk
ingyenesen történik.

8. A Felek a jelen vagyonkezelésí szerződést hataľozat|aĺ időre kötik. Az átađott
vagyonkezelői jog a JKH Nonprofit Kft.-t hatźtrozat|an időre illeti meg.

9. JKH Nonprofit Kft. a vagyonkezęIoi jogot a jelen szerződésben foglalt feltételek
szeľint átveszi és ellátja a vagyonkezelő jogait, teljesíti a vagyonkezelő
kötelezettségeit.

10. A Felek tuďatźtban vannak, hogy a vagyonkezelői jog az ingat|an-nyilvántartásba való
bejegyzéssel jön létre.

II. Az Önkormányzat fe|téte| nélküli és visszavonhatatlan hozzźljáru|ását adja a}.lhoz,

hogy az onkoľmanyzat áItaI a Budapest VIII. kerületi ingatlan.nyilvántartásban 35094
heIyrajzi szám a|att felvett ingatlanľa és a 35315 helyrajzi szźtm alatt felvett ingat|anra
létesített, határozat|an időre szóló, ingyenesen átadott, az egész ingatlanĺa kiteťedő,
UI aÍanyí vagyonkezelői jogot vagyonkezelés jogcímén a Vagyonkeze|ői jog
jogosultja j avétra IlI nźĺĺyban az ingat|arl-nyilvántaľtásba bejegyezzék.

12. Azingatlan-nyilvríntaľtási eljárásban felmęrülő költségeket az onkoľmányzatviseli.

13. Az ingatlan vagyonkezelésbe adása adó- és illetékmentes.
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14. Vagyonkezelő kijelenti, hogy adó-, illeték-, vám vagy taľsađalombiztosítasi jaľulék
tartozása nincs, ellene csőđ- vagy fe|számolźtsi eljĺíľás nem inđult, illetve nincs
folyamatban.

15. Felek a jelen szerzőđés aláťlrásźtval meghatalmazást adnak a Dr. Bálint Tibor Ügyvédi
Irodanak (1052 Budapest, Régi posta ltca 12. I. emelet 3.), hogy Dr. Bálint Tibor
iigyvéd ügyintézésę męllett a szerzőđést ellenjegyezze és a Feleket képvise\e az
ingatlan-nyilvóntaľtĺísi eljárásban. Dľ. Bálint Tiboľ a szerzodés ellenjegyzésével a
megbizást elvállalja.

II. A feladat ellátás átadása

16. Vagyonkezelő a Tĺĺmogatási Szeľződésben és a KozszoIgá|tatási szerződésben
meghatfuozott céloknak megfelęlően kĺiteles műkĺjdtetni a tźrgyi ingatlanokat és

tevékenysé gét v é gezni.

17. A Vagyonkezelő a ,,Budapest-Józsefuaľos Magdolna Negyed Progľam ll.''-ban foglalt
célokba valamint a KozszolgáItattsi szerződésben foglalt feladatokba ütközően nem
járhat el.

18. A Vagyonkezelő a 6. pont szerinti kĺjzfeladatokon kívüli egyéb tevékenységet csak
olyan módon és mértékben láthat eI, hogy az ne veszéIyeńesse az ćÍadott kozfeladat
elIatását.

19. Felek kinyilvánítj źlk azoĺ szanđékukat, hogy a 35094 és a 35315 he|ytajzí szźtm a|att
felvett ingatlanokat az onkormanyzat a lakosság védelme éľdekében rendkívüli
események esętén is hasznźt\hatja. A rendkívüli események fennállásaľól, az
igénybevétel módjáról Felek külön szerzodésben állapodnak meg, figyelemmel a 19.

pontban foglaltakľa.

20. A Vagyonkezelő áItaI afeladataí e||átźstthoz kĺizľemúködők igénybevételéľe jogosult.

2I, A Vagyonkezeló a vagyont nem idegenítheti el, valamint nem teľhelheti meg, a
vagyont biztosítékul nęm adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, a
vagyonkezelői jogot harmadik személyľe nem ruházhatja éú, valamint polgrĺľi jogi
igényt megalapító, polgári jogi igényt eldĺlntő fulajdonosi hozzźĄźlru|ást a
vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonÍa vonatkozóan hatósági és bíľósági
eljárásban sem adhat, kivéve Nvtv. 11. $ (8) bękezdés e) pontjában foglaltakat.

22.

III. A vagyonnal kapcsolatos ľendelkezések, a vagyon ůizemeltetése

A Felek kijelentik, hogy az Ingatlant megtekintették, lényeges tulajdonságaiva'
tisztában vannak.
23. Vagyonkezelő köteles a vagyon megóvásaľőI, a hatáLyos jogszabályok és e
szęrzodés rendelkezéseinek betartásáról és betaľtatásĺĺról gondoskodni, a

vagyonelemeket a hétköznapi haszná|aÍtől eltérő, további karosodástól megóvni. A



26.

27.

28.

+

vagyon megóVása érdekében tett halaszthatatlan intézkedéseiről Vagyonkezelő
onkormányzatot köte l e s táj ékoztatni.

24. Vagyonkeze|őtavagyoĺ,lkezelői jog aIapján- jogszabály, vagy jelen szerződés
másként nem rendelkezik _ megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos
kötelezettségei azzaI, hogy az Ingatlant nem idegeníthęti el, nem terhelheti meg,
tovźtbbá haszonélvezeti-, használat jogot, szolgalmat vagy más đologi jogot nem
alapíthat, aztbiztosítókul ncm adhatja ós a vagyonkeze|őijogot nem ruhózhatja tovĺíbb
harmadik személyre.

25. A Vagyonkeze|o ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogot nem létesíthet,
múvelési ág megvá|toztatásźra nem jogosult.

Iv. A vagyonnal va|'ő gazdállkodás

A Vagyonkeze|ó a vagyon haszná|atáéľt vagyonkezelési díjat onkormányzatnak nem
ťĺzet. A Vagyonkezelő a vagyontárgyak hasznáIatba adásából keletkező bevételeiből
k<jteles avagyoĺtárgyak állapotát és értékét hosszú távon fermtartani, továbbá az adott
önkormĺĺnyzati felađatok magas szintű e||tnásához szükséges technikai színvonalat
megőľizni.

Felek rogzít1k azon téný, hogy a szerződés tźlrgytń képezo Ingatlanok az
c}nkormányzati kozvagyon részét képezi, így az ezze| valő gazdá|kođás fokozott
felelősséggel jár. Ebből kifolyólag Vagyonkezeló a szeruődéses viszony íđőtartama
a|att folyamatosan ktjteles a vagyonkezelésbe vett vagyonnal gazdasági
számításokka| a|átämasztottan _ eľedményesen' a jő gazďa gondosságáva| e|járva
gazdálkodni.

Vagyonkezelő kĺjtelezettséget vállal arra, hogy

akozťrzemiszo|gá|tatásokdíjáthatáridőbenbeťlzeti,
a keletkező kaľeseményekľől jelentést készít és 100.000. Ft ĺisszeghatźrig a
kánenđezést önállóan bonyolítja Ie, ezen értéIďlatár felett a Budapest Főváros VIII.
keľül et Józ s e fu áľo s i onkormany zat P olgźrme steľi Hivat a\a utj an j źlr e|.

évente egyszel beszámol a vagyon źilapotárő|.

A Vagyonk ęzelő ę kötelęzettsége keľetében kĺjteles onkormĺínyzatot ha|adéktalanul
értesíteni, amennyiben az Ingat|anokkal v aIő gazdźikodás eredményessége bármilyen
okból veszélybe kerül. onkormanyzat azonrlali hatályu rendkívĹili felmondással élhet
a IX' fejezetben foglaltak szetiĺt, ha Vagyonkezelő mulasztźsa felróható, illetve
visszatérő és a vagyon értékét és épségét veszé|yezteti.

A Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett Ingatlanok hasznosításából származő
bevételeit, a vagyonkezeIés kozvetlen költségeit és rźfotdításait, saját bevételeitől és
költségeitől elkültjnítetten köteles nyilvántaľtani.

o

o

29.

30.



31.

32.

5

Vagyonkezelő a bevételęi és kiadásai soľán köteles figyelembe venni a Tiímogatási
Szerződésben foglaltakat.

Vagyonkezelő jogosult az|ngat|anok tekintetében szükségessé vá|t felújítási munkák
elvégzésére vonatkozóan az onkoľmtnyzathoz kérelmet benyújtani. A Vagyonkezelő
csak az onkormányzat ćital engedélyezett felújítási munkálatokat végezheti el,

amennyiben az onkormányzat a költségevetési rendeletében forrást biztosít, vagy a
saját bevéte|eí azt lehetővé teszik.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelő, ha az gazdasźlgilag indokolt és a
jogszabályok lehetőséget adnak ra, a vagyonkezelésbe vett vagyon bővítése,
továbbfejlesztése a szo|gá|tatás minőségének javítása érdekébeĺ áI|anháztartási vagy
EU fonások elnyeľése érdekében páIyazatot nýjthat be a kiíróhoz.

A páIyázat benýjtásához az onkormányzat Képviselő-testületének előzetes
hozzájźlru|ása szükséges. A hozzájáruIźtsnak tartalmaznia kell a tęwezett benlhźnás
cé|jára, aZ igényelt támogatás ny(Ątására, ĺisszegére, aZ cineľőre, a beruhźntĺs
elszámo|ásźlra, valamint a támogatás felhasználásával kapcsolatos biztosítékokra
vonatkozó feltételeket is.

V. Adatszolgáltatás és nyilvántaľtási ktitelezettség

35. A Vagyonkezelőt a vagyonkezelésbe źltvett vagyon vonatkozásźtban az á|lamháztartás
szervezetei beszźlmo|tlsi és könywezetési kötelezettségének sajátosságaiľól szóló
24912000. (XII. f4.) Korm. ľendeletben foglalt adatokkal kapcsolatban
adatszoIgáItatási és aďat-nyi|vántartási kötelezettség teľheli aZ onkormányzat
vagyonkimut atźsa számár a.

Ennek keretében a Vagyonkezelőnek az önkormányzati vagyon-kimutatáshoz az adotí
évet követően, onkormáĺyzat által meghatźrozott hatáľidőben, módon és formában
cisszesítő kimutatást kell készítenie a vagyonban bekövętkezetíváltozásokĺól.

VI. Az iinko ľmán y zati v agyonnal töľtén ő elszámolás

36. Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlanok múszakl' áIIapotárő| és az átaďott
ingóságokľól közösen jegyzők<inyvet vesznek fe| a szeruődés a|áirását követő 30
napon belül. A jegyzőkönyvben rogzitett mtĺszaki állapot képezi a kiindulási alapot,
melynek megfelelően Vagyonkezelő köteles jelen szerzódés megszúnésekor az
Ingatlanokat aZ onkormányzatnak visszaadni, a 25. pontban foglaltaknak
figyelembevételével'

37. Felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkeze|ó az adott évet követő február 15.

napjáig íľásban beszámol az onkormtnyzat Képviselő-testületének az átvá|lalt e

szerzódés taryyát képező feladatok e||átásárőI és a hozzá kapcsolódó vagyon
mfüĺjdtetéséro| avagyoffa vonatkozó főbb mutatókat is tafia|maző beszĺímolóban.

38. A Vagyonkeze|ő avagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonkezelésbe vett
vagyontźltgyak jelen szerződés megkötésekoľ ťrgyelembe vett éľtékének a

JJ.

34.
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megszűnéskoľi vagyoni éľtékéhez viszoĺyított érték különbözetével elszámolni a
következők szerint:
- ha a vagyon csökkenés úgy következett be, hogy a Vagyonkezelót ęzze|

kapcsolatban felelősség nem terheli, akkoľ a Vagyonkeze|ő a kĺiltjnbözetet nem
köteles megtéľíteni.

- amennyiben a fent felsorolt feltételek nem teljesiiltek, illetve a vagyon
csökkenésében a Vagyonkezelőt felelősség terheli, a külĺjnbozetet
Vagyonkezelő köteles megtéríteni.

- a vagyon növekedésébo| származó többletre lđarab, érték/ Vagyonkezelő nem
tarthat igéný, aĺ:.a nézve tulajdonjoga lrész tulajdoď nem keletkezik, sem
pedig megtéľítési igénnyelnem léphet fel.

VII. Vagyonkezeléssel kapcsolatos vagyonvédelem, vagyonbiztosítás

39. Felek rogzítik, hogy onkormźnyzat kötelezettsége a vagyonkezelésbe adott vagyon
vagyon-, tuz-, és elemi kaľ elleni biztosítás megkötése.

40. Vagyonkezelő köteles biztosítaní az[ngat|an vagyon elektronikus és/vagy mechanikus
éslvagy élőerővel ellátott vagyonvédelmét.

VIII. A vagyonkezelés időtartzma

41. Felek je|enszerzőđést ahatályba lépéstől szźmitotthatározaÍIanidőre kötik.

Ix. A szeľződés megszűnése

42' A szerződés Felek erľe irányuló megegyezésével, tovźhbá a Magyaľország he|yi
önkormányzatafuő| szőIő f0I1. évi CLXXXX. ttirvény (a továbbiakban: Mötv.) 109.

$ (10) és (12) bekezdéseibęn szabá|yozottak és a szerződésben meghatfuozott egyéb
ok miatti felmondás esetében a következők szerint szűnhet meg.

43' A szerzođés megszűnik:
- rendes felmondással'
- Felek közös megegyezésével,
- ľendkíviili felmondással,
- Vagyonkezelőjogutódnélkülimegszúnésével,
- az Ingatlan megsemmistilésével.

44. onkormźnyzat rendes felmondássa| a szerzódést a felmondással éľintett év đecember
3l. napjával, legalább 6 hónapos felmondási idővel sziintetheti meg.

45. onkormtnyzat a szerzőďést rendkívüli felmondással _ 1 hónap felmondási idővel _
akkoľ sztintetheti meg, ha
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- a Yagyonkezelő az Mötv. 109. $-ban, valamint az Nvtv. 11. $-ában foglalt
kötelezettségeit a helyi költségvetési és vagyongazdáIkodási érdekeket hátrányosan
éľintő módon megszegi,

- a Vagyonkezelő aZ ellene megindult csődeljaľásľól, felszámolási eljaľásról
onkormányzatot a szerzőďés időtartama alatt nęm ttĄékońatja,

- a Vagyonkezelőnek 6 hónapot meghaladó olyan |ejart ktjztartozása, illetve a
vagyonkezeléssel kapcsolatos tartozása á11 fenn, amelynek megfizetésére nem
kapott halasztást,

- jogszabályban meghatározott egyéb ok fennállása esetén.

46. onkormányzat azomalihatá|ýrendkívüli felmondással felmondhatja a szeruőđést,ha
a VagyonkezeIő..
- aszetzodésben részletezetr. feladatokat nem látja e|, avagyont rendeltetés ellenesen

hasznáIja, abban ktlrt okoz,
- jogszabályban meghatźrozott egyéb ok fęnnállása esetén.

4].Fe|ek a szerződés megszűnésekor e szeruódésben foglaltak szeľint elszámolnak
egymással.

48. A szerzőđés megszűnése esetén a Vagyonkezelő jelen szerződés 13. pontjában

meghatátozott átadás-rítvételi jegyzőkĺinyvekben megállapított állagnak és múszaki
állapotnak, valamint onkormanyzat áital engedé|yezett felújítási, karbantartási és

beruházási munkák figyelembevételével ktjteles az Ingatlant onkormányzatnak
visszaadni.

X. A vagyonkezelőĺ jog gyakoľlásának az e||enőrzése

49. A Vagyonkezelő kĺiteles tűrni, hogy onkoľmányzat az önkormányzati vagyonnal
kapcsolatos tevékenységére, annak célszeľĺĺségére, törvényességére vonatkozó
ell enő ľzé si j o gait zav artalanul gyakoľo lhas s a.

A Vagyonkezelő köteles tűrni, hogy az onkormanyzat be|ső ellenőrzést vé,gezhet az
á|Ianháztartásľól szóló f011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áľrt.; 70. $-a a|apjźn.

XI. Együttműkiidés' viták ľendezése

50. Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőltik
elvaľható módon, j óhiszemrĺen egyĹittmfütjdnek.

51.A je|en szeruődésből eredő vagy azza| összefüggő bármely vitát Felek kötelesek
egyeztető taľgyaláson rendezni. A vitás kérdések egyezetését bármelyik fél íľásban
kezdeményezheti. Az egyeztető tźlrgya|ást Felek a lehető legközelebbi időpontban
folytatják le.

52. Amennyiben az eIoző pontban írt egyezteto targyalásokon a vitás kérdést _ legfeljebb
3 hónapon beliĺl _ Felek nem tudjak rcĺdezn| i:gy a vita eldöntésére bíľósághoz
foľdulhatnak.
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53. Felek kijelentik, hogy onkormányzat magyarországi települési önkoľmányzat, míg
Vagyonkezelő Magyaľországon bejegyzett jogi személyiségű gazdasági társaság és
ezen szeÍződés megkĺjtésére vonatkoző képességfüet jogszabtlly nem korlátozza és
nem záľja ki.

54. Felek a szeruódésben nem szabá|yozott kérdésekbeĺ az Mötv., az Nvtv., az Äht., az
ĺĺllamhóĺaľtós szervezetei beszámolĺĺsi és könywezetési kcjtelezettségének
sajátosságairól szóló 24912000 (XII. f4.) Korm. ľendelet, a Polgári Törvénykönyv
idevonatkozó rendelkezéseiben foglalt szabtiyok alkaImazástú.határozzák meg.

55. Jelen szerzóđés az aláírćs napján lép hatályba.

56. Jelen szetződés készült .... oldalon, 5 egymással egyezo példĺányban.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik útján jőváhagyő|ag
írtźk a|á'

Budapest,2013. máľcius .... Budapest,2013. március .....

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi KözłisségiHázakNonpľoÍit
Jrízsefvárosi onkormányzat Kft.

képviseletében: képviseletében:

dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ

onkoľmányz at részérő\

Becskei-Kovács Barbara
ügyvezető

Vagyonkezeló részétőI

Dr. Bálint Tibor ügyvéd
Dr. Bálint Tibor Ügyvédi Iroda

(|052 Budapest, Régiposta u. |2.U3.)
E||enjegyzés kelte: Budapest, 2013. máľcius ....

Dátum: f0I3. maľciusFedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páľis Gyulané
pénzngyiugyosztá|yvezető
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Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľos Onko rmőĺnyzat
Képvis elő-testůiletének

...ĺ2013. (......) tinkoľmányzati ľendelete

a Budapest Jĺízsefuáľosi Onkoľmányzatvagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásáľól szólĺí 6612012. CXII.13.) önkoľmányzati rende|et mĺídosításáľól

Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában és a32. cikke (2) bekezdésében,
Magyarországhelyi önkoľmanyzataftő| szóIő 2011. évi Cl-Đoilx. törvény 107. $-ában és

109 $ (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. tcirvény 5. $ (2)
bekezdés c) pontjában foglalt fe|hatalmazás alapjan a következő rendeletet alkotja:

1. $ A Budapest Józsefuaľosi onkoľmrányzatvagyoruíĺól és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 661201'2. (xII.13.) önkoľmĺĺnyzati rcnde|et (a továbbiakban Rendelet) a
36. $-a a következő (5) bekezdéssel egésztil ki:

,,36. s Q) A vagyonkezelői jog inglenes átengedése kizárólag az onkormányzat ]00%-os
tulajdonában álló nonprofit Ęft. ľészére toľténhet.,,

2. $ E ręndelet 20|3. ápľilis 05. napján lép hatályba és ahatźiyba|épést követő napon
hatźiyátveszti.

Budapest, 2013. máľcius ....

Riman Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgiírmester
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Ktiltség számítás 2013. évľe

1. Személyi kiadás:

karbantaľtÓ: 40 (munkaőľa) l14 000 Ft (havi bruttő béľ) 3f 4gO Ft (iáľulék) 11 700 Ft/hÓ (cafeteria)

2. Technikai igény:

eszkozbeszerzés (szemetes zsák, edények, sepľiĺ, lapát egyéb) 40 ooo rt (évente 2 ďkalommal)

szolgáItatás megľendelése-gyomíľtás |27OOFt 10 alkalom 127 000 Ft

szolgá,ĺtatás megrendelése-szemétszáIlitás 5 000 Ft 10 alkalom 50 000 Ft

szolgáItatźls meglenđelése-víz, csat. Szolg 5 500 Ft 10 alkalom 55 000 Ft

DankÓ u. 18., és Homok u. 7. Sport Udvar cisszesen 1 893 900 Ft

1 581 900 Ft

80 000 Ft
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Budapest, VIII. Józsefuáľos, Homok utca7, kdzösségi sportudvar kialakítása

rcorrsÉovETÉs KIÍRÁS
poÖsszpsÍľo

MTINKANEM

I./1 Homok utca 7 . lakóépĹilet bontasa
I./2 Közösségi sportudvar kialakitása

Műszaki észrevétel

r 595 600,0./
13 e33 s\t3)

4t0l7l,g

|2959 660,0 ĺvll l0003l'6 ĺ
,XJ

365 066,0 /

Homok utca7. összesen:

MINDÖssZESEN:

ĺre' Qs,ĺ,):

MINDOSSZESEN BRUTTO:

15 939 272,9 24 4f4 757,6

40364030,5 " iv

l0 09l 007'6 ĺ /

50 455 
"r,r/

#ľ

1. oldal. összesen: 6



3. Csatoma bekötővezeték lesziikítése 50 mm-ig,
tisztítóidom és tisaítóakna beépítésével

r. ÉptiI,nľ BoNTÁsA

l . Hagyomĺĺnyos szeľkezetiĺ lakóépület bontĺĺsa
gépi eľővel, kiegészitő kézi munkával csatlakozó
terepszintig

5138 lm3 0,0 2 000,0

2. Pinceftjdém bontása a felmenő fa|azatokilletve
az alaptestek. csatlakozó terepszint - 1,00 m -
ig - történő visszabontasźxa|, avízméľőhely és
a csatoma bekötés megóviĺsával.

0,0 t0 276 000,0

0,0 657 660,0

70 000,0 42 000,0

55 000.0 45 000,0

I 425 000,0 I 900 000,0

45 600,0 39 000,0

339 m2

I klt..:ĺ

I klr.
1.'ĺ

0,0 I 940,0

70 000,0 42 000.0

45 600,0 39 000,0

Monolit vb. vízóraakna építese mérőhely szĹikség
szerinti áthelyezésével

\ I db 55 000,0 45 000,0

4. Munkagödör feltöltése töltő ftilddel, 0,5 m vtg
rétegenkénti tömöľítésse| y:8 5% t<imcirségre,
legfefső felső rétegb en y:9 5o/o tömörségre

950 m3 I 500,0 2 000,0

s. Új méľőszektényelhelyezése az elektľomos
betápláló kábel átktitésével, a meglévő méľőóľa
áthelyezésével vagy új mérőóra felszeľelésével

BONT I 595 600,0
l

12 959 660.0 /
tlU

Homok utca 7 . kiiziisségĺ sportu dvaľ kialakÍtá s a

I. BURKoLAľ ÉplľÉs
Atépitményi munkík:

l. Tiikörkészítés tömörítés nélkĹil, gépi eľővel,
kiegészítő kézi munkával, sík felületen

1ĺlo 
mz 0,0 | 020,0

/Ił.

2. o|da|, összesen: 6

o,o 907 Boo,o
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utak alatt

, 890 m2
\

)

2.Ta|ajjavító réteg készítése , útépítésnél l5 cm
vastag homokos kavicsból

133,5 m3 3 500,0 2 000,0 467 Z50,O,f 267 000,0

3. Útburko|at atta|ajának tömörité se 95%o'łľa

\u890 m2 0,0 100,0 0,0 gg 000.0

4. Talajjavító réteg tömörítése gépi erővel, ilôgľ
felületen, 95%o-ta

133,5 m3 0,0 g3 450.0

5. Simítóhengeľtés a Ířildmű feltiletén, gépi erővel

': r'r4'1i 355

0,0 195 900,0

46 800,0 36 400,0

0,0 700,0

0,0 220,0

6. geotextilterítés
,1260 mZ 180,0 140,0

7. coulé-kavics töltés összesen 45 cm
', 52,2 m3 5 200,0 Z 4OO,O f7l440,0 125 2gO,OV .. 

o''--

Felépítményi munkák

1 . Beton burkolatalap készitése parkolóépitésnél,
permetezett védőréteggel utókezelve 15 cm
vastag c 8.32lFN betonból, diladálva

126 m3 l0 500,0 4 000,0 I 323 000,0 504 000,0V
2. Kęľti szegé|y készítése ''Abeton,. tip. |00|25/5
cmsziirke szélkő-elemekből (C l 6.16/FN)
betonalapgeľendával

1 78,7 fin I 500,0 I O0O,O ilB 050,0 7g 700.0\l
3. ontött sé'ĺĺnyaszfalt burkolat készítése 3 cm
vastagságban oe-s jelű keverékből

'7l0 Ín2 2 100,0 800,0 t 49l o00,o 568 000,0
L

4. Öntött gumiburkolat készítése vörös színben

\ 64 m2 10 200,0 2 300,0 652 g00,0 147 ZO0,O

V

4ľ

3. o|dal, összesen:6
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II. UTcABÚľonon. BERENDEzÉsBr

1. Fém futbďlkapu kosĺĺrlabda palánkkal
egybeépítve, kihelyezéssel

i. 2 db 180 000,0 5 500,0 360 OOO,O t 1 000,0 \
'\/ \-;

2. Fém futball kiskapu

'...,-,2 db 30 000,0 5 000,0 60 000,0. ĺ l0 000,0 U

3. Streetball palĺínk fem állvánnyal, kihelyezéssel
.. 2 db 70 000,0 5 000,0 140 000,0 l0 000,0 i
\'i1J

4. Bontható, flexibilis röplabda-, és teniszháló
0 db 0,0 0,0 0,0 0,0

\/'
s. tvĺlĺsžofal

,, 0 db 0,0 0,0 0,0 0,0
\J

n. ÉpÍľÉsl - sZAKIPARI MUNrÁr
1. Kerítés ďap készítés C12.32|FN betonbÚl

'\ 46 m3 12 500,0 4 000,0 575 000,0 184 000,0 i\i
\

2. Fetiileti sziváľgó készítése diirken 16

lemezből

'Ýo* 3600,0 600,0

3. Hanggátló burkolat 50 mm kozetgyapotlemez és

kięméretĹĺ, lyukacsos téglából' éltégla fa|azat
\i354 m2 3 384,0 4 264,0 | 197 936,0 I 509 456,0 .,

;1\-

4. Acél zźtrtsze|vény keľítés mezo 5500x4000 mm,
3800x2200 kapuval

i I db 990 000,0 148 500,0 990 000,0 148 500,0
\,o 

iji
5. Acél zátrtszelvéĺy keľítés mezo 5500x2000 mm,
ťrx .i 4 db 385 000,0 57 75o,o' l 540 000,0 23l 000,0 .oĺ,

6. Acél zźrtsze|vény kerítés mező 2000x2400 mm

\ 7 db 168 000,0 25 200,0 I 176 000,0 176 400,0 
,\./ ľ

7 . Acé| zźrtszelvény kerítés mező I920x2400 mm'\\. 1 db 161 280,0 24192,0 161 280,0 24192,0

86 400,0 14 400,0 
.i

rj

łn U'

A,Ĺ.

4. oldal, összesen:6
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9. Kerítés építés bontott, nag;rmérehĺ tömör
téglából fa|azva30 cm vtg 3,0 m magas' telibe
döľzsĺilve
.,.\. 7,5 m3 12 120,0 38 449,0

\ł
10. Homlokzati nyílások befalazĺsa, nagyméretű
tömör téglából fa|azva

.."t,u *, 12 1f0,0 3g.44g,0 104 232,0 330 652,g 
iŕ."'/

1 l. Acél térelhatĺĺľoló szerkezet elhelyezése
hom]okzati ablak nyílĺĺsba, a homlokzati falon

. 4 db 35 000,0 5250,9 l4O 000,0 21 000,0
\ 

," ĺ.! 
lv vvv'v LI vv 

ii

| 2. B ej źttati kapu felúj ítása, új felülvilágítóval,
40x60 mm zĺĺrtszelvényből gyĺľtott acél tok
elhelyezésével, kapuszĺáľnyak 40x60 mm acél
záľtsze|v ény kerettel töľténő
megeľősítésítésével

,.,.1 db 305 200,0 41 040,0 305 200,0 41 040.0\ł 
ĺ;

13. Homlokzati vakolat javítás 20%oa|att

\ 8: *2 7 644,0 43ZO,O 136 452,0 358 560,0 ,,

\ ./ 
!'ł.

14.Homlokzatszínezéseszi|ikátbźzisúfestékkel

8. Keľítés építés bontott, nagyméretii tömöľ
téglából fa|azva45 cm vtg 5,4 m magas' telibe
dörzsölve

93,7 m3 12120,0

\,78 m2 791,0 680,0

38 4ł8,0 | |35 644,0 3 60f 577,6 l

90 900,0 2gg 360,0 f

6t 699,0 53 040,0 j

53 028,0 63 216,0

9 885,3 t7 795,2 ,/

15. Acél rácsok, téľelhatríľo|ő szerkezetek mĺĺzolása
Kétszeľi alap és kétszeri fedő réteggel

Y31 m2 I 380,0 2 110,0 tBO 780,0 276410,0 
r

16. Helyszíni beton fedkő készítése 15x62 cm

\ 101 frn 2686,0 3ZOZ,0 271286,0 323402,0 
7

t7.He|yszíni beton fedkő készítése 15x102 cm

\ tz fm 4 4ts,o sz6l,o

18. Helyszíni beton fedkő készítése 8x42 cm

\ 8,3 fm I 191,0 Z 144,0

lĹ
5. o|da|, Összesen:6



l9. Megmaradó 50 cm vtg határoló kerítés szakaszok
6x50 mm laposvassal tĺĺrténő kétolđali pantolrĺsa
l m-es kiosztásban az újfedkőbe illetve az
alaptestbe horganyozva

720 frn | 062,0 520,0 . i64 640,0 374 4OO,O'-^! \ .\,

20. Kapuvilágítĺís létesítése: szigetelt vezeték
elhelyezése védőcsőbe hűzv a r éz
keresztmet szęt: 4 - 6 mm2
Mcu 450l750V tx4 mmŁ,falon kíviili, vízmentes
kültéri lrámpa elhelyezése
''Legrand Kontľavill', Galactic kör alakú lámpatest
fehér keľettel, 75 w, IP 54, R: 62000,

' alkonykapcsolóval

'v I klt 22800,0 l8 000,0 v22 800,0 18 000,0

/

-t/

VV

t{
6. oldal, összesen:6
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Budapest, V[I. Józsefuáros, Homok ltca7,közösségi sportudvar kialakítása

rÖrľsÉoVETÉS rrÍnÁs
poÖsszpsÍro

műszakÍ észľevétel

MT]NKANEM

I./2 Közösségi spoľtudvar kialakitása 410 t71,6 365 066,0

Homok utca7.összesen:

MINDOSSZESEN:

\ , AFA (25%):

MINDÖSSZESEN BRUTTo:

41017t,6 365 066,0

775 f37,6.

193 809,4

969 047,0

il-(
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Homo k utca 7 . kiiziiss égi spo ľtudvaľ kĺalakítása

3. I{arrggátló burkolat 50 mm kőzetgyapotlemez és
kisméretű, |yukacsos téglából, éltégto falazat

keľítés alapfal szigetelése
46,0 m2 I 008,0 450.0

Dörken felületszivĺírgó

9,5 m2

15/70 cm fedkő
53,2 m

39,0 m2

pálya felfestés
l3,0 Ín2

SPORTT]DVAR

3 384,0 4 26Ą,0

3 033,0 3 615,0

I 200,0 360,0

9 500,0 7 500,0

32149,0 40 509,0

ló l 355,6 192 3 l8.0

46 369,0 20 700,0

l4 040,046 900,0

123 500,0 97 500,0

410171,6 365

il{-
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L0g
Dankó utca 18. közösségi szabadidő., és sportközpont kialakítása

rorrsÉcvETÉS zuÍnÁs

rŐosszpsÍľo

MUNKANEM

t tst ooo/ 6766480
7 324 560,./ . I 274 523

,/
t73 926 / / 410 598

s sssgoo/ 2 s38 6so
2390000 r' 155 000

zztg ooo,,/ I 284 0oo

egąlao./ l05 160

tstzgt/ 237 ss4

zĺesoo / |72500 -....

-4

I. Előkészítő munkak
II.. Épftési munkfü
III. Spoľtudv ar víz.csatorna külső közmiĺépítés
[V.Burkolatépítés
V. Utcabútorok, berendezések
VI.Keľtészet
VII. Közvil ágítas kiépítése
VIII. Éptiletgépészet

Mrĺszaki észrevétel

Dankó utca 18. összesen:

Anyag + munkadíj összesen:

ArĺQsyo):

MINDossZEsEN BRUTTó:

p!P, '

\
I

\

I

!
I ilł

zosrso3Tu/ rlg44gos /

39 459942 /'

9864985 -/

493Z4gZl ,./

1. oldal, Összesen: 18
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I. ELoKÉS zĺľ o ľĺul.lrÁr

1. Cserjeíľtás
1530 m2 / 0,0 202,0

2. Fa kivágása 10.80 cm átmérőig
24 đb / 0,0 25 000,0

3. Tuskóirtás
7đb ,/ 0,0 7 500,0

4. Nyesedék elszállítasa
123m3 a 6500,0 3640,0

5. Kommunális hulladék,sitt összegyĹijtése

30 m3 ./ 0,0 1 500,0

6. Hulladék e|szźilrítźľia
30 m3 .z 6 500,0 3 640,0

7. Bontott töľmelék elszállítása leľakóhelyi díjjal
25m3 7 6500,0 3640,0

799 5oo,o / ąąl 72o,o /

45 IOO,O /

1g5 0oo,o / 1og 2oo,o /

162 5oO,O / g1 ooO,O /

0,0 309 060,0 .r-

600 ooo,o /

525oO,O /

0,0

0,0

0,0

I
ul

i

Ę

I
tĺ
t

ri
ł
i
ii
.ĺ

t

8. Duľvatereoľendezés
2840 m2 / 0,0 1 800,0 o,o 51120OO,O -/

OSSZESEN:

S'

ÉpÍľÉ'sĺ MUNKÁK
II./1 . ÉPlTolrĺBsľBru MI.JNKÁK

1. Falzsaluzas kétoldďi, fiiggőleges vagy ferde sík
feliilettel (kerítés) -.

35,46 m2 -/ 1 300,0 2 400,0

2. Munkaárok ftildkiemelése közművesített terĹileten,

kézi erővel, báľmely konzisztenciájű talajban,
dúcolás nélktil, 2,0m2 szelvényig, IlI. tatajosztály

5Im3/ 0,0 5 152,0

3 . Fejtett Ířild felrak asa szátllítőeszközre kézi erővel,

46 og8,O 
1

85104,0 /

0,0 262752,0 /

talajoszüíly I-IV.
6!,2 m3 ,/ 0,0 1 456,0 0,0

ilľ

89 107,2 '/
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i

4. Beton-és vasbeton-sáva|ap készítése darus
technológiával,
C t6/t6 KK kavicsbeton

st m3 ,/ 13 6so,o 6 soo,o

5. Betonacél-szeľelés: I2-20mm átmérőig
Betonacél 860.50 12 mm, szálban

1,5 t / 210 OOO,O 60 OOO,O

6. Szerelőbeton készítése 5.10 cm vastagságig
C 8/10.16/KK kavicsbeton keverék

4,07 m3 / 11 445,0 7 3oO,O

7. Szerelőbeton készítése 5.t0 cm vastagságig
C 8/10.l6lKK kavicsbeton keverék

3,9 m3 / 11 445p 7 3oO,O

8. Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságig; léccel
lehúzva
C 8/10-16/I(K kavicsbeton keverék

2,34 m3 / 11 445,0 g 4oO,O

9. Monolit vb koszoru készítése C |61 10-16/KK
kavicsbeton keveľékből

9,3 m3 ./ 13 650,0 10 608,0

10. 15 cm vtg vá|aszfa| készítése bontott, nagyméretiĺ
tég|áből

62mz/ 112g,0 44s6,0

t l. Fa|azat készítése készítése bontott, nagyméretíĺ
téglából 30 cm vtg, telibe dörzsölve

81 m3 / 12120,0 38 448,0

12. F a tetőszerkezetek báľmely ľendszerben faragott
(fiirészelt) Íiából, 0,020 m3 /m2 bedolgozott
famennyiség
Fiĺrészelt geľenda 50x100, 75x150, t00xl00 mm 3-4m
I.o. /

44,5 m2 ' 24OO,O 22OO,O

I3.Deszkaz,ásereszdeszkźzás,eresz|emezalá,
zsaludeszkával

44,5 m2 / 1 8oO,O 12oA,O 
n

ĺł/ I\
//ľ. I

/ '/.\i--

Í.trÍ

,"
696 150,0 " 331 5oO.O /

31s ooo,o / no ooo,o/

46 sl1,z / zg 211.0 /

/
44 635,5 28 470.0/

26781,3/ 196s6,o /

,/
126 945,0 gg 654,4 /

69 626,0 / ,ru 21z,o /

,/
981720,0 311428g,0 ./

_/
106 8OO,O 97 goo,o /

i

{
{

E

E

3. o|dal, összesen: 18

Bo 1oo,o/ s3 4oo,o 
/
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14. Nritfederes oSB lap fedés
44,5 rrfl z- í 332'0 1 o5o.o

15. Betonyp lap meľuryezet !0 mm vtg
38,9 m2 ,/ .ĺ 515,0 ĺ olo,o

16. Padlóburkolat
fagyállő gres burkolóIap 30x30x0.8 cm

26,6 m2 ,/ 3 206,0 2 4oo,o

17. : Fal-, pillér- és oszlopburkolat fagyálló gres burkolólap
30x30x0.8 cm

I02 m2 ./ 3 206,0 24oo,o

l8. - Kavicsőrlemény bevonafu bifumenes lemezfedés
szegezéssel rögzített csupaszlem ez;e ragasztva,
48/48 90 cm.enként kiosztott léclefogással

44,5 n2 / 1 g4o,o goo,o

19. . Műanyag ereszcsatoma felkör szelvényÍĺ
14m ./ T260,0 13oo,o

20. . Miĺanyag lefolyócsatoľna szeľelése kör
keresfmetszette1, 1 10 NÁ

z,3m/ 49go,o 13oo,o

2l. AcéItokos horganyl emez|aptömör uito .lh.ly."e,.,
szerelvénye zése, 90x2l 0 cm

3 đb / 1o8 9oo,o 18 ooo,o

22.Be|ső acéltokos horganylemezlap tömö t véiaszťalajtő
elhelyezése, szerelvénye zése, 110x2l0 cm

2 db -/ 213125,0 18 oOO,O

23. Sima 20x20 cm méľehĺ üvegtégla falazat, e|őre
kihagyott falnyílĺísba

2,6 m2 / 26 ooo,o í4 ooo,o

24. AcéIkerítés elhelyezés, kerítéskapu, sínenfutó
fi'ltósínes tolókapu, 100x40 mm zártizslvény, 6x I20
mm acélszelvénybőI hegesztve 2g0/ |g8.

1 db -/ 261 oOO,O 39 150,0

lđł

59 274,0 / ąa 725,0 r'

58 933,5 / ąo 845,0 /

85 279,6 / as B4o.o /

3zT o1z,o / roo Boo,o 
y'

,/
81 ggo,o 35 600,0 /

10í 640,0 
/ ,,u2oo,o/

#

./
261 000,0

,/'
39 150,0

,/ ,/11 454,0 r' 2ggo,o /

326700,0 / 54 }OO,O /

426 250,0 / 36 }OO,O /

67 600,0 
/

36 4oO,O /

4. oldal, tsszesen: 1g



113
25. Acélkerítés elhelyezés, kerítéskapu, 100x40 mm
zźrtsze|vény, 6x |20 mm acélszelvényből hegesztve
116/t98.

t db / 108 ooo,o 16 zoo,o

26. Kapuval megegyező kialakítrísu kerítés100x40 mm
zártszelv ény, 6x 1 ?.0 mm acélszelvénybő l hege sztve,
HEB 200 acél oszloppal és kiváltó gerendával, 198 cm
magas. ,f

5,5 m ' 119 ooo,o 13 soo,o

27. Acél szerkezetek mźo,ď'ásaa|apozó és kétszeri fedőréteggel /
I72rn2/ í35o,o 195o,o

28. Talajnedvesség elleni szigetelés, oxidált bifumenes
hegeszthető lemezze|, két ľétegben, vízszintes
felületen
EUROSZIG GRLIND 4,0 mm oxidált, homokolt
hegeszthető alátýemez

39 Ín2 - 1008,0 4oo,o

29. Hő-és hangszigetelő anyagok elhelyezése,
Leragasztźs, rögzÍtes nélkül (rögzítés ktilön tételben
kiíľva), ftiggőleges vagy ferde sík felületen
Nikecell NC 2 keményhablemez, |5,|-2o,O kým3, 20
mm vastag (kerít"; és éptilet közé)

0,2 m2 ' 3oo,o 4go,o

30. Hő-és hangszigetelő anyagok elhelyezése,
leragasztas, rögzítés nélkül l00mm vtg
ĺĺsvrínygyapot hő s7i getelés

40 ÍÍL2 / 526,0 384,0

3l. Hő.és hangszigetelő anyagok elhelyezése,
Heratekta 50mm vtg hőszige te!ő |emez

6,6 m2 / 3 452,0 goo,o

32.Nagyméretíltég|afalazat javitĺĺs.abontotttégláua|
32 m3 / 12120,0 38 448,0

3 3 . Acél zfu tszelv ényíi keritéselem legyĺĺrtása és
elhelyezése 2000x2500 mm

4 db 7 í75 000,0 26250,0

4ĺ

,/
109 000,0

,/
16 200,0

wĚ

6s4 soo,o - ,o zso,o /

23z2oo,o/ sss 4oo.o /

39 312,0 / 15 600,0 ',/

60,0 ./ 96,0

21040,0 15 360,0

zzlil3,z / szgo,o /

387 B4o,o 1111336,0 -/

ťŘ

1

I

5. o|da|, összesen: íB

700 000,0 105 OOO,O



3 4. Acél zźrtsze|v ényú keritéskapu le gyártása és
elhelyezése 4000x2500 mm -

7 db -- 350 000,0 52 500,0

35. Acél sze||őzőrźrcs beépítése l50xl50 mm
5 đb r- 3 500,0 1 500,0

36. Kerámiasze||őzőrács beépítése l50x150 mm
3 db/ í o5o,o 42o,o

vILLAt\.YszERELÉsI MUNKÁK
3 8. Kiszolgáló épület elekhomos há|ózatakiviteli
(szerelési) tervének elkészítése

I ktt ,/ 0,0 40 000,0

350 OOO,O/

17 500,0 /

3150,0/

71.4

52 5oO,O/

7 5oO,O /

1260,0 /

0,0

29 800,0

40 000,0

11 350,0

3705,0 / 13 260,0 -"

975,0 / 51oO,O /

,/
3 510,0 " s 616,0 /

39. Elektromos mérőszek'ĺény elhelyezése JMcs l40
| đb ./ 29 8oo,o ĺ i gso,o

40. Védőcső elhelyezése előre elkészített hoľonybą
miianyag csőből, e|ágazó dobozokkal, belső átmérő:
2t-29 mm
HYDRO-THERM beltéri Mii III. vékonyfalú, hajlítható
merev míianyag;ziirke védőcső 36 mm, Kód: MUJII36

39 m '' 95,0 340,0

4l. Védőcső elhe|yezése előre elkészített hoľonyba,
műanyag csőből, e|ágazó dobozokkal, belső átmérő:
36.48mm HYDRO.THERM beltéľi Mü l l l. vékonyfalri,
hajlítható męrev miĺanyag sziirke védőcső 29 mm.
Kód: MU-III29

15m ./ 65,0 340,0

U/

42.Szigeteltvęzetékelhelyezésevédőcsőbeh,űnĺavagy
vezetékcsatoľnába fektetve, téz v agy alumínium
énel, Ieágazó kötésekkel, szigetelés méľéssel, a
szeľelvényekhe z csatlakozó vezetékvégek bekötése
nélkiil, keresztmet szet: 0,5.2,5 mm}
Mcu 450/750V 1x1,5 ĺ,rĺl},tömör vezetővel, ĺHolv -

rtTm/ 30,0 49,0

ilJ
6. o|dal, tsszesen: í8
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43' Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe hűzvavagy
vezetékcsatornába fektetve, réz v agy alumínium
éte|, |eěryazó kĺitésekkel, szigetelés méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése
nélkül, keresztmetszet: 4-6 mmf
Mcu450l750V lx4 mm2,tömĺiľ vezetővel,lho7v-Ul ,/

6a m 1 75,0 48,o Ą iloo,or' 288o,o /

44. osszeépíthető világítasi szerelvények elemei; fedlap
speciális betétekhez''Legrand Kontavin'' Gďea
mozgásétzékelő funkcióblokk, alumínium, R:7 7 7 362
(villanykapcsoló helyettesítésére) ,/

4 db .' 16 890,0 860,0 6t 560,0 / 3 440.0 ./

45. Eľősáramú relék, impulzusrelék, kapcsolóórłík,

Đ lépcsőházi automaták, alkonykapcsolók,..- mozgásérzékelők elhelyezése, kďapsínĺe pattintható
kivitelben 164-ig
GANZ KK GLE 4 elektronikus lépcsőházi automata ,/

4 đb .. 6 57o,o 860,0 26 28o,o / g 44O,o 
/

46. Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra
10 kA záĺ|ati szilárdsággal, ',B'', r|Cl| és 'lD|t
jelleggörbéve|,2 pólusú és l+N pólusú MERLIN GERIN
C6oH 2P 6A C kismegszakÍto, R:24985 '/I db./ 2 860,0 s4o,O 2g60,0 / s4o.o 

/

47. Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes ,".,".u,uo. a
1 O kA zarlati szilárdsággal,''B'', nC'| és l|Dl|

jelleggörbéve|,2pólusú és l+N pólusú MERLIN GERIN

@ C6oH'i 
Íľ >,"^",';ŤJila*''o3l3,o 2 860,0 / 540,0 

,/
48. Aramköri kiselosztók, falon kíviili elhelyezéssel,
kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-
ig, IP 30 védettséggel, (kismegszakítók,
védőkapcsolók, távkapcsolók számźra tiresen),
kiselaszók 8 egység
vI-Ko viDo-l18+1.Fk falon kívĹili elosztódoboz Il8 +I
szerelt, IP 40,

Csz:90913108 
^,/ ,/1 db / 3 560,0 1 560,0 3 560,0 ' 1560,0 '

ll ĺ
/^il_

7. o|dal, összesen: 18
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49. Falon kívĺili, vízmentes kültéľi lámpĺĺk elhelyezése
Legrand KontavillUnilux hajólámpa, 100 w, E-27
porcelán foglalattal, fém védőráccsal, IP 44, R:604l9

6 đb í 2 680'0 1240,0

50. Falon kíviili, vízmentes kültéľi lámprĺk elhelyezése
Legrand Kontavill Galactic kör alakú liĺmpatest,
fehér kerettel, 75 W, IP 54, R:62000

5 db ,.' 7 840,0 1240,0

51. Fiĺtőkábel és tartozékainak elhelyezése
épületgépé szetí v ezetékek mel lé (fagyásvédel em)

36,5 m ,/ 1 450,0 980,0

52. Erősáľamú ľelék, hőmérséklet &zékel(jk elhelyezése

to" kalapsínľe pattintható kivitelben, 16A-ig
.i '' épiiletgépészeti vezetékek melled futókábel

vezérlése
t đb ./ 26 900,0 3 240,0

16 o8o,o '/ , 440,0 /

39 2OO,O / 6 2OO.O '/

,/ ,.52925,0' 35 770.0 /

26 goo,o /t 3z4o,o/

160 ooo,o 4, ooo,o 
/

EPITESI MUNKÁK oSSZESEN: . 7 324 560,3 / z zlą 522,6l/

53. Tĺĺz-és ftistjelző rendszer létesítése szirénával.
Minden helyiségpe egy-egy érzékelővel kábęlezve.

l ktg / 160 ooo,o 8o ooo,o

sPoRTUDvAR vÍ7- csAToRNA xÜI,so
ronvrŰ ÉpÍrÉs
Alépítményi munkák

t. Y ízóra akna építése betonból{t lŃj 
_ 

49600,0482oo,o

2. Közműfeltźx as kézi erővel
2 m3 ./ o,o 2 600,0

3. Munkagödör ft'ldkiemelése aknák helyén
1,5 m3 ,/ 0,0 2200,0

4. Munkaárok ftildkiemelése közmiívesitett teľĹileten,
kézi erővel, dúcoýĺĺrokból

5o m3 / o,o 2 1oo,o

5. Földvisszatöltés munkaaľokba, réteges elteľitéssel,
kézi eľővel, avezeték felett 50 cm vastagságig

25 m3-/ O,O 1 8oO,O/l 
rltt

l#ś

49 600,0 / or zoo,o /

o,o 5 2oO,O /'

o,o 3 3oO,O /

o,o 105 ooo,o /

8. oldal, tsszesen: 18

o,o 45 XOO,O /
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6. Gépi erővel, a vezetéket kömyező 50 cm-en tril
15 m3 ./ 0,0 í 600,0

7 . T a|ajjavitó réteg készitése ágy azatnak homoko s
kavicsból

fiml 1 ssoo,o 2ooo,o

8. Tömörités gépi eľővel, kis felületen, 50 cm-en fuli
szelvényben, burkolatok alatt 90 %o-ra

15 m3 ,/ O,O 950,0

9. Ägyazati réteg tömöritése a vezeték a|att 9 SYo
tömörségi fokra ,.

1o m3 / o,o Bso,o

Pď
l0. Tömörités vezeték kĺirül és felett 50 cm.ig 85Yo-ta
2l_08_011.

25 m3 1 o,o 1 lOo,O

11. Kiszoruló ftld elszállitĺása leraklíssal
I0 m3 - 2 3oO,O 2200,0

t

o,o 24 9OO,O --'

./
35 }OO,O/ 20 ooo,o /

o,o 14 250,01//

o,o g 5oo,o r/

o,o 27 5oO,O./

,/ ,/23 000,0 / 22}OO,O /

l2.D40 mm KPE nyomóvezeték fektetése /
50 fm /' 295,0 486,0 14TSO,O/ Z41OOp /

13. D40 mm KPE nyomóvezetékvízőraaknĺíra kötése
I db '-' 848,0 S 544,0 B4B,O / S 544,0 /

l 4. Leágazás készítése keľticsap létesítéséhez
z db I T 364,0 I Boz,o 147zg,o / 17 604.0 /

15. Nyomáspróbą
I kJt / o,o 16 2oo,o o,o/ 16200,0 /

16. szivĺírgóa|ÍIa},pitése coulé kavicstöltéssel .,.
8 m31 4 5oo,o 3 ooo,o 36 ooo,o / zą ooo,o /

vIzcsAToRNA-EPÍTEĹossZEsEN --l- i

ilł
9. olda|, Összesen: 18
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Iv. BURKoLAT npÍľns
Alépitményi munkĺík:

1. Talajjavitó réteg készitése , útépitésnél 15 cm vastag
homokos kavicsból

179 m3 ,/ 3 500,0 2 0OO,O

z. Utburkolat a|ta|źLjar|ak tomoľité se 95o/o-ra
Il90 rnz ./ 0,0 100,0

Đ.

3.Talajjavitó réteg tömöritése gépi eľővel, ilägľ
feltileten, 95%o-ra ,

179 m3 ,/ o,o 2oo,o

Felépítményĺ munkák

4. Beton burkolatalap készitése peľmetezett
védőréteggel utókezelve 15 cm vastag c 8-32lpN
betonból, dilatálva

t7g m3 ,/ 10 5oo,o 4 ooo,o

5. Keľti szegély készitése ''Abeton'' tip.l0Ol25/5
cinsziirke szélkő-elemekből ( c 16-16/FN)
betonalapgeľendrival

316 fm 1 500,0 I 000,0

Stabilizílt kavics burkolat 8 cm vtg
100 m2 ,/ 550,0 300,0

6. Döntött szegély készitése alaprĺľok kiemelésével, (C
16.16/FN) beton alapgerendával 3 soľ
nagykockakőből rakva bifumenes felületi lezaníssal

1,5 m2 1 14 600,0 7 9OO,O

7. ontött sétányaszfalt burkolat készitése 3 cm
vastagságban oĺ..s j eliĺ keverékbőI

ll90 m2 / 2 íoo,o 8oo,o

BIJRKOLAT

Đ

626 soo,o /ru, 
ooo,o /

o,o 11g OOO,O t/

O,O 35 BOO,O -/-

,/ -/
1 879 500,0 '. 716 OOO,O./

474 ool,o / S,ru ooo,o /

55 OOO,O / gO OOO,O /

^- ^-- -r/ ,/21 900,0 11 g50,0 "

2 4ggooo,o 
/ 

nurooo,o

5 555 900,0/2 538 650 t

v. UTCABÚľonor' BERENDEZESEK

1. Fémszerkezehĺ-kerti pad
lt db ./ ĺ ĺo ooo,o 5 ooo,o

ll ,

/ĺ ł'

10. oldal, tsszesen: 1B

1 z1o ooo,o / ss ooo,o /
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2. Fémszerkezetű kerti szék
6 db / 60 ooo,o

3. Ivókút létesítése
r db / 160 ooo,o

./'
360 OOO,O 30 ooo,o 

/

160ooo,o / ,uooo,o /

s4o ooo,o / o, ooo,o /

120 ooo,o / ,oooo,o /

5 000,0

15 000.0

4. Hulladékgyujtő
9 db ,/ 60 ooo,o 5 ooo,o

5. Kispáýĺs fém-futballkapu
2 db / 60 ooo,0 5 ooo,o

Ęł6.l

420 ooo,o 
/ ,,0 ooo,o /

48 ooo,o / ąo ooo,o /

120 OOO,O / go ooo,o/

*ffi

,/
I(ERTESZET OSSZESEN: 2 2ĺ9 000'0/ í 284 000,0 u/

r/

vI. KERTÉsznľ

l. leendő gYeP-, és gyeppótlófeltilet felső
termőrétegének c9eĘe

I4Om3/ 3ooo,o 15oo,o

2. leendó cseľj efelület ültetőgödör talaj cseľe
16 m3 -' 3 000,0 2 500,0

3. Gödt'rĺĺsas fatittetéshez I,5m3 ldb, talajcsere
30db/ 4OOO,O 3OOO,O

4. Fák iiltętése lxlxl m.es gödĺiľbe,tźlĺnasztókaróval,
öntöző gégecsővel

38 db / 16 5oO,O I OOO,O

5. Cseľjék Ĺiltetése

24O đb 1 450,0 200,0

6.,Ąľnyéktiĺrő gyeppótló ültetése

2000 db / 350,0 200,0

627 ooo,o / ,orooo,o /

108 ooo,o / o, ooo,o /

7oo ooo,o /ąoo ooo,o /
7. Gyepfeltilet kialakitĺása,tükör készités,vetés

t400 m2 ,/ 14o,o 1ío,o 196ooo,o / lsąooo,o/ i

11. oldal, Összesen: 18
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vII. KozvrlÁcÍľÁs
1 . Elektromos betáplálas és közvilágítási hä|őzatkiviteli
tervének elkészítése , egyeztetése és jóvríhagyatása a

BDK Kft. -vet - -,,
I ktt ,/ o,o 65 ooo,o o,o 65 ooo,o /

2. HorganyzottacéL hengeres oszlop 7,5m,
fenypontmagasság

2 nt -/ 126 000,0 3 560,0

3.I ágí lámpakaľ
4 db -/ 13 600,0 3 140,0

252000p/ 7120,0 /

s4 4oo,o/ 12 560,0 /

t!

4.2 źĘtt lámpakar ..- 
;-ib / 18 z4o,o 3 szo,o 3z  ao,o / T o4o,o '/

a.+'J 5. l50 W hg lĺĺmpatest /
g db / 43 860,0 1 680,0 350 880,0 / 13 440,0 '/

-/'Osszesen: 694 760,0 / 105160,0 ť/

ilľ
12. olda|' összesen: 18
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Dankó utca 18. köziisségi szabadidő., és sportközpont kĺalakítása
vlil. ÉPtIETGÉPÉSZET
xolľsÉ'cvETÉs xrÍnÁs
Kiiztéľi mosdó gépész

Főiisszesítő

Épületgépészeti csovezeték szerelése

Épületgépészeti szerelvények és berendezésęk

szere1ése

160 767,0 110 808,0
620 624,0 127 186,0

$

a

Köztéľi mosdĺí gépész kiiltségvetés
VIII. ker., Dankó utca 18.

1. 81-001-001.3.3. 1. 1.1.1-0329501

Ivővízvezeték, otľetegĺĺ cső szerelése, PE.
XoIAIIPE-IID anyagból, préshüvelyes kötéssel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szigetelve,

szakaszos nyomaspróbával, falhoronyba vagy
padlószerke zetbe szerclve (horonyvésés külön
tételben), DN 12 WAVIN Kl Future cső

tekercsben,16x2,0O mm, l0 baľ, 95 C fok,

FFCI6 ..-
14m / 2013,0 672,0

2. 8 1 -00 1- 001.3.3. 1 .r.r.2-0329s02
|v őv íz v ezęték, otrétegű cső szerelése, PE.
XcIAI/PE-HD anyagból, préshtivelyes kötés sel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szigetelve,

0329502 szakaszos nyomĺĺspróbával, falhoronyba vagy
padló szerke zetb e szer ęlve (horonyvé sés külön
tételben), DN 15 WAVIN KI Fufure cső

tekercsben,20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok,

FE20 ,/
7 m' 3 157,0 736,0

4ľ

a

28 1Lz,o 
/- g 4og,o I/

22 ogg,o 
/ s 1sz,o /

13. olda|, összesen: 18



3. 8 t_001_001.3.3. 1. t .3_0329503
Ivőviz vezeték, otľétegrĺ cső szeľelése, PE-
XCIAIIPE-IID anyagból, préshüvelyes kötéssel,
cső elhelyezése csöidomokkal, szigetelve,
0329 503 szakaszos nyomiíspróbával, falhoľonyba vagy
padlószerk ezetbe szerelve (horonyvésés kĺilcin
tételben), DN 20 wAvIN Kl Futurc cső
tekercsben,25x2,50 ľľtm, l0 bar, 95 C fok,
FI'C25

zm / 4939,0 736,0

4. I 1_002_003.2.r.2.2._013 1003
PVC lefoly óvezeték szerelése, tokos, gumigyűnĺs
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal,
tömörségi próbával, horonyba vagy

ň DN 40 PVC vízvezetéki
: 
nu KÁEM 40xl.8x2000 mm tokosvégű

padlócsatomába,
lefolyócső,

e m /

12 ?,

g arl,o/ 1 4lz,o /

845,0 1 760,0 s o7o,o 
/ 

10 s6o,o /
s 8 1 -002-0 03.2.1.2.3_ 0131004
PVC lefoly ővezeték szerelése, tokos, gumigytĺľiĺs
kötésekkel, cső elhelyezése cső idomokkal,
szakaszos ttimöľségi próbával, hoľonyba vagy
padlócsatomábą DN 50 PVC vlzvczetéki
lefolyócső, KÁEM 50x1,8x2000 mm tokosvégű

1 041,0 1 920,0 T zBZ,o / ,r 44o,o ,./7m '/

ąŕr
6 8t-002- 003.2.1.2.6- 0I31007
PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyunis
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal,
szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy
padlócsatomábą DN 100 PVC vízvezeték
lefolyócső, KAEM |t}x22x2000 mm tokosvégű

tm/ 2OO2,O Z4OO,O

#ľ

zooz,o -/ ,4oo,o /

14. oldal, tsszesen: 1B



i.23

Đ

8 l-002- 004.1.1.2.2_01 3 1 502
PVC-KGEM lefolyóv ęzeték szerelĺĺse, tokos,
gumig1'tĺnĺs kötésekkel, cső elhelyezése
csóidomol.kal,fiilđárokban vezetve,
ftjldmrrnkáv al, szakasz-os ttimörségi próbával,
horonyba, padlócsatorn ába vagy épiileten belül
fi'ldlĺrakbą DN t 10 Kemény PvC KG
csatornacső NÁ l loxg.O mm,2 m hosszú
gumigyuľĺi tömítéssel, KGEM egy végén tokos

t3 m,/ 2 959,0 2400,0

7 81-002- 004.1.1.2.2- 0131512
PVC-KGEM lefotyóv ezeték szerelése, tokos,
gumigyiinĺs kötésekkel, cső elhelyezése
csőidomokkď, ftildĺĺľokban vezetve,
fiildmunkáv aI, szakaszos tömörségi próbával,
horonyba, , DN 125 Kemény PVC KG
csatoľnacső NÁ tzsxs.0 mm,2 m hosszri
gumigyuľiĺ tömítéssel, KGEM egy végén tokos

t2 m/

8. 8 1 -002-0 04.12.2.1 -023 435 r

PVC-KGEM Icfolyáv ezetékszeresése, tokos,
gumigyĹĺnĺs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők
elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100
KG-tisztító idom KGRE 1t0 mm

I db -" 1Tgz,o 1 1s2,0

9. KPE iv ővíz vezeték szeľelése, ft'ldĺáľokban
vezehre, ftildmunkával, idomokkal, szakaszos
nyomáspróbáva|, DN25 méretben

l4m / 146,0 324,0

,/
38 467,0 31 2OO,O /

i lg2,o / 1 1s2,0 /'

/'
2044,0 / 4 536.0

3 663,0 2624,0
./

43 956,0 / sl 488,0 /

ít ,./

,r/

,ilł

í5. oldal, tsszesen: 18
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Köztéri mosdĺĺ
VIII. ker., Dankó utca 18.
gépész źtt azatlam kö lts égvetés

I 82-001-007.3. l-01 10913
Kétoldalas menetes szerelvény elhelyezése, kiilső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantJruk
(szabá|yző,folyló-elaíró,beavatkozó)Mofém
csempeszel ep kék. 3 l 4,,,

Idb/ 282g,o íoo8,o

2 82-002-002. 1. 1. l. 1. 1. 1-01 10101
Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon
kÍilső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva,
lakrísvízmérők, hi degví zł e, szár azonfu tó,
egysugaľas' DN 15 MoM PRIMOM Qn l,5
erysugaras, szĺírazonfrrtó, sziímykerekes
lakrásvízmérö hídegvízľe (30d'.ig),
vizsz.ill.ftigg.beép.L:1 10 mm, l,5 m3/h,R:77|O
.0900

rdb 5 606,0 992,0

3. 82-009-001 .1 .1-0215021

Falilnit, kiönt<ĺ vagy mosóvályu elhelyezése és
bekötése, falikút, szifoYmal (brĺzelzáró) és
töml'ővéges, légbeszívós csapteleppel,
acéllemezből., rozsdamentes lemezből vagy
öntötľvasból Acélleme z fa|iktn, kíviil-belül fehér
tíjzzomźncozott, rövid hátlapú

l db // 10 342,0 1 888,0

4 82-009-00s. I - 0 1 r27 6r
Bútorba építhető mosdó vagy mosómedence
berendezés elhelyezése és bekötése, időzitett
nyomógombos (pI.: B&K Q230) csapteleppel,
bťne|zańvaléssarokszeleppel,falľaszeľelhető
porcelán kivitelben ftomplett)

3 db 1 28 439,0 6 012,0

2 B2g,o / I oo8.o ,/

s 606,0 ./ gg2,o /

ią lo sąz:,o / 1 888,0 ,/

Bs 317,0 / ,,u036,0 -/ i

8ł
16. o|dal, ÖssŹesen: 18
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ĺc|

5 Mozgássérültek részéte kialakított mosdó vagy
mosómedence berendezés elhelyezése és
bekötése, id(ĺzítettnyomógombos (pl. : B&K
Q2 3 0) csapteleppe !, bílze|zźrőval és
saľokszeleppel, falraszeľclhętő porcelán
kivitelben (komplett) ALFOLDI/BÁZs porcelłín
mosdó, 55 cm' 1 csaplyukka| (fitrt), ťehér

I db 1 162 381,0 6 o1z.o

6 82-009- 0t1.1.2.2_ 0110211
Állv.ĺnyos WC berendezés elhelyezése és
bekötése, csészével, WC-ülőkével,
öblÍtőtartállyal, tartozékokkal, taľtalék elzźró
szeleppel, hátsó kifolyású kivitelben,kompletten
ALFOLDI/BÁZIS porcelán lapostiblítéslĺ wC
csésze, 61 hátsó kifolyású, fehér, Kód: 4030 00,

3 db / 73 518,0 5 526.0

7 82-009- 015.1.1- 01I t52l
Vizelde vagy piszoĺĺr berendezés elhelyezése.
öblítőszeleppel (B&K QKl lc), sarotszeleppel es
b,íne|zarőval, porcelĺĺn, falľa szereptető vizelde
ALFOLDI/BÁZIS porcelán vizelde fehér,

rdb/ I 513,0 3 150,0

8 82-009- 016.2.r-03t3526
Vizelde kiegészítő elemei, üblitőszelep 

'nyomógombos QUIK időzített,nyomógombos
pissoirtiblítő, saľok (BK), R: B&K QK1002db/ 7310,0 1BTz,o

9 82-009-02r.t- 0135007
Padló alatti illefue falbaęíth et(5 bťjzelzató
elhelyezése, padló alatti l, 2,3 ágtlHL 510NPr
padló szifo n v ízszintęs ki menettel,

162 381,0 -/ 6 012,0 /

(r

z2o ss4,o / ,,u srl,o ,/

g 513,0 / 3150,0 /

./
14 620,0 / 3 744.0 ,/

34 szg,o / 6 696,0 /8 632,0 1 674,0

10 Meglévó vízvezeték bęállĺás feltánĺsa, háIózatra
lklt / 0,0 12340,0

4,0 đb ,r

0,0 12 340,0 / i
1 1 Szennyv íz v ezeték rákötés meglévő szennyv iz
bekötésre, Íiildmunkával, kompletten

I klt / 31 6s0,0 28 630,0

ilľ

2g 630,0

17. o|dal, Összesen: 18

31 650,0 Ł-/
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t2 Tísztitőakna kiépítése, szükséges idomokkal,
komletten, DN200,

2 klt ,. 22 142,0 14 111,0 44'284,0 28 222,0 t-/'

Munkanem összesen: 620 624,0 127 186,0

\)
\)i
ł.š-i

t?{

ĺł

ĺtĺ
1B. o|da|' Összesen: 1B
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Dankó utca 18. közösségi szabadiđő-, és sportkcizpont kialakítasa

rÖrľsÉovETÉs ruÍnÁs

műszaki észrevétel

MUNKANEM

V. Utcabútorok, berendezések 218 s00 172 500

Dankó utca 18. összesen:

Anyag + munkadíj összesen:

erd'ęsu,1:

MINDOSSZESEN BRUTTO:

218 500

391 000

97 750

/-'
r7fs00 a

á
488 750

tr

ďt
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v. UTCABÚľonox, BERENDrzÉsnr

péůya felfestés
23 m2 I500,0 7 500,0

,/
219 500,0 ( 172 500,0

UTcAtsUToRolĹBERENDEzEsEKÖsszEsENz lĺ85oo,o ,/ llzilooi /
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