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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság!

A lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) rendelete alapján a Városfejlesztési,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 149/2014. (IV23.) számú
határozatával az alábbiakról döntött:
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1/ jóváhagyja a 2014. évi kerületi lakóház felújítási pályázat Sz-178/2014. számú előterjesztés
mellékletét képező pályázati felhívást,
2/ felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról és a beérkezett
pályázatokat terjessze a bizottság elé elbírálás céljából.”
A hivatkozott rendelet 5. § (1) bekezdése szerint:
„A pályázatot a polgármester írja ki, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. A József Attila Városrészi Önkormányzat területéről
érkezett pályázatokat a József Attila Városrészi Önkormányzat előzetesen véleményezi.”
A hivatkozott rendelet 4. § (7) bekezdése szerint:
„Az éves támogatási keret 1/3-át a József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkező
pályázatok támogatására kell felhasználni.”
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2014. évi költségvetésben a 3928 számú
költségvetési társasház felújítási pályázat soron 150 MFt került jóváhagyásra.
Fenti határozat végrehajtásaként a lakóház felújítási pályázatot 2014. április 30-tól június 10ig kiírtuk.
A megadott határidőig 273 kerületi társasház 292 db pályázatot nyújtott be a Vagyonkezelési,
Városüzemeltetési és Felújítási Irodához (1-2. számú melléklet):
o a Belső-Középső Ferencváros területéről 215 db pályázat, mely pályázatok
mindegyike érvényes, a Páva utca 37. szám alatti társasház kéri a Bizottságot, hogy
minősítse kiemeltnek a felújítási munkát a két ütem és a 60 %-os támogatási összeg
biztosítása érdekében.
30/2000. (XII. 24.) rendelet 4. § (4) bekezdése
„Az adható támogatás mértéke legfeljebb 40 %, amely a tervezés, kivitelezés, műszaki
ellenőrzés, közmű hozzájárulások, beszerzésének költségeit is tartalmazhatja. Kiemelt
városképi szempontok esetén a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság magasabb százalékos mértéket is megállapíthat,
javaslatára a támogatás (6) bekezdésben meghatározott mértékét túllépheti, a
támogatás mértéke azonban a 60 %-ot nem haladhatja meg…”

4. § (8) bekezdés
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönthet az
általa kiemelt beruházásnak minősített felújítási munka két ütemben történő
megvalósíthatóságáról. A döntés alapján az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy – az első részletnek az általános szabályok szerinti folyósításán túlmenően – a
következő évi költségvetésben biztosítja a második ütemhez szükséges támogatási
összeget. Ebben az esetben a második ütem támogatási összegével csökkenteni kell a
következő évi lakóház-felújítási pályázatra jóváhagyott költségvetési előirányzatot.”
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy 2013. évben a Képviselő-testület a
178/2013. /VI.06.) számú határozatával
„1/ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
magához vonja a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
hatáskörét, és úgy dönt, hogy kiemelt beruházásnak minősíti a Budapest, IX. kerület
Üllői út 109/B szám alatti társasház külső felújítási munkálatait….”
A fenti határozat 2/ pontjában a Képviselő-testület az épület részére egy ütemben
2.800.000 Ft támogatást hagyott jóvá, így a 2014. évi költségvetési előirányzatot nem
kell csökkenteni.
o József Attila-, Aszódi- és MÁV lakótelepről 77 db pályázat érkezett be, melyből egy
pályázat a felújítási munka alacsony értéke miatt érvénytelen (Csengettyű u. 9.
vízhálózat főelzáró felújítása: 538.000 Ft)
A hivatkozott rendelet 6. § (1) bekezdése szerint
„A támogatás legfeljebb 3 részletben is igénybe vehető. A benyújtható rész-számla
minimális összege 750.000 Ft. Ha több ütemben számol el a társasház, az első illetve a
második elszámoláskor leadott számla (összes számla) bruttó értéke nem lehet
kevesebb, mint 750.000 Ft, kivéve, ha a felújítási munka befejeződött.”
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatokat elbírálni szíveskedjen.
Budapest, 2014. június 16.

dr.Bácskai János s.k.
polgármester

Melléklet:
2014. évi pályázaton részt vető társasházakról készült összesítő táblázatok:
- Belső- és Középső-Ferencváros
- Külső-Ferencváros (József Attila -, Aszódi -, MÁV – lakótelep, stb.)

Határozati javaslat:

1/ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
kiemelt beruházásnak minősíti Budapest IX., Páva u. 37. szám alatti társasház külső homlokzat
felújítási munkálatait, a vissza nem térítendő támogatási összeget …………….Ft-ban
határozza meg, és hozzájárul a felújítási munka két ütemben történő megvalósításához.

2/ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2014. évi
ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő
támogatásban.
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Épület címe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Angyal u. 004
Angyal u. 007/A.
Angyal u. 007/B
Angyal u. 017
Bakáts tér 003.
Bakáts tér 008.
Bakáts tér 009.

8.
9.

Bakáts u. 002/B
Bakáts u. 002/C

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Berzenczey u. 029.
Bokréta u. 010.
Bokréta u. 025.
Bokréta u. 028.
Boráros tér 002.
Dandár u. 017.

16. Drégely u. 007.
17. Drégely u. 011-019.
18. Erkel u. 011.
19. Erkel u. 013/A.
20. Ernő u. 015.
21. Ernő u. 017.
22. Ernő u. 019.
23. Ernő u. 024.
24. Ferenc krt. 006.
25.
26.
27.
28.

Ferenc krt. 008.
Ferenc krt. 010.
Ferenc krt. 013.
Ferenc krt. 016.

Munkák megnevezése

tűzfal felújítására
lépcsőház felújítására
tűzfal felújítására
nyílászárók cseréjére
teljes homlokzat felújítására
lépcsőház felújítására
kémények, tetőjárdák (járulékos
munkákkal) felújítására
külső homlokzat felújítására
tető (magas tető utcai oldala)
felújításra
tető felújításra
tető (II. ütem) felújításra
lépcsőház felújítására
függőfolyosók (II. ütem) felújítására
gázhálózat felújítására
pincei nyomó alapvezeték
felújítására
tetőfelújításra (II. ütem)
felvonó felújítására
függőfolyosók felújítására
(ereszaljak felújításával)
kopolit üvegtető felújítására
tetőfelújításra (I. ütem)
udvar felújítására (homlokdeszka
veszélytelenítésével)
függőfolyosók (II. em.) felújítására
ereszalj felújítására
kémények, tetőjárdák. kibúvók
(járulékos munkákkal) felújítására
udvar felújítására
tetőfelújításra (I. ütem)
kémények felújítására
kapu felújítására

A támogatás összege

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ferenc krt. 018.
Ferenc krt. 022.
Ferenc krt. 024.
Ferenc krt. 025.
Ferenc krt. 032.
Ferenc krt. 033.
Ferenc krt. 037.
Ferenc krt. 038.
Ferenc krt. 039.
Ferenc krt. 041.
Ferenc krt. 043.
Ferenc krt. 044.
Ferenc tér 001.

42. Ferenc tér 004.
43. Ferenc tér 011.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Gabona u. 002.
Gát u. 036.
Gönczy Pál u. 004.
Haller u. 020.
Haller u. 028.
Haller u. 068-70.
Haller u. 072-74.
Högyes E. u. 001.
Högyes E. u. 003.
Högyes E. u. 006.

54. Högyes E. u. 015-015/A.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Imre u. 004.
Ipar u. 009.
Kinizsi u. 011.
Kinizsi u. 013.
Kinizsi u. 017.
Kinizsi u. 022.
Kinizsi u. 031.
Kinizsi u. 033.
Knézich u. 002.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Knézich u. 002.
Knézich u. 006.
Knézich u. 015.
Közraktár u. 010.
Közraktár u. 012/A.
Közraktár u. 012/B.
Közraktár u. 020/A.
Közraktár u. 022.

kémények felújítására
külső homlokzat felújítására
gázhálózat felújítására
tetőfelújításra (III. ütem)
tetőfelújításra (részleges)
ereszcsatornák felújítására
tetőfelújításra (járulékos munkákkal)
udvar felújítására
tűzfal felújítására
felvonó felújítására (I. ütem)
kémény felújításra (II. ütem)
kéményseprőjárda felújítására
vízest strang teljes körű felújítására
(vízvezeték, szennyvíz-,
esőcsatorna)
elektromos hálózat felújítására
függőfolyosók felújítására (III. em. I.
ütem)
gázhálózat felújítására
tetőfelújításra (I. ütem)
tetőfelújításra
ereszcsatornák felújítására
ereszalj, gipsz stukkó felújítására
erkélyek felújítására
felvonók felújítására
gázhálózat felújítására
függőfolyosók felújítására
függőfolyosók felújítására (I. em. II.
ütem)
kapualj és épületek közötti átjáró
felújítására
külső homlokzat felújítására
függőfolyosók felújítására (I. ütem)
elektromos hálózat felújítására
külső homlokzat felújítására (I. ütem)
kapu felújítására
tetőfelújításra (járulékos munkákkal)
tetőfelújításra (III. ütem)
tetőfelújításra
kémények, tetőjárdák (járulékos
munkákkal) felújítására
erkélyek felújítására
tűzfal felújítására
tetőfelújításra (II. ütem)
kapu és kapubejáró felújítására
felvonó felújítására
tetőfelújításra
felvonó felújítására
belső homlokzat, udvar felújításra

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Közraktár u. 022.
Közraktár u. 028.
Köztelek u. 004/B.
Liliom u. 038.
Lónyay u. 013/A.
Lónyay u. 015.
Lónyay u. 017.
Lónyay u. 018/A.
Lónyay u. 020.
Lónyay u. 022.
Lónyay u. 023.
Lónyay u. 024.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Lónyay u. 028.
Lónyay u. 034.
Lónyay u. 037/A-B.
Lónyay u. 039/A.
Lónyay u. 039/A.
Lónyay u. 041.
Lónyay u. 043.
Lónyay u. 046.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Lónyay u. 050.
Lónyay u. 052.
Lónyay u. 054.
Márton u. 011.
Márton u. 018.
Márton u. 025/A.
Márton u. 035/B.

99. Mátyás u. 011.
100. Mátyás u. 013.
101. Mátyás u. 015.
102. Mátyás u. 018.

103.
104.
105.
106.

Mester u. 003.
Mester u. 003.
Mester u. 009.
Mester u. 013.

107.
108.
109.
110.

Mester u. 021.
Mester u. 033-035.
Mester u. 034.
Mester u. 037.

111. Mester u. 041/B.
112. Mester u. 051.

lépcsőház felújításra
függőfolyosók felújítására
gázhálózat felújítására
kazán felújítására
szennyvíz csatorna felújítására
felvonó felújítására
gázhálózat felújítására
tetőfelújításra
gázhálózat felújítására
tetőfelújításra (I. ütem)
kapualj és lépcsőház felújítására
függőfolyosók felújítására (III.
em.hátsó III. ütem)
felvonó felújítására (I. ütem)
felvonó felújítására
erkélyek felújítására
elektromos hálózat felújítására
kapubejáró felújításra
gázhálózat felújítására
gázhálózat felújítására
homlokzat felújítására (szükséges
restaurálással, egyéb kapcsolódó
munkával
felvonó létesítésére
függőfolyosó felújítására
gázhálózat felújítására
függőfolyosó felújítására
kapualj és lépcsőház felújítására
függőfolyosó felújítására
elektromos hálózat felújítására (I.
ütem)
kapualj és lépcsőház felújítására
belső homlokzat felújítására
földszinti lakások talajnedvesség
elleni szigetelésére
tetőfelújításra (kéménnyel
kapcsolatos munkákkal és szükség
szerinti bádogozással)
világító udvar felújítására
vízhálózat felújítására
kapualj és kapu felújítására
függőfolyosó (II. IV. emeleti)
felújítására
függőfolyosó felújítására
elektromos hálózat felújítására
ereszcsatornák felújítására
függőfolyosó felújítására ( járulékos
munkákkal)
tűzfal felújítására
tető felújítására

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Mester u. 053-055.
Mester u. 059.
Mester u. 065.
Michálkovics u. 016.
Páva u. 009-011.
Páva u. 020.
Páva u. 034.
Páva u. 035.
Páva u. 035.

122. Páva u. 037.
123. Pipa u. 004.
124. Ráday u. 007.
125. Ráday u. 008.
126. Ráday u. 009.
127. Ráday u. 015.
128. Ráday u. 016.
129. Ráday u. 017.
130. Ráday u. 019.
131. Ráday u. 020.
132. Ráday u. 022.
133. Ráday u. 023.
134. Ráday u. 026.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Ráday u. 026.
Ráday u. 029.
Ráday u. 030.
Ráday u. 030.
Ráday u. 031/B.
Ráday u. 031/J.
Ráday u. 031/K.

142. Ráday u. 031/K.
143.
144.
145.
146.
147.

Ráday u. 032.
Ráday u. 034.
Ráday u. 040.
Ráday u. 040.
Ráday u. 045.

148. Ráday u. 052.
149.
150.
151.
152.

Sobieski J. u. 025/A.
Sobieski J. u. 028.
Sobieski J. u. 029.
Sobieski J. u. 031.

kémények (IV. ütem) felújítására
lépcsőház felújításra
gázhálózat felújítására
körfolyosó felújítására
kazán felújítására
födém szigetelésére
lépcsőház felújításra
lépcsőház felújításra
külső homlokzat részleges
felújítására
külső homlokzat felújítására
elektromos hálózat felújítására
(részleges)
tetőfelújításra ( járulékos munkákkal,
II. ütem)
elektromos hálózat felújítására (I.
ütem)
belső homlokzat (II. ütem) felújításra
kémények, tetőjárdák (járulékos
munkákkal) felújítására
függőfolyosó felújítására
kémények, tetőjárdák (járulékos
munkákkal) felújítására
függőfolyosó felújítására
kémények, tetőjárdák (járulékos
munkákkal) felújítására
függőfolyosó felújítására
külső homlokzat (I. ütem) felújítására
belső homlokzat (földszinti)
felújításra
kapualj, lépcsőház felújítására
gázhálózat felújítására
belső homlokzat felújításra
elektromos hálózat felújítására
függőfolyosó felújítására (V. emelet)
felvonó létesítésére
elektromos hálózat felújítására (II.
ütem kapualj, térfigyelő kamerákkal)
kapualj és lépcsőház felújítására
(postaládával)
kémények felújítására
ereszalj felújítására
tetőfelújításra (II. ütem)
kapu felújítására
belső homlokzat (járulékos
munkákkal) felújításra
ereszcsatornák felújítására
(járulékos munkákkal)
ivóvíz alapvezeték felújítására
függőfolyosó (II. emelet) felújítására
gázhálózat felújítására
kémények, macskalépcső (járulékos

munkákkal)
153.
154.
155.
156.
157.

Sobieski J. u. 034.
Sobieski J. u. 034.
Sobieski J. u. 034.
Sobieski J. u. 038.
Soroksári út 018.

158. Soroksári út 038-040.
159. Soroksári út 042.
160. Soroksári út 046.
161. Telepy u. 1001. ép.
Társasház
162. Telepy u. 023.
163. Telepy u. 027.
164. Telepy u. 030.
165. Tinódi u. 002.
166. Tinódi u. 003.
167. Tinódi u. 005.
168. Tinódi u. 007.
169. Tinódi u. 012.
170. Tinódi u. 013.
171. Tompa u. 012.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

Tompa u. 014.
Tompa u. 015/A.
Tompa u. 016.
Tompa u. 019.
Tompa u. 022.
Tompa u. 026.
Tűzoltó u. 008.

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

Tűzoltó u. 021.
Tűzoltó u. 055.
Üllői út 005.
Üllői út 011-013.
Üllői út 021.
Üllői út 023.
Üllői út 029.
Üllői út 055.
Üllői út 057.
Üllői út 063.
Üllői út 065-067.
Üllői út 069.
Üllői út 069.
Üllői út 071.
Üllői út 073.

külső homlokzat felújítására
belső homlokzat felújításra
gázhálózat felújítására
elektromos hálózat felújítása
belső homlokzat, udvar, udvari kapu,
kapualj felújításra
függőfolyosó (hátsó udvar)
felújítására
udvar felújítására
lépcsőház felújításra
kapuk cseréjére
iskolaudvarra néző tűzfal felújítására
kémény felújítására
kéményseprőjárda felújítására
lapos tető szigetelésére (alsó, felső
tető)
erkélykorlátok felújítására
ivóvíz alapvezeték felújítására
elektromos hálózat felújítása (I.
ütem)
elektromos hálózat felújítása
kémények, tetőjárdák (járulékos
munkákkal)
pincefödém tartószerkezet
megerősítésére
körfolyosók felújítására (III. IV. szint)
vízhálózat felújítására
kazán felújítására
belső homlokzat felújításra
kémények felújítására (I. ütem)
vízhálózat felújítására
elektromos hálózat (egyéb járulékos
munkákkal) felújítására
ereszcsatorna, ereszalj felújítására
lépcsőház felújításra
függőfolyosó felújítására
belső homlokzat felújításra
kéményseprőjárda felújítására
tetőfelújításra (I. ütem)
kémények felújítására (I. ütem)
kéményseprőjárda felújítására
udvar, udvari kapualj felújításra
elektromos hálózat felújítása
tető felújítására
elektromos hálózat felújítása
külső homlokzat felújítására
külső homlokzat felújítására (I. ütem)
felvonó felújítására (II. ütem)

194. Üllői út 091/A.
195. Üllői út 095.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

Üllői út 109/A.
Üllői út 109/C.
Üllői út 111.
Üllői út 113.
Üllői út 115/A.
Üllői út 115/B.
Üllői út 115/B.
Üllői út 119.
Üllői út 119.
Üllői út 121.

206. Vaskapu u. 001/A.
207. Vágóhíd u. 030-032.
208. Vágóhíd u. 050.
209.
210.
211.
212.
213.

Vámház krt. 005.
Vámház krt. 007.
Vámház krt. 009.
Vámház krt. 015.
Viola u. 044.

214. Zsil u. 007.
215. Zsil u. 007.
Összesen:

elektromos hálózat felújítására (I.
ütem)
kémények, tetőjárdák (járulékos
munkákkal)
lépcsőház felújításra (hátsó)
ereszcsatorna felújítására
gázhálózat felújítására
kéményseprőjárda felújítására
kéményseprőjárda felújítására
körfolyosó felújítására
tűzfal felújítására
erkélyek felújítására (6. sz.)
tető felújítására
ereszcsatorna cserére, tetőfeljáró
létrák építésére
elektromos hálózat felújítására
gázhálózat felújítására
tetőfelújításra (lapos tető
vízszigetelés)
külső homlokzat (I. ütem) felújítására
külső homlokzat felújítására
függőfolyosó felújítására
elektromos hálózat felújítására
belső homlokzat (részleges)
felújításra
külső homlokzat felújításra
belső homlokzat felújításra
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ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő
támogatásban.
Épület címe

1.

Aranyvirág stny. 001.

2.

Aranyvirág stny. 005.

3.

Aranyvirág stny. 007.

4.

Börzsöny u. 001.

5.

Börzsöny u. 002/B.

6.

Börzsöny u. 002/C.

7.
8.
9.

Börzsöny u. 004.
Börzsöny u. 008.
Börzsöny u. 008.

10. Börzsöny u. 008.
11. Börzsöny u. 015.
12. Börzsöny u. 017.
13. Csengettyű u. 001.
14. Csengettyű u. 005.
15. Csengettyű u. 007.
16.
17.
18.
20.
19.
21.
22.

Csengettyű u. 009.
Csengettyű u. 009.
Csengettyű u. 011.
Csengettyű u. 017.
Csengettyű u. 019.
Dési H. u. 013.
Dési H. u. 014.

23.
24.
25.
26.

Dési H. u. 026.
Dési H. u. 030.
Dési H. u. 032.
Ecseri út 025.

27. Egyetértés u. 005.
28. Epreserdő u. 014.
29. Epreserdő u. 028.

Munkák megnevezése

homlokzat felújításra
(falszigetelésre)
homlokzat felújításra
(falszigetelésre)
homlokzat felújításra
(falszigetelésre)
homlokzat felújításra
(falszigetelésre)
lépcsőházi üvegportál (hőszigeteltre)
cserére, kapubejáró zsiliprendszer
felújítása
homlokzat felújításra (panelhézag
szigetelésre)
kapuk felújítására
tető víz- és hőszigetelésére
lépcsőházi üvegportál (hőszigeteltre)
cserére
homlokzat veszélytelenítésére,
hőszigetelésére
gázhálózat felújítására
északi homlokzat hőszigetelésére,
felújítására
homlokzat veszélytelenítésére,
felújítására
erkélyek felújítására,
veszélytelenítésre
homlokzat, tető hőszigetelésére,
felújítására
lépcsőház felújítására
vízhálózat főelzáró felújítására
elektromos hálózat felújítására
gázhálózat felújítására
elektromos hálózat felújítására
lépcsőházi üvegportál felújítására
homlokzat felújításra
(falszigetelésre)
lépcsőház felújítására
elektromos hálózat felújítására
tető szigetelésére
tetőfelújításra, tetőszigetelésre, a
kémények és bádogozás szükség
szerinti felújításával
homlokzat veszélytelenítésére,
hőszigetelésére
tető hő- és vízszigetelésére
lépcsőházi üvegportál (hőszigeteltre,
járulékos munkákkal) felújítására

A támogatás összege

30. Epreserdő u. 030.
31. Epreserdő u. 032.
32. Füleki u. 013.
33. Gyáli út 015/B-C.
34.
35.
36.
37.
38.

Gyáli út 021-023. 1.
Gyáli út 021-023. 2.
Hentes u. 017.
Hurok u. 005.
Hurok u. 007.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Hurok u. 013.
Ifjúmunkás u. 010.
Ifjúmunkás u. 014.
Ifjúmunkás u. 017.
Ifjúmunkás u. 018.
Ifjúmunkás u. 027.
Ifjúmunkás u. 028.
Ifjúmunkás u. 032.

47. Kosárka u. 001.
48. Kosárka u. 003.
49. Kosárka u. 005.
50. Kosárka u. 006.
51. Kosárka u. 007.
52. Lobogó u. 010.
53. Lobogó u. 016.

54. Napfény u. 001.
55. Napfény u. 020.
56. Napfény u. 022.
57. Napfény u. 024.

58. Napfény u. 029.
59. Pöttyös u. 009.
60. Szemafor köz 001.
61. Szerkocsi u. 006.
62. Táblás köz 007.
63. Távíró u. 013.
64. Távíró u. 019.
65. Toronyház u. 008.

meleg víz cirkuláció kiépítésére
déli végfal szigetelésére, felújítására
tető- és kémények és bádogozás
szükség szerinti felújítására
lépcsőházi üvegportál, kapu,
lépcsőház felújítására
tűzfalak felújítására
homlokzat felújítására
szennyvíz-hálózat felújítására
felvonó felújításra
erkélyek felújítására és vakolathibák
javítására
lapos tető szigetelésére
tető hő- és vízszigetelésére
villámvédelmi rendszer felújításra
kapuk cseréjére, felújítására
villámvédelmi rendszer felújításra
homlokzat felújítására
felvonó felújításra
lépcsőházi cirkulációs vezeték
felújítására
homlokzat felújításra
(falszigetelésre)
homlokzat felújításra
(falszigetelésre)
homlokzat felújításra
(falszigetelésre)
homlokzat felújításra
(falszigetelésre)
homlokzat felújításra
(falszigetelésre)
homlokzat felújításra (lépcsőházi
üvegportál külső felület felújításával)
tetőfelújításra, tetőszigetelésre, a
kémények és bádogozás szükség
szerinti felújításával
homlokzat felújításra
(falszigetelésre)
felvonó felújítására
fűtésvezetékek felújítására
lépcsőházi kapu (kaputelefon
rendszer kialakításával) cserére és
aljzat felújítására
lépcsőházi üvegportál (hőszigeteltre)
cserére
napkollektor bővítésére,
felszerelésére
tetőfelújításra
erkélyek felújítására
víz-fővezeték szétválasztására,
kiépítésére
lépcsőház felújítására
gázhálózat felújítására
homlokzat felújításra (homlokzat

szigetelésre)
66. Toronyház u. 010.
67. Toronyház u. 013.
68. Toronyház u. 015.
69.
70.
71.
72.

Üllői út 151.
Üllői út 153.
Üllői út 155.
Üllői út 157.

73. Üllői út 161.
74. Üllői út 163.
75. Üllői út 167.
76. Üllői út 181-185.
77. Üllői út 181-185.
Összesen:

két végfal szigetelésére, felújítására
végfal hőszigetelésére,
veszélytelenítésére
északi homlokzat hőszigetelésére,
veszélytelenítésére
kapu felújítására
kémények felújítására
kapu felújítására
lépcsőházi üvegportál (hőszigeteltre)
cserére
lépcsőházi üvegportál (hőszigeteltre)
cserére
folyosó végi loggiák
veszélytelenítésére, felújítására
folyosó végi loggiák
veszélytelenítésére, felújítására
felvonó felújítására
szellőző motorok cseréjére

Határidő: 2014. július 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

