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dr. Bácskai János 
Polgármester úr részére

Tárgy: tájékoztató 2011. szeptember 30-ig bezárólag a felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról 

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen  tájékoztató a  22/2011.  (IX.  26.)  önkormányzati  költségvetési  rendelet  4.,  5.  sz.  mellékleteiben  foglalt  
címlista építés-felújítás jellegű feladatainak teljesítését tartalmazza.

Felújítási munkák 

4001. Park felújítás
Előirányzat:                   103.000 eFt       
Teljesítés:                          1.926 eFt
Markusovszky park fenntartása, valamint József Attila lakótelepen parkok fenntartása. Az előirányzaton szereplő 
összeg a Markusovszky park III. ütemének kivitelezésére vonatkozik.

4002. Fasorok karbantartása
Előirányzat: 5.300 eFt
Teljesítés: 300 eFt
A Gyáli út egy szakaszán (Ecseri úttól az Illatos út felé) a KSZT előírása alapján fasortelepítés megtörtént, a 
fasor fenntartása folyamatos.

55. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

4021. Balatonlelle lakóépületek - barakkok felújítása, tetőszigetelése
Előirányzat: 122 eFt
Teljesítés:                            eFt
A jóteljesítési garancia összegének kifizetése 2011. IV. negyedévében kerül sor. 

4031.Balatonlelle nyílászáró csere
Előirányzat:                 1.400 eFt
Teljesítés:                              eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4032.Balatonlelle vízelvezetés megoldása a  fürdő épület mellett
Előirányzat:                    400 eFt
Teljesítés                               eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 
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4033.Balatonlelle rácsos vízelvezető felújítása,szilárd burkolat kialakítása
Előirányzat:                    900 eFt
Teljesítés                               eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4034.Balatonlelle utcai kerítés felújítása
Előirányzat:                   300 eFt
Teljesítés:                             eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4035.Balatonlelle étterem, konyha falburkolás
Előirányzat:                   500 eFt
Teljesítés:                             eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4036.Balatonlelle tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása
Előirányzat:                  150 eFt
Teljesítés:                            eFt
A szerződéskötés 2010-ben történt  Varsányi  Attila  vállalkozóval,  mely a tábor tűzvédelmi berendezéseinek, 
eszközeinek évenként egyszeri ellenőrzését, illetve amennyiben szükséges javítását tartalmazza. 

4037.Balatonlelle orvosi fürdő szellőzősének kialakítása
Előirányzat:                    300 eFt
Teljesítés:                               eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4038.Balatonlelle vízcsapszerelvények felújítása 
Előirányzat:                     100 eFt
Teljesítés:                               eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4039.Balatonlelle faház tetőcserép pótlás, tetőszigetelés   
Előirányzat:                      300 eFt
Teljesítés:                                eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4040.Balatonlelle barakkok szennyvízelvezetés javítás
Előirányzat:                              750 eFt
Teljesítés:                                        eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4041.Kincsesbánya kültéri világítás korszerűsítés
Előirányzat:                      1.000 eFt
Teljesítés:                                   eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4042.Kincsesbánya megsüllyedt udvari lépcső, járda felújítás
Előirányzat:                       1.500 eFt
Teljesítés:                                    eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4043.Kincsesbánya főépületi fürdő szennyvízelvezetés javítás
Előirányzat:                          400 eFt
Teljesítés:                                    eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4044.Kincsesbánya edzőterem mennyezeti beázás javítás
Előirányzat:                          350 eFt
Teljesítés :                                   eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 
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4045.Kincsesbány faházban padozat csere
Előirányzat:                          650 eFt
Teljesítés:                                    eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4046.Kincsesbánya faházban ablakszigetelés, fal hőszigetelése
Előirányzat:                          550 eFt
Teljesítés:                                    eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

4047. Kincsesbánya faházban vizesblokk felújítás
Előirányzat:                          550 eFt
Teljesítés:                                    eFt
A szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban. 

70. Ingatlanügyletek 

4308. Gát u.8. kiviteli terv
Előirányzat:                    865 e Ft
Teljesítés:                              e Ft
A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése folyamatban van. A visszatartott összeg kifizetésére az 
engedélyezett tervek átadását követően kerül sor. 

4309. Gát u. 10. kiviteli terv
Előirányzat:                             917 e Ft
Teljesítés:                                       e Ft
A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése folyamatban van. A visszatartott összeg kifizetésére az 
engedélyezett tervek átadását követően kerül sor. 

4319. Gát u. 16. kiviteli terv    
Előirányzat:                              998 e Ft
Teljesítés:                                        e Ft
A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése folyamatban van. A visszatartott összeg kifizetésére az 
engedélyezett tervek átadását követően kerül sor. 

4342. Bokréta u. 33. felújítás
Előirányzat:  66.652  eFt
Teljesítés:     66.253  eFt
A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4345. Lakóház felújítás tervezések
Előirányzat: 35.827 eFt
Teljesítés:        6.455 eFt
Ezen a soron, a lakóépületek felújítására kiírt közbeszerzési eljáráshoz szükséges többlettervek elkészítési díja 
szerepel.
IX. Gát u. 1., Gát u. 5., Balázs Béla u. 11. és 13.,  Gát u. 16., Gát u. 8-10., Gát u. 24-26., Gát u. 28., Balázs Béla  
u. 32/a, és 32/b,  épület építési engedély tervdokumentáció jogszabály változás miatti áttervezése.
IX. Gát utca 1.,5.,16.,8-10., valamint Balázs Béla utca 11-13. építési engedély meghosszabbításához helyszínrajz 
kikérése.

4355. Balázs Béla u. 7/b.  felújítás
Előirányzat:              78.331  eFt
Teljesítés:                 78.031  eFt
A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4356. Balázs Bála u. 23. kiviteli terv
Előirányzat:                            998 e Ft
Teljesítés:                                      e Ft
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A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése folyamatban van. A visszatartott összeg kifizetésére az 
engedélyezett tervek átadását követően kerül sor. 

4362. Balázs Béla u. 25. engedélyezési terv
Előirányzat:                                260 e Ft
Teljesítés:                                          e Ft
A visszatartott összeg kifizetésére az építési engedély kézhezvételétől követően kerül sor.        

4366. Balázs Béla u. 11. kiviteli terv
Előirányzat:                              479 e Ft
Teljesítés:                                 499 e Ft
A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése megtörtént, a költségvetési sor törölhető.

4367. Balázs Béla u. 13. kiviteli terv
Előirányzat:                              641 eFt
Teljesítés:                                 668 eFt
A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése megtörtént, a költségvetési sor törölhető.

4368. Balázs Béla u. 14. kiviteli terv
Előirányzat:                                641 eFt
Teljesítés:                                          eFt
A kiviteli tervek szakhatóságok általi engedélyeztetése folyamatban van. A visszatartott összeg kifizetésére az 
engedélyezett tervek átadását követően kerül sor. 

4370. Balázs Béla u 14. felújítás
Előirányzat:                        200.000 eFt
Teljesítés:                                   423 eFt
Lakóépület kiviteli tervdokumentáció többletpéldányok megrendelése.

4375. Márton u. 3/a. felújítás
Előirányzat:                          100.000 eFt
Teljesítés:                                    219 eFt
Lakóépület kiviteli tervdokumentáció többletpéldányok megrendelése.
A lakóépület felújítási munka közbeszerzési eljárása folyamatban van.
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént.

 
4376. Thaly Kálmán u. 8. felújítás
Előirányzat:                            185.955 e Ft
Teljesítés                                144.325 e Ft
A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4383. Ferenc tér 9. felújítás
Előirányzat:                            71.800 eFt
Teljesítés                                            eFt
Az épület bérlőinek elhelyezése folyamatban van.

4384. Márton u. 5/a. felújítás
Előirányzat:                          120.000 eFt
Teljesítés                                            eFt
A lakóépület rehabilitációs felújítási munkáinak közbeszerzési eljárása folyamatban van.

4385. Tűzoltó u. 35./ Thaly K. u. 50. sz./ felújítás
Előirányzat: 24.864  eFt
Teljesítés:                23.194  eFt
A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4386. Tűzoltó u. 48./ Thaly K. u. 52 sz./ felújítás
Előirányzat: 166.000  eFt
Teljesítés:                162.705 eFt
A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.
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4390. Tűzoltó u. 33/c. ép. eng. terv.
Előirányzat:                                340 eFt
Teljesítés:                                          eFt
A visszatartott összeg kifizetése az építési engedély kézhezvételét követően történik.

4396. Viola u. 17. sz. felújítás
Előirányzat:                      37.522 eFt
Teljesítés:           32.502 eFt
A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4397. Viola u. 21. sz. felújítás
Előirányzat:                    68.964 eFt
Teljesítés:                            73.574 eFt            
A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4415. Lakás és helyiség felújítás
Előirányzat:    120.000 eFt
Teljesítés:         26.974 eFt
Lakásfelújítás: Irodafelújítás:
- Balázs Béla u. 13. fsz. 1. - Bakáts tér 8. 1/8.
- Telepy u 34. fsz. 10. - Ferenc tér 4.
- Vendel utca 34. 1/5.
- Gát u. 25. II/19.
- Rakéta u. 24. II/20.
- Lónyay u. 26. I/28.
- Páskomliget u. 53. VII/30.
- Vágóhíd u. 31-33. 8. ép. fsz. 5.
- Üllői út 120-122. IV. ép. III/37.
- Rakéta u. 24. II/20. villanytűzhely
- Orczy út 17-19. fsz.3.
- Üllői út 83. fsz. 26.
- Haller u. 52. III/53.
- Üllői út 120-122. IV. ép. II. lh. III/37.
- Berzenczey u. 11. I/5.
- Üllői út 57. III/1. gázszerelés
- Földváry u. 7. I/26.
- Balázs B. u. 30. fsz.7.
- Rakéta u. 24. II/20.
- Szent László u. 111. fsz. 2.
- Haller u. 52. III.37.
- Drégely u. 12. II/29.
- Üllői út 75-77. B ép. III/3.
- Vágóhíd u. 10. II/24.

4422. Vendel u. 13. / Márton u. 18./  felújítás
Előirányzat:    8.000 eFt
Teljesítés:                  eFt
A garanciális hibák kijavítása teljes mértékben nem teljesült, az elszámolás folyamatban van.

4427. Tűzoltó u. 66. sz.  felújítás
Előirányzat: 116.846 eFt
Teljesítés:    116.846 eFt
A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.

4432. Hőgyes E. u. 8 sz. felújítás
Előirányzat: 350 eFt
Teljesítés:                            eFt
A kivitelezési munka elkészült, használatbavételi engedéllyel rendelkezünk.
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4433. Belső Ferencváros –kulturális negyed fejlesztése 
Előirányzat:                            73.273 e Ft
Teljesítés                                            e Ft
SEM IX. Zrt a projektmenedzsmentet ellátó szervezet bonyolításában zajló beruházás.

4455. Veszélyelhárítás
Előirányzat:    46.309 eFt
Teljesítés:                        11.461 eFt
Az  előirányzat  az  épületek  veszélyes,  életveszélyes  épületszerkezeteinek  javítási  költségeit,  fakivágások, 
viharkár okozta helyreállítások költségeit tartalmazza. A Hurok utca 9. szám alatti Ugrifüles Óvoda tető felújítási 
munkái elkészültek, a jóteljesítési garancia kifizetésére a garanciális hibák kijavítását követően került sor. 

− Ráday utca 46. Bölcsőde elektromos hibajavítás
− Márton u. 10. sz. ingatlan életveszélyes kerítése lebontásra került
− Vágóhíd utca 35-37. Komplex Óvoda ás Ált. Isk. gázvezeték javítása megtörtént
− Tűzoltó u 33/c tűzfal életveszély elhárítása megtörtént
− Illatos út 5. sz. ingatlan területéről 9 db fakivágás megtörtént
− Komplex Óvoda és Ált. Isk. tető és utcai lefolyó javítása megtörtént
− Ráday utca 18. Műemléki épület  III.  udvar I/4  sz lakás bejárati  ajtó csere ép. eng.  terv leszállítása 

megtörtént
− Mester u. 19. ált. Isk. életveszély elhárítási munka megtörtént
− Ráday u. 39. tetőjavítási munka megtörtént
− Bokréta u. 15. fsz. 1. lakás szakértői vélemény leszállítása megtörtént
− Márton u. 37. életveszélyes tűzfal helyreállítási munka megtörtént
− Bakáts tér 14. homlokzat veszélyelhárítási munka megtörtént

4456. Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása
Előirányzat: 28.033 eFt 
Teljesítés:    11.866 eFt 
A  költségkeret  a  társasházak  rendkívüli  veszély  elhárítási  munkáinak  /pl:  gázvezeték-,  kémény  felújítás/ 
visszatérítendő támogatását fedezi. A megítélt támogatások kifizetésére az Önkormányzattal kötött megállapodás 
alapján történik. A rendelkezésre álló keret mértékéig a felhasználás a támogatott kérelmek alapján folyamatos.

− Bakáts tér 9. gázhálózat felújítás
− Bakáts utca 5. elektromos hálózat felújítása
− Ferenc tér 10. szennyvízcsatorna felújítás
− Epreserdő utca 33. gázhálózat felújítása
− Napfény u. 19. gázhálózat felújítás
− Napfény u. 21. gázhálózat felújítás
− Lónyay u. 36. kéményfelújítás
− Ráday u. 17. gázhálózat felújítása
− Sobieski u. 38. kéményfelújítás
− Tagló u. 10. kéményfelújítás
− Vágóhíd u. 60. gázhálózat felújítása
− Gyáli út 15/D. gázhálózat felújítása
− Ráday u. 31/K. kéményfelújítás
− Ráday u. 49. kéményfelújítás
− Telepy u. 6-8. gázhálózat felújítása
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4457. Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása  (Tóth Á)
Előirányzat:   138.624 eFt 
Teljesítés:        68.505 eFt
A fenti költségvetési sor több címen tartalmaz kéményjavításokat, átépítéseket, helyreállításokat.

− Sobiesky J. u. 9. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
− Sobiesky J. u. 7. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
− Gát u. 20. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
− Balázs B. u. 14. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
− Márton u. 37. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
− Gát u. 6. iskola a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
− Gát u. 19. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
− Balázs B. u. 27/b. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
− Drégely u. 12. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
− Üllői út 109/C a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
− Thaly K. u. 11. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
− Viola u. 37/b. a kivitelezési munka elkészült, garanciális visszatartás
− Vaskapu u. 23. a kivitelezési munka elkészült
− Fehérholló u 2-4. a kivitelezési munka elkészült
− Ráday utca 26. a kivitelezési munka elkészült
− Viola u 37/a fszt.11 és II. 45. a kivitelezési munka elkészült
− Márton u 13. a kivitelezési munka elkészült
− Sobieski J u 2. a kivitelezési munka elkészült
− Drégely u. 12. a kivitelezési munka elkészült
− Drégely u 5. a kivitelezési munka elkészült
− Mihálkovics u 14. a kivitelezési munka elkészült
− Lenhossék u. 5. a kivitelezési munka elkészült

4465. Társasház felújítási pályázat
Előirányzat: 150.000 eFt
Teljesítés:        77.366 eFt
A pályázaton nyertes társasházak cím szerinti felsorolását, az elnyert támogatás összegének megjelölésével, a 
VVKB. 169/2011.(IV.21.) sz. határozata, VVKB. 170/2011.(IV.21.) sz. határozata, VVKB. 213/2011.(VII.05.) 
sz. határozata tartalmazza. A pályázók, pályázat eredményéről való kiértesítése megtörtént. A megállapodások 
megkötése, az elnyert támogatások kifizetése, a Társasházak által benyújtott iratanyag alapján, folyamatos.  

4479. Panelprogram
Előirányzat: 16.000 eFt
Teljesítés:                eFt
Az Üllői út 153. sz. alatti társasház sikeresen befejezte a szerződött munkákat, a fennmaradó összege átutalásra  
került a társasház részére.

4491. Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok
Előirányzat: 42.410 eFt
Teljesítés:      2.259 eFt
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzett bontási- és azzal összefüggő feladatok elvégzésére szolgáló 
keret.
Az Erkel u 18. sz. épület bontási engedélyezési terve elkészült, bontási engedéllyel rendelkezünk.
A Füleki u. 13/a. sz. garázs bontása megtörtént.
A Soroksári út 92. sz. lakóépület bontási engedély, bontási kiviteli tervdokumentációja elkészült.

75. Közigazgatás, védelem

4605. Polgármesteri Hivatal felújítása
Előirányzat:  10.000 eFt
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Teljesítés:       3.186 eFt 
Az előirányzat  terhére  elkészültek a Bakáts  tér  14 sz.  épület  kazánház  felújítása,  I.  emeleti  irodák folyosók  
szakipari munkái.
Vagyonkezelési és Felújítási iroda Üllői út 45 fsz 18. mosdó felújítási munkái.

4630. Hivatal költözése
Előirányzat:  100.000 eFt
Teljesítés:            274 eFt 
A Dominó általános iskola elektromos hálózatának átalakítása.

4650. Templom felújítás támogatása
Előirányzat: 10.000 eFt 
Teljesítés:                  eFt
A 2011. évre VVKB.179/2011.(VI.02.) sz. határozata lapján 10.MFt vissza nem térítendő támogatást nyújt az 
Önkormányzat a Szent Kereszt Plébánia, Szent Vincze Plébánia (Haller út), Örökimádás Lelkészség ( Üllői út), 
Ferencvárosi Főplébánia (Bakáts tér) részére. A támogatás felhasználásával 2012. május 16-ig kell elszámolniuk 
a támogatottaknak.

80. Oktatás 

4701. Liliom Óvoda radiátor szelepek javítása 
Előirányzat:    195 eFt
Teljesítés:              eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban. 

4702. Liliom Óvoda uszoda automatikus vegyszergazdálkodásának megoldása
Előirányzat:    984 eFt
Teljesítés:              eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban. 

4703. Liliom Óvoda mosdó csúszásgátló csere
Előirányzat:    1.730 eFt
Teljesítés:                 eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban. 

4704. Liliom Óvoda kazán, lift felülvizsgálat
Előirányzat:    150 eFt
Teljesítés:              eFt
Az előirányzat címében szereplő felújítási munka műszakilag nem indokolt, a költségvetési sor törölhető.

4707. Csicsergő Óvoda tűzfal  vakolás, hőszigetelés, színezés
Előirányzat:    8.573 eFt
Teljesítés:                eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban. 

4708. Csicsergő Óvoda tetőtéri ablak javítása, zárszerkezetek cseréje
Előirányzat:    227  eFt
Teljesítés:                eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban. 

4709. Csicsergő Óvoda udvari kijárónál vízelvezetés megoldás
Előirányzat:      300  eFt
Teljesítés:                 eFt
Előirányzat törölve.

4710. Csicsergő Óvoda felújítás 
Előirányzat:         402 eFt
Teljesítés:                   eFt
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A kötelezettség vállaláson szereplő összeg jóváírható az IPEX Kft tartozásának rendezéséhez.

4711. Kicsi Bocs Óvoda keverő szelep csere
Előirányzat:         584 eFt
Teljesítés:             584eFt
A kivitelezési munka elkészült.

4712. Kicsi Bocs Óvoda műkő terasz lábazat felújítás
Előirányzat:         346 eFt
Teljesítés:                   eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban. 

4713. Kicsi Bocs Óvoda kazánházi szivattyú csere
Előirányzat:           10 eFt
Teljesítés:                   eFt
A szivattyú csere kivitelezési munkája befejeződött, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a  
garanciális hibák kijavítása után került sor. 

4714. Kicsi Bocs Óvoda tálalókonyhában mosogatógép telepítés
Előirányzat:         48 eFt
Teljesítés:                 eFt
A  mosogató  gép  telepítés  kivitelezési  munkája  befejeződött,  a  jóteljesítési  garanciára  visszatartott  összeg 
kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.  

4717. Kicsi Bocs Óvoda mosogatók elválasztása, kézmosók kialakítása
Előirányzat:           9 eFt
Teljesítés:                 eFt
A mosogatók elválasztása és a kézmosó kivitelezési munkája befejeződött, a jóteljesítési garanciára visszatartott  
összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor. 

4718. Liliom Óvoda  festés, mázolás I. ütem
Előirányzat:    159 eFt
Teljesítés:              eFt
A festés, mázolási munkák kivitelezése befejeződött, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a  
garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4719. Liliom óvoda konyha, uszoda tisztasági festés
Előirányzat:        350 eFt
Teljesítés:                  eFt
Előirányzat törölve.

4722. Kicsi Bocs Óvoda fedélszék felülvizsgálata, felújítása I.ütem
Előirányzat:   120 eFt
Teljesítés:                eFt
A tető felújításának II. ütemű kivitelezése befejeződött, a jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére 
a garanciális hibák kijavítása után kerül sor.

4728. Méhecske  Óvoda gyermekmosdók csúszásmenetes burkolat kialakítása
Előirányzat:      51 eFt
Teljesítés:                        eFt
Az  óvoda  csúszásmentes-burkolási  munkái  befejeződtek,  a  jóteljesítési  garanciára  visszatartott  összeg 
kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor. 

4729. Méhecske Óvoda felnőtt mosdók szellőzésének kialakítása
Előirányzat:      251 eFt
Teljesítés:                   251 eFt
A kivitelezési munka elkészült.

4734. Kerekerdő Óvoda gyep rendbetétele
Előirányzat:      7.900 eFt
Teljesítés:                             eFt
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A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4735. Kicsi Bocs Óvoda pince  szigetelés
Előirányzat:    8.000 eFt
Teljesítés:                   eFt
A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tervezési munka elkészült.

4737. Epres Óvoda torna szoba kialakítása
Előirányzat:    3.700 eFt
Teljesítés:                   eFt
A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tervezési munka folyamatban van.

4739. Epres Óvoda bejárati lépcső és járda felújtás
Előirányzat:         63 eFt
Teljesítés:                   eFt
A bejárati lépcső és járda felújítási munkái elkészültek. A jóteljesítési garancia visszatartott összege kifizetésére 
a garanciális hibák kijavítása után kerül sor. 

4741. Napfény Óvoda tornaterem kialakítása
Előirányzat:    1.900 eFt
Teljesítés:                       eFt
A közbeszerzési eljárása megindításához szükséges tervezési munka folyamatban van.

4742. Napfény Óvoda udvar felújítása, füvesítése, kavicspótlás
Előirányzat:         900 eFt
Teljesítés:                     eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4743. Napfény Óvoda 1 terem kondicionálása
Előirányzat:         300 eFt
Teljesítés:                     eFt
Az előirányzat címében szereplő felújítási munka műszakilag nem indokolt, a költségvetési sor törölhető.

4744. Kicsi Bocs Óvoda mosogató lefolyó csere
Előirányzat:         29 eFt
Teljesítés:             29 eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4749. Méhecske Óvoda udvar teljes körű felújítása
Előirányzat:         5.000 eFt
Teljesítés:                        eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4756. Csudafa Óvoda mosókonyha teljes felújítása
Előirányzat:           41 eFt
Teljesítés:                       eFt
A  mosókonyha  felújítási  munkái  elkészültek,  a  jóteljesítési  garanciára  visszatartott  összeg  kifizetésére  a 
garanciális hibák kijavítása után kerül sor. 

4758. Ugrifüles Óvoda felújítása, kövek felszedése, füvesítés
Előirányzat:           2.500 eFt
Teljesítés:                            eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4761. Nevelési Tanácsadó attikafal kétvízorros fallefedés készítése
Előirányzat:                               47 eFt
Teljesítés:                                   50 eFt
A garanciális bejárás és a garanciális hibák kijavítása megtörtént.
 
4762. Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó tetőszigetelés felújítása
Előirányzat:  249 eFt
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Teljesítés:                   eFt
A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor. 

4763. Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó betonjárda javítás
Előirányzat:                      36 eFt
Teljesítés:                         38 eFt
A garanciális bejárás és a garanciális hibák kijavítása megtörtént.

4764. Ugrifüles Óvoda bejárati ajtó csere, előtető csere, akadálymentes feljáró
Előirányzat:                               78 eFt
Teljesítés:                                       eFt
A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után kerül sor. 

4765. Kicsi Bocs Óvoda radiátor csere
Előirányzat:                       431 eFt
Teljesítés:                           431eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4766. Kerekerdő Óvoda attikafalak kétvízorros bádogozása I. ütem
Előirányzat:                          234 eFt
Teljesítés:                             248 eFt
A garanciális bejárás és a garanciális hibák kijavítása megtörtént.

4768.Csudafa Óvoda világítás korszrűsítése
Előirányzat: 2.000 eFt
Teljesítés:                     eFt
A kivitelezési munka folyamatban van.

4770. Kerekerdő Óvoda padlóburkolat javítása
Előirányzat:                           982 eFt
Teljesítés:                                     eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4771. Napfény Óvoda csoportszoba padlóburkolat javítása
Előirányzat:                         1.741 eFt
Teljesítés:                                      eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4772. Epres Óvoda előterek burkolatának cseréje
Előirányzat:                         1.879 eFt
Teljesítés:                                      eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4773. Epres Óvoda gazdasági feljáró felújítása
Előirányzat:                                0 eFt
Teljesítés:                                      eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4774. Csudafa Óvoda kerti zuhany felújítás
Előirányzat:                            1.249 eFt
Teljesítés:                               1.249 eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka elkészült.

4775. Ugrifüles Óvoda folyosó hideg burkolat csere
Előirányzat:                            1.623 eFt
Teljesítés:                                         eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.
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4776. Bakáts tér 12 Iskola sport udvar térburkolat csere
Előirányzat:                            0 eFt
Teljesítés:                                         eFt
Közbeszerzési  eljáráson  nyertes  kivitelezővel  a  szerződést  felbontottuk.  A  kivitelezési  munka  a  2012.  évi 
költségvetés terhére történik.

4777. József Attila Ált. Isk. főbejárati kapu felújítása
Előirányzat:                            8.724 eFt
Teljesítés:                                         eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4778. József Attila Ált Isk. ereszcsatornák felújítása cseréje
Előirányzat:                                      0 eFt
Teljesítés:                                            eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4779. József Attila Ált Isk. tantermi padló burkolat csere
Előirányzat:                                   0 eFt
Teljesítés:                                         eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4780. József Attila Ált Isk. tűzoltó tömlők nyomás próbája
Előirányzat:                                 16 eFt
Teljesítés:                                     17 eFt
A kivitelezési munka elkészült.

4781. Dominó Általános Iskola ereszcsatorna javítása
Előirányzat:                               2.606 eFt
Teljesítés:                                            eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4782. Dominó Általános Iskola életveszélyes ereszdeszkázat csere
Előirányzat:                                      0 eFt
Teljesítés:                                            eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4783. Szentgyörgyi Albert Ált Iskola udvar megsüllyedt térkő burkolatának helyreáll.
Előirányzat:                               650 eFt
Teljesítés:                                         eFt
A megsüllyedt térkő helyreállítási munkáit az Iskola saját költségvetéséből elvégeztette.

4784. Kosztolányi Dezső Ált. Isk. udvar fák gallyazása
Előirányzat:                               700 eFt
Teljesítés:                                         eFt
A kivitelezési munka folyamatban van.

4785. Kosztolányi Dezső Ált. Isk. folyós burkolatok cseréje I. ütem
Előirányzat:                                      0 eFt
Teljesítés:                                            eFt
A folyosó burkolat csere kivitelezési munkáit az Iskola saját költségvetéséből elvégeztette.

4786. Molnár Ferenc Általt. Isk. uszodai javítási munka
Előirányzat:                                  382 eFt
Teljesítés:                                            eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka folyamatban.

4787. Ádám Jenő Zeneisk. kazánházi fűtésszabályozó, 2 db blokk égő cseréje
Előirányzat:                               2.089 eFt
Teljesítés:                                  2.089 eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka elkészült.

13



4788. Leövey Klára Gimnázium  Alagsori fűtési szakaszelzáró csere
Előirányzat:                               5.396 eFt
Teljesítés:                                  6.653 eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezési munka elkészült.

4789. Leövey Klára Gimnázium udvari platánfák és utcai nyárfák kezelése 
Előirányzat:                                  800 eFt
Teljesítés:                                            eFt
A kivitelezési munka folyamatban van.

4790. Leövey Klára Gimnázium utcai, udvari homlokzati esőcsatornák felújítása
Előirányzat:                                  2.788 eFt
Teljesítés:                                               eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4791. Leövey Klára Gimnázium belső udvari homlokzat bádogozás felújítása
Előirányzat:                                         0 eFt
Teljesítés:                                               eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4792. Méhecske Óvoda konyhai zsírfogó csere
Előirányzat:                                     346 eFt
Teljesítés:                                        346 eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka elkészült.

4793. Körösi Csoma Sándor Általt. Isk. gáztömörségi jegyzőkönyv elkészítése
Előirányzat:                                     125 eFt
Teljesítés:                                        125 eFt
A szakvélemény elkészítése megtörtént.

4794. Kőrösi Csoma Sándor .Ált. Isk. faláttörések gázbiztossá tétele
Előirányzat:                                        0 eFt
Teljesítés:                                              eFt
Az előirányzat címében szereplő felújítási munka műszakilag nem indokolt, a költségvetési sor törölhető.

4795. Körösi Csoma. Sándor Ált . Isk. kerítés
Előirányzat:                         6.000 eFt
Teljesítés:                                      eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4796. Szent-Györgyi Albert. Ált. Isk. és Gimn. fsz-i folyosó felújítása
Előirányzat:                        5.300 eFt
Teljesítés:                                     eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4797. Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.és Gimn. étterem burkolat cseréje
Előirányzat:                        2.500 eFt
Teljesítés:                                     eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4798. Komplex Óvoda és Ált. Isk. udvarfejlesztése
Előiránnyzat:                      1.100 eFt
Teljesítés:                                     eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4799. József Attila Ált. Isk. tetőfelújítás
Előirányzat:                                0 eFt
Teljesítés:                                      eFt.
A közbeszerzési eljárása megindításához szükséges tervezési munka elkészült.
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4817. Bakáts téri Ált. Isk. tetőfelújítás, fedélszék héjalás felújítása
Előirányzat:                           220 eFt
Teljesítés:                                      eFt
A  mosókonyha  felújítási  munkái  elkészültek,  a  jóteljesítési  garanciára  visszatartott  összeg  kifizetésére  a 
garanciális hibák kijavítása után kerül sor. 

4823. József Attila Ált. Isk. egész épület tisztasági festése I. ütem
Előirányzat:           197 eFt
Teljesítés:                      eFt
A  mosókonyha  felújítási  munkái  elkészültek,  a  jóteljesítési  garanciára  visszatartott  összeg  kifizetésére  a 
garanciális hibák kijavítása után kerül sor. 

4832. Lővey K. Gimn. bojler csere
Előirányzat:           1.348 eFt
Teljesítés:                         eFt
A kivitelezési munkára a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4838. Dominó Ált. Isk. tornaterem felújítás
Előirányzat:           6.000 eFt
Teljesítés:                         eFt
A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

4839. Molnár Ferenc Ált. Isk. tornaudvar javítás 
Előirányzat:        40 eFt
Teljesítés:                       eFt
A  mosókonyha  felújítási  munkái  elkészültek,  a  jóteljesítési  garanciára  visszatartott  összeg  kifizetésére  a 
garanciális hibák kijavítása után kerül sor. 

4842. Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. és Gimn.. tetőfelújítása
Előirányzat:     8.000 eFt
Teljesítés:                       eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4843.Szent-Györgyi-Albert Ált. Isk. és Gimn. radiátorok cseréje. 
Előirányzat:                        3.500 eFt
Teljesítés:                          2.857 eFt
A kivitelezési munka elkészült.

4845. Szent-Györgyi-Albert Ált. Isk. és Gimn. légópince szennyvízh. felúj.
Előirányzat:      950 eFt
Teljesítés:                     eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4849.Telepy Ált. Isk. és Gimn .megsüllyedt sportpálya helyreállítása
Előirányzat:                               0 eFt
Teljesítés:                                     eFt
Közbeszerzési  eljáráson  nyertes  kivitelezővel  a  szerződést  felbontottuk.  A  kivitelezési  munka  a  2012.  évi 
költségvetés terhére történik.

4851. Telepy Ált. Isk. és Gimn. világítás korszerűsítés
Előirányzat:   464 eFt
Teljesítés:        464 eFt
A jóteljesítési garancia összegének kifizetése megtörtént.

4862. Weöres S. Ált. Isk. tanuszoda határoló fal vizesedés megszüntetési  terv
Előirányzat: 600 eFt
Teljesítés:              600 eFt
A határoló fal vizesedésének megszüntetésével kapcsolatos tervezési munka elkészült.

4866.Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. színházterem építése
Előirányzat:                    80.000 eFt
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Teljesítés:                                   eFt
A tervezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4867.Bakáts téri Ált Isk. osztályterem felújítása
Előirányzat:                       1.000 eFt
Teljesítés:                                    eFt
Az osztályterem felújításának kivitelezési munkáit az Iskola saját költségvetéséből elvégeztette.

4868. Kosztolányi Dezső Ált. Isk. udvarfelújítás
Előirányzat:                     10.000 eFt
Teljesítés:                                    eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4876. Molnár Ferenc Ált. Isk. közlekedők, folyosók, lépcsőházak festése
Előirányzat:        399 eFt
Teljesítés:                          eFt
A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4877. Leövey Klára Gimnázium PVC burkolat cseréje, felújítása
Előirányzat:          82  eFt
Teljesítés:                          eFt
A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4878. Leövey Klára Gimnázium 1200 L fekvő bojler cseréje
Előirányzat:           69 eFt
Teljesítés:                          eFt
A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4879. Leövey Klára Gimnázium vízcsőrendszer cseréje
Előirányzat:            60 eFt
Teljesítés:                           eFt
A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4880. Leövey Klára Gimnázium udvari homlokzatvakolat, bádogozás felúj.
Előirányzat:          60 eFt
Teljesítés:                         eFt
A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor.

4881.Leövey Klára Gimnázium liftépítés
Előirányzat:                     3.500 eFt
Teljesítés                         1.225 eFt
A személyfelvonó kiviteli tervdokumentációja elkészült.

4882. Komplex Óvoda és Ált. Isk. ebédlő tisztasági festés
Előirányzat:                       1.896 eFt
Teljesítés:                                    eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4883.Komplex Óvoda és Ált.Iskola  lapostető szigetelés
Előirányzat:                              0 eFt
Teljesítés:                                    eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4884.Komplex Óvoda és Ált. Iskola  beázott tantermek festése
Előirányzat:                               0 eFt
Teljesítés:                                     eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.
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4885.Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn.(Toronyház u.21.) radiátor szelep csere
Előirányzat:                        1.871 eFt
Teljesítés:                           1.870 eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka elkészült.

4886.Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. (Lobogó u.1.) radiátor szelep csere
Előirányzat:                         3.313 eFt
Teljesítés:                            3.286 eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka elkészült.

4887.Weöres Sándor Ál. Isk. és Gimn. (Napfény u.3.) fakivágás, homokozó felújítás
 Előirányzat:                            900 eFt
Teljesítés:                                       eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.
4888.Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn. (Napfény u.3.) radiátor szelep csere
Előirányzat:                          899 eFt
Teljesítés:                             899 eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka elkészült.

4889. Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó átjáró ajtó elhelyezése, ablak megszüntetése 
Előirányzat:                             243 eFt
Teljesítés:                                       eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4890. Óvodai karbantartási keret
Előirányzat:                    11.658  eFt
Teljesítés:                         5.768  eFt
2011. április 1-től 2012. március 31-ig terjedő időszakra ill. a keret kimerüléséig a HÁZ-Szolg Kft. látja el az 
óvódai karbantartási feladatokat.

4891. Lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítése
Előirányzat: 6.803 eFt
Teljesítés:       2.102 eFt
Érintésvédelmi  vizsgálatok: Leővey  K.  Gimnázium  (Vendel  u.  1.),  Telepy  K.  Ált.  Isk.  (Telepy  u.  17.), 
Szentgyörgyi A. Ált. Isk. (Lónyay u. 4-8.), Csicsergő Óvoda (Thaly K. u. 38.), FESZ (Mester u. 45.), Weörs S.  
Ált. Isk. (Lobogó u. 1.), Gyáli út 17-19.

Tűzvédelmi  felülvizsgálat:  Leővey K.  Gimnázium (Vendel  u.  1.),  Telepy K. Ált.  Isk.  (Telepy u.  17.),  Epres 
Óvoda (Epreserdő u. 10.), Kincsesbánya Gyermektábor

Villámvédelmi vizsgálatok: Leővey K. Gimnázium (Vendel u. 1.), Telepy K. Ált. Isk.  (Telepy u. 17.), Epres 
Óvoda (Epreserdő u. 10.)   (Zsámbok G)

4894.Csicsergő Óvoda árnyékoló homokozó tartó
Előirányzat:                         1.800 eFt
Teljesítés:                                      eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4895. Intézményi felújítások, tervezések 
Előirányzat:  10.147 eFt
Teljesítés:          6.983 eFt
Intézmények gépészeti felújításának tervei, a Lenhossék u. 24-28. szám alatti iskolaépületben Családsegítő Iroda  
kialakításának tervei, a Lenhossék u. 20. tűzfal hőszigetelése, a Vendel u. 1. szám alatti iskolaépület európai  
uniós pályázaton való részvételhez szükséges, valamint lift létesítésére vonatkozó tervdokumentációk készültek 
el. Szerződéskötés történt:
Intézmények  2011.  évi  építészeti  felújítására  vonatkozó tervezési  munkákra,  IX.  Vendel  u  1.  Leövey Klára 
Gimnázium laboratórium kivitelezésének tervezői művezetésére,  Weöres Sándor Ált. Isk.  uszodájának hő és  
villamos energia fogyasztás mérésére szolgáló műszerek telepítésére, József Attila Ált. Isk. Mester utca 67. tető 
részleges  felújítására  vonatkozó tervezésre,  Szent  –Györgyi  Albert  Ált  Isk.  Lónyay  utca  4-8.  fszt-i  folyosó 
étterem burkolat csere, tető részleges felújítása, földszinti radiátorok cseréjére vonatkozó munkák terveztetése,  
Körösi Csoma Sándor Ált Iskola Ifjúmunkás u 13. kerítés felújítására vonatkozó tervezési munkákra, Kicsi Bocs 
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Óvoda Erkel  u 10. pinceszigetelés  készítésére vonatkozó tervezési  munkákra,  2011. évi gépészeti  felújítások 
tervezési  munkáira,  Dominó  Ált.  Iskola  IX.  Lenhossék  u  24-28.  helységek  optimalizálására  szolgáló 
tanulmányterv  készítése,  Vendel  u  10-16.  sportcsarnok épület  felújítási  pályázatához  műszaki  dokumentáció 
készítése.

4897. Intézmények nyílászáróinak cseréje
Előirányzat: 39.575 eFt
Teljesítés:       31.415 eFt
A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési  garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális  hibák 
kijavítása után a kerül sor.

4898.Liliom Óvoda árnyékolás klíma felszerelés
Előirányzat:                         3.000 eFt
Teljesítés:                                      eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.
4899.Riasztórendszer intézményekben
Előirányzat:                         2.900 eFt
Teljesítés:                            2.679 eFt
A kivitelezési munka elkészült.

4901. Bölcsőde udvar felújítás (Ráday u 46.)
Előirányzat:     37 eFt
Teljesítés:                  eFt
A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési  garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális  hibák 
kijavítása után a kerül sor.

4903. Ráday u. 46. Bölcsőde vízvezeték hálózat felújítása
Előirányzat:      228 eFt
Teljesítés:                      eFt
A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési  garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális  hibák 
kijavítása után a kerül sor.

4905. Mester u. 45. vízrendszer alapvezetékek elzáró szerelvények cseréje
Előirányzat:      13 eFt
Teljesítés:                   eFt
A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési  garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális  hibák 
kijavítása után a kerül sor.

4906. Vaskapu utca  gyermekrendelő falburkolat csere
Előirányzat:      272 eFt
Teljesítés:                     eFt
A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési  garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális  hibák 
kijavítása után a kerül sor.

4907. Ifjúmunkás u. 25. rendelő tetőhéjalás javítása
Előirányzat:         419 eFt
Teljesítés:                        eFt
A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési  garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális  hibák 
kijavítása után a kerül sor.

4910. Dési H. u. 9. Bölcsőde II. fürdőszoba felújítás
Előirányzat:          111 eFt
Teljesítés:                     eFt
A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési  garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális  hibák 
kijavítása után a kerül sor.

4911. Fehérholló u. 2-4. Bölcsőde lapostető szigetelés
Előirányzat:               100 eFt
Teljesítés:                         106 eFt
A garanciális bejárás és a garanciális hibák kijavítása megtörtént, a költségvetési sor törölhető.
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4912. Fehérholló u. 2-4. Bölcsőde hideg-meleg víz alapvezeték csere
Előirányzat:      170 eFt
Teljesítés:                       eFt
A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési  garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális  hibák 
kijavítása után a kerül sor.

4913. Gondozó Szolgálat hideg-meleg víz alapvezeték csere
Előirányzat:      73 eFt
Teljesítés:                     eFt
A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési  garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális  hibák 
kijavítása után a kerül sor.

4920. FECSKE ( Lenhossék u. 18.) tetőszerk. és  függőeresz csatorna felúj.
Előirányzat:     82 eFt
Teljesítés:                      eFt
A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési  garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális  hibák 
kijavítása után a kerül sor.

4928. Fecske iroda kialakítása
Előirányzat:       257 eFt
Teljesítés:                        eFt
A kivitelezési munka elkészült. A jóteljesítési  garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális  hibák 
kijavítása után a kerül sor.

4931.Fecske elektromos hálózat felújítás
Előirányzat:      2.500 eFt
Teljesítés:                          eFt
A kivitelezési munkára vonatkozó szerződés megkötése folyamatban.

4939. Bölcsőde Ráday u 46. homlokzat, vakolat veszélytelenítés, felújítás
Előirányzat:      2.308 eFt
Teljesítés:                          eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4940. Bölcsőde Ráday u 46. terasz burkolat javítás I. emelet
Előirányzat:              0 eFt
Teljesítés:                           eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4941. Bölcsőde Pöttyös u. 8. helyiségek festése, játszóudvar veszélytelenítés
Előirányzat:       2.588 eFt
Teljesítés:                           eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4950. Bölcsőde Pöttyös u. 8. játszóudvar veszélytelenítés
Előirányzat:               0 eFt
Teljesítés:                           eFt
A előirányzat törölve, összevonva a 4941. kv. sorral.

4951. 2011- Bölcsőde Dési Huber u 9. mellékhelyiségek, folyosó tisztasági festése, udvar térburkolat javítás
Előirányzat:                      2.632 eFt
Teljesítés:                                   eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4952. 2011- Bölcsőde Dési Huber u 9. játszóudvar térburkolatának felújítása
Előirányzat:                          0 eFt
Teljesítés:                               eFt
A előirányzat törölve, összevonva a 4951. kv. sorral.

4953. 2011-Bölcsőde Fehér Holló u 2-4. csoportszobák festése, lábazat kialakítása, mosókonyha leválasztása,
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Előirányzat:                  2.880 eFt
Teljesítés:                               eFt
Közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka folyamatban.

4954. 2011- Bölcsőde Fehér Holló u  2-4. mosókonyha leválasztása, vasaló helyiség felújítás
Előirányzat:                         0 eFt
Teljesítés:                               eFt
A előirányzat törölve, összevonva a 4953. kv. sorral.

4955. 2011- Bölcsőde Fehér Holló u 2-4. udvari fák koronázása, gyökerek baleset mentesítése
Előirányzat:      1.200 eFt
Teljesítés:                            eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4957. Vaskapu háziorvosi szolgálat tervezés, gázfalikazán csere
Előirányzat:      4.900 eFt
Teljesítés:                            eFt
A kivitelezési munka folyamatban.

4958. Lónyay u. 19., Lónyay u. 46., és közraktár u. 24. orvosi rendelő felújítás
Előirányzat:      6.703 eFt
Teljesítés:                            eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4959. Fecske élelmiszer raktár kialakítás
Előirányzat:      5.000 eFt
Teljesítés:                            eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

4960. Gondozási Központ és Idősek Klubja kivitelezési hibák kijavítása
Előirányzat:      1.900 eFt
Teljesítés:                            eFt
A kivitelezéshez szükséges előkészítési munka folyamatban van.

4981. 2011- FMK tornaterem tetőszigetelés felújítása
Előirányzat:    579 eFt
Teljesítés:                     eFt
A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor. 

4982. 2011- FMK földszinti mosdó, öltöző felújítása
Előirányzat:    419 eFt
Teljesítés:                     eFt
A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor. 

4985. 2011- FMK Toronyház u 3/b. lapostető szigetelés
Előirányzat:      85 eFt
Teljesítés:                     eFt
A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavítása után a kerül sor. 

4991. 2011- Vendel utcai sportcsarnok parketta csere
Előirányzat:            0 eFt
Teljesítés:                          eFt
A  Vendel  utcai  tornaterem  parketta  felújítási  munkáinak  kivitelezési  szerződése  felbontásra  került,  a 
költségvetési sor törölhető.

4992. Vendel utcai sportcsarnok felújítása
Előirányzat:    26.675 eFt
Teljesítés:                          eFt
A közbeszerzési eljárás folyamatban van.
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45. Építőipar 

5402. Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása
Előirányzat:    14.022 eFt
Teljesítés:                    eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

56. Közigazgatás

5510. Lakások és helyiségek vásárlása
Előirányzat:                    6.380 eFt
Teljesítés:                       6.380 eFt
Üllői út 95. fsz. 17. lakásvásárlás

5515. Ingatlanvásárlás
Előirányzat:                    3.350 eFt
Teljesítés:                       3.350 eFt
A 38038/15 hrsz alatti ingatlan telekalakítás céljára történő megvásárlása.

57. Oktatás.

5722. Óvodai játszószerek beszerzése
Előirányzat:     4.250 eFt
Teljesítés:                  3.819 eFt
Az óvodai játszószerek beszerzése június hónapban befejeződött.

58. Egészségügy, szociális ellátás

5801. Bölcsőde építés
Előirányzat:       207.981 eFt
Teljesítés:              6.548 eFt
A bölcsőde létesítésére vonatkozó pályázatot  határidőre benyújtottuk,  244.443.015 Ft támogatást  nyert  el  az 
Önkormányzat.  A  telekrendezés  befejeződött.  A  bölcsőde  jogerős  építési  engedélyét  kézhez  kaptuk.  A 
Támogatási szerződés megkötve. A közbeszerzési eljárás folyamatban.

5805. FECSKE gyermekotthon játszótér kialakítás
Előirányzat:           1.000 eFt
Teljesítés:                     0 eFt
A kivitelezési munka a 2012. évi költségvetés terhére történik.

5836. Fogyatékkal élők részére speciális eszköz beszerzése
Előirányzat:   4.361 eFt
Teljesítés:        1.485 eFt
Gyáli út 15/E II.em. 20.. számú lakás fürdőszoba akadálymentesítési munkái elkészültek. A Ráday u. 39. sz.  
Fszt. 13. rámpaépítés elkészült. A Drégely u. 12. II.em. 47. lakás wc átalakítási munkái elkészültek.

Budapest, 2011. november 30.

Tisztelettel:

           …………………..
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megbízott irodavezető
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