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1 Épületfelújítási alprogram, a környezetmegújítás
projektelemei / ERFA típusú beavatkozások

(É1) Lakóépületek energia-hatékony felújítása (lakófunkciót erősítő beavatkozások)

1.1 (É1/1) Önkormányzati lakóépületek megújítása
Az MNP III keretében a 100% százalékban önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek
megújítására irányuló tevékenységek esetében a korábbiaknál hangsúlyosabban szerepel az
energiahatékonyság. Mind emellett, a projektelem beavatkozásaival egyrészt célunk az
MNP II keretében megkezdett épületfelújítási tevékenység kiegészítése, teljessé tétele
kifejezetten energia-hatékonysági szempontokat előtérbe helyezve, illetve ehhez
kapcsolódó szoft tevékenység keretében kerül sor az épületek modellértékű bérlői
bevonással történő fenntartási-működési rendszerének felállítására. Ezek a tevékenységek
jellemzik a projektbe bevont alábbi épületeket.

Az MNP III projektjavaslat által érintett önkormányzati lakóépületek / „A”
MNPIII tervezett
beavatkozásai
(1) Utcai homlokzat
megújítása
(1/b) udvari homlokzat
felújítás
(2) lépcsőház felújítása
(3) kapualj felújítása
Cím

Hrsz.

Lakások Helyiségek
száma
száma

(4) elektromos hálózat
megújítása
(5) vízhálózat megújítása
(6) gázhálózat megújítása
(7) kéményfelújítás
(8) függőfolyosó átépítés
(9) erkély felújítás
(10) tetőátépítés, szigetelés
(11) kapu felújítás
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(12) födém
csere/megerősítés
(13)födém hőszigetelés
(14) talajvizesedés
megszüntetése
(15) lakáscsatolások
(16)kaputelefon rendszer
kiép.
(17)vízóra felszerelés
(18)tűzfalak
felújítása/szigetelése
(19) alaptest lemezes
védelme
(20) közös Wc felújítás
(21) nyílászárók felújítása
(22)vízgyűjtő puffertározók
épít.
(23) udvari burkolat felúj.
(24)téglaboltozat
a.megerősítése
13,14

Bauer Sándor utca.
4.

35087

15

1

Bauer Sándor utca
11.

35128

13

1

Dankó utca 7.

35300

14

1

17,18

Dankó utca. 16.

35316

40

2

14,19

Dankó utca 17.

35305

26

3

1,1/b,2,3,4,5,6,8,14,20,21

Dankó utca 20.

35314

20

3

13,14,19

Dankó utca 30.

35472

34

4

14,18,

Dobozi utca 17.

35377

40

0

1,9,18,21,22

Dobozi utca 19.

35376

23

2

1,18,22

Karácsony Sándor
utca 22.

35450

27

7

Kisfuvaros utca 8.

35074

26

3

1,15,18

Lujza utca 2/c

35365

10

3

17

11,15,16,17

13,18

6

Lujza utca 8.

35368

22

1

1,11,16,17,

Lujza utca 15.

35443

17

1

1,11,16,17,

Lujza utca 22.

35424

24

3

1,4,5,6,16,19,20,22,23

Lujza utca 30.

35428

16

4

1,8,10,14,19

Lujza utca 34.

35430

12

6

10

Magdolna utca 12.

1,1/b,2,3,4,5,6,7,8,10,14,16,
19,20,21,23,24

35292

67

3

35309

73

4

Magdolna utca 22.

35311

13

2

10

Magdolna utca 44.

35374

28

2

1,2,18

Magdolna utca 47.

35421

21

3

11,16

Nagyfuvaros utca
2/b

35057

30

6

Nagyfuvaros utca
26.

35082

41

4

Szerdahelyi utca
12.

35139

23

2

Szerdahelyi utca
13.

35329

17

2

Szerdahelyi utca
18.

35136

33

3

Szigetvári utca 4.

35496

45

2

Magdolna utca 20.

Összesen:

1,1/b,2,3,4,5,6,8,9,
10,11,12,13,14,19,20,23

1
1,1/b,2,3,4,5,7,8,10,12,13,
14,19,20
1
1,15,18
1,1/b,2,3,4,5,6,14,20
13,18

770

Az épületek mindegyike része a Magdolna Negyed Program II-nek. Az alábbiakban
felsorolásra kerülő felújítási beavatkozások egy része a házakkal való másfél éves
együttműködés során felmerült olyan műszaki igényeket tartalmazza, amelynek
megvalósítása nélkül a bérlemények rendeltetésszerű használatának műszaki feltételei
nem lesznek teljes körűen biztosítva. Másik részét az épületekre fordítható relatív
alacsony költségkeret az MNP II keretében nem tette finanszírozhatóvá és középtávon a
bérlőktől sem várható ezeknek az energiahatékonyságot célzó felújítási munkák
megvalósítása. Az alábbiakban részletezett műszaki tevékenységek mindezen szociális,
műszaki és környezeti szempontok együttes mérlegelése alapján lettek kialakítva.
Az egyes épületfelújítási munkák műszaki tartalmának rövid ismertetése
7

1.1.1< Budapest, VIII. Bauer Sándor u. 4., Hrsz.: 35087 >

Kiindulási
állapot
Építés éve
Telek nagysága

1898
850,0 m2

Szintek száma
Pince+fszt+3
emelet
Beépített alapterület

296,4 m2

Szintek nettó területe

780,1 m2

Lakások száma

15 db

Helyiségek száma

1 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
Az épület a Magdolna Negyed Program II-ben teljes felújítást kapott, azonban a zárófödém
hőszigetelése, valamint a földszinti lakások talajvíz elleni védelme nem készült.
Felújítási program
A zárófödém jelenlegi feltöltését eltávolítva, fafödém gombamentesítését követően
kiegyenlítő homokréteget kap, melyre kerül a szálas hőszigetelő tábla és az OSB lapos
lezárás. A szellőztetett pincetérben az alaptestek kapilláris járataiban injektálással
megszüntetjük a talajvíz intenzív felszívódását.

A felújítás tartalma
Építészet

A pince vizesedésének megszüntetése.
Zárófödém hőszigetelése.
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Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

A ép. fszt 1.

lakás

20,3

0,5

szükséglakás

A ép. fszt 2.

lakás

66,1

2

komfortos

A ép. fszt 3.

lakás

27,6

1

félkomfortos

A ép. fszt 4.

lakás

26,9

1

félkomfortos

A ép. I.em. 5.

lakás

78,8

2,5

komfortos

A ép. I.em. 6.

lakás

43,8

1

komfort nélküli

A ép. I. em 7.

lakás

39,2

1

komfortos

A ép. I. em 8.

lakás

37,3

1

komfort nélküli

A ép. II. em. 9.

lakás

78,0

2

komfortos

A ép. II. em 10.

lakás

87,9

3

komfortos

A ép. II. em 12.

lakás

38,8

1,5

félkomfortos

A ép. III. em 14.

lakás

78,0

2

komfortos

A ép. III. em 15.

lakás

46,9

1

komfort nélküli

A ép. III. em 16.

lakás

39,9

2

komfort nélküli

A ép. III. em 17.

lakás

40,7

1,5

félkomfortos

műhely

30,0

A ép. fszt./ü-1
pince
összesen

240,0
1020,1

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
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A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2013.08.012013.10.20.

Műszaki átadás-átvétel

2013.10.28.

2014

2015

15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.2< Budapest, VIII. Bauer Sándor u. 11., Hrsz.: 35128 >
Kiindulási
állapot
Építés éve

1884

Telek nagysága

1398 m2

Szintek száma

fszt

Beépített alapterület

509,493m2

Szintek nettó területe

346,2 m2

Lakások száma
Helyiségek száma

13 db
1db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon. A földszintes épület alacsony komfort
fokozatú lakásaiba a bérlők anyagi helyzetük miatt nem tudják a mellékvízmérőket
beszereltetni.
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A felújítás tartalma
Komfortosítás

Az összevonásra kerülő lakások helyiségkialakításai
biztosítják a komfortos komfortfokozatú lakáskritérium
előírásait, megfelelő lakószoba, konyha, fürdő és
mellékhelyiségek biztosításával.

Gépészet

6 lakás vízóra felszerelése.

Építészet

Bejárati kapu felújítása.

Elektromos

Kaputelefonrendszer kiépítése.

Az épület 13 lakásából 6 lakás nem rendelkezik mellékvízmérővel, melyek önálló mérőt
kapnak. Tekintettel az épületben lévő több lakás rendkívül alacsony komfortfokozatára a
bérlőkkel történt egyeztetés alapján célszerű a jelenleg lezárt, hosszú ideje használaton
kívüli komfortfokozattal nem rendelkező üres lakások csatolása. A lakók biztonsága miatt
szükséges a bejárati kapu felújítása és kaputelefon rendszer telepítése.
Felújítási program
A Bauer Sándor utca 11. lakóépület komplett felújítását jelen projektben nem tervezzük.
Tekintettel az épületben lévő lakásállomány rendkívül alacsony komfortfokozatára a
bérlőkkel történt egyeztetés alapján célszerű a jelenleg lezárt, hosszú ideje használaton
kívüli komfortfokozattal nem rendelkező üres lakások csatolása.
Az épületben hat lakás nem rendelkezik mellékvízmérővel, a lakásösszevonásokkal,
korszerűsítésekkel a mellékvízmérő nélküli lakások önálló mérőt kapnak.
Az épület felújításának fő műszaki célja: Az eredeti lakhatási minőség helyreállítása, a
lakók életkörülményeinek biztosítása és – lehetőség szerint - a saját kivitelezésben készülő
komfortosítások épületgépészeti előkészítése energiatakarékos és környezetkímélő
megoldások alkalmazásával.
A bérlővel rendelkező földszint 14. számú, 23 m2, egy szobás, komfort nélküli lakás és a
földszint 11. sz. üres 20 m2 komfort nélküli lakás műszaki egyesítésével 43 m2 területű
komfortos lakás kialakítható ki. A szintén bérlővel rendelkező földszint 10. számú, 22 m2,
egy szobás, komfort nélküli lakás és a földszint 12. sz. üres 20 m2 komfort nélküli lakás
műszaki egyesítésével 42 m2 területű komfortos lakás kialakítható ki. A szintén bérlővel
rendelkező földszint 3. számú, 22 m2, egy szobás, komfort nélküli lakás és a földszint 5.
sz. üres 21 m2 szükséglakás műszaki egyesítésével 42 m2 területű komfortos lakás
kialakítható ki. Bejárati kapu felújítása, kaputelefonrendszer létesítésére kerül sor.
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Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

földszint 1.

lakás

34,4

1

komfort nélküli

földszint 2.

lakás

32,7

1

félkomfortos

földszint 3.

lakás

21,4

1

komfort nélküli

földszint 5.

lakás

21,4

1

szükséglakás

földszint 6.

lakás

43,5

2

komfortos

földszint 7.

lakás

21,4

1

komfort nélküli

földszint 8.

lakás

22,1

1

komfort nélküli

földszint 9.

lakás

21,1

1

komfortos

Földszint 10.

Lakás

22,3

1

komfort nélküli

Földszint 11.

Lakás

19,5

0,5

komfort nélküli

Földszint 12.

Lakás

20,2

1

komfort nélküli

Földszint 13.

Lakás

31,4

2,5

szükséglakás

Földszint 14.

lakás

23,1

1

komfort nélküli

Földszint 1/A

Önálló
üzletek és
butikok

12,0

Összesen:

1269

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.
12

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2013.082013.10.25.

Műszaki átadás-átvétel

2013.10.31.

2014

2015

15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.3 Budapest, VIII. Dankó u. 7., Hrsz.: 35300 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1898

Telek nagysága

1054,0 m2

Szintek száma

fszt +1 em

Beépített alapterület

453,1
m2

Szintek nettó területe
Lakások száma
Helyiségek száma

676,8 m2
14 db
1db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
Az épület F+1 emeletes lakóépület a Magdolna Negyed II. programban teljes felújítása
megvalósult, azonban a tűzfalak hőszigetelése elmaradt. Az épület északi oldali tűzfal
szigetelésével a lakások komfortérzete lényegesen javul és jelentős fűtési
költségmegtakarítás érhető el. A szigetelendő felület 558 m2.
13

Az épületben három lakás nem rendelkezik mellékvízmérővel, melyek önálló mérőt
kapnak.

Felújítási program
Az épület teljes felújítása megvalósult, de a tűzfalak hőszigetelése elmaradt. Jelen feladat
az elmaradt hőszigetelés megvalósítása.
Jelen tervek szerint a feladat az épület szabadon álló tűzfalainak hőszigetelése.
A hőszigetelés tervezett anyaga táblásított hőszigetelő lemez ragasztva és dübelezve. A
lábazati részeken XPS zártcellás extrudalt polisztirolhab lapot építünk be. A tűzfalak üres
padlástérbe eső részein a homlokzatvakolat cserére kerül. Mind a hőszigetelt, mind a
vakolt felület műgyantakötésű gördülőszemcsés vékonyvakolatos felületképzést kap.
Természetesen elhelyezésre kerülnek a szigetelőrendszerhez tartozó indító és sarok
profilok és a szigetelést lezáró bádogszerkezetek is. Három mellékvízmérő felszerelés.

A felújítás tartalma
Építészet

A tűzfalak hőszigetelése történik meg.

Gépészet

Három lakás vízóra felszerelésére kerül sor.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

A ép. földszint
2.

lakás

58,0

2

komfortos

A ép. földszint
3.

lakás

31,9

1,5

komfortos

A ép. I.em. 1.

lakás

70,1

2,5

komfortos

A ép. I.em.2.

lakás

38,3

1

komfortos

A ép. I.em.3.

lakás

17,3

1

félkomfortos

A ép. I.em.4.

lakás

31,8

1

félkomfortos

A ép. Földszint
1.

lakás

26,6

1

komfortos

B ép. földszint
4.

lakás

54,1

1

összkomfortos

B ép. Földszint
5.

összkomfortos
Lakás

46,8

2,5
14

B ép. Földszint
6.

összkomfortos
Lakás

B ép. Földszint
7.

50,6

2
összkomfortos(tetőtér)

Lakás

49,9

1

B ép. Földszint
8.

összkomfortos
Lakás

49,8

2

B ép. Földszint
9.

lakás

49,9

1

összkomfortos

B ép.Földszint
10.

összkomfortos
lakás

59,6

A ép. földszint
1/UZL

Nem lakás
célu UZL

42,0

Összesen:

2

676,8

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.

A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2014

2015

2013.08.-10.20.
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Műszaki átadás-átvétel

2013.10.28.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.4< Budapest, VIII. Dankó u. 16., Hrsz.: 35316 >

Kiindulási állapot
Építés éve

1890

Telek nagysága

1127,0 m2

Szintek száma

Pince+fszt +3 em

Beépített alapterület

624,3 m2

Szintek nettó területe

1705,5 m2

Lakások száma

40 db

Helyiségek száma

2 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
A F+3 emeletes lakóépület teljes felújítása a Magdolna Negyed II. programban megvalósult,
azonban a pince intenzív szellőzés biztosítását és a szigetelés nélküli alaptest
felületszivárgó lemezes védelmét az udvari homlokzat és lakás belsőfalazatok további
állagmegóvása miatt szükséges elvégezni.
Felújítási program
Pince, talajvizesedés megszüntetése,
Alaptest felületszivárgó lemezes védelme.

A szellőztetett pincetérben az alaptestek kapilláris járataiban injektálással megszüntetjük
a talajvíz intenzív felszívódását. Az alaptest mélységében a talajvíz szigetelés nélküli
falazat mellől a földet eltávolítjuk és felületszivárgó lemezes védelemi rendszerrel látjuk
el.

16

Építészet

A használaton kívüli pincerészek intenzív szellőzésének
biztosítása, a talajvizesedés megszüntetése.
a szigetelés nélküli alaptest felületszivárgó lemezes
védelme

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

földszint 1.

lakás

40,0

1,5

összkomfortos

földszint 2.

lakás

47,8

1,5

összkomfortos

földszint 3.

lakás

24,1

1

összkomfortos

földszint 4.

lakás

25,3

1

összkomfortos

földszint 5.

lakás

25,3

1

összkomfortos

földszint 6.

lakás

51,0

2

összkomfortos

földszint 7.

lakás

60,8

2,5

összkomfortos

lakás

39,4

1,5

összkomfortos

I. emelet 2.

lakás

56,0

2

összkomfortos

I. emelet 3.

lakás

38,2

1+hall

összkomfortos

I. emelet 4.

lakás

29,7

1

összkomfortos

I. emelet 5.

lakás

48,0

1,5

összkomfortos

I. emelet 6.

lakás

24,1

1

összkomfortos

I. emelet 7.

lakás

25,3

1

összkomfortos

I. emelet 8.

Lakás

51,0

2,5

összkomfortos

I. emelet 9.

Lakás

25,3

1

összkomfortos

I. emelet 10.

Lakás

25,0

1

összkomfortos

I. emelet 11.

Lakás

35,9

1,5

összkomfortos

Lakás

32,0

1

összkomfortos

II. emelet 2.

Lakás

48,5

2

összkomfortos

II. emelet 3.

Lakás

54,5

1+h

összkomfortos

II. emelet 4.

Lakás

31,5

1

összkomfortos

I. emelet 1.

II. emelet 1.
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II. emelet 5.

Lakás

27,5

1

összkomfortos

II. emelet 6.

Lakás

37,6

2

összkomfortos

II. emelet 7.

Lakás

26,8

1

összkomfortos

II. emelet 8.

Lakás

26,9

1

összkomfortos

II. emelet 9.

Lakás

26,8

1

összkomfortos

II. emelet 10.

Lakás

26,9

1

összkomfortos

II. emelet 11.

Lakás

26,4

1

összkomfortos

II. emelet 12.

Lakás

38,1

1,5

összkomfortos

III. emelet 1.

Lakás

44,2

1

összkomfortos

III. emelet 2.

Lakás

37,2

1

összkomfortos

III. emelet 3.

Lakás

54,5

1+h

összkomfortos

III. emelet 4.

Lakás

31,6

1

összkomfortos

III. emelet 5.

Lakás

39,5

1,5

összkomfortos

III. emelet 6.

Lakás

52,9

2,5

összkomfortos

III. emelet 7.

Lakás

54,0

2,5

összkomfortos

III. emelet 8.

Lakás

26,9

1

összkomfortos

III. emelet 9.

Lakás

26,6

1

összkomfortos

III. emelet 10.

lakás

38,2

1,5

összkomfortos

Pince 1.

128,0

Önálló üzletek
és butikok

96,2

Összesen:

1705,5

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
18

kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel

2014

2015

2013.08.-201311.15.
2013.11.23.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.5Budapest, VIII. Dankó u. 17., Hrsz.: 35305 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1897

Telek nagysága

1510,0 m2

Szintek száma

A ép. fszt+ 3
emelet ;
B ép.
alagsor+fszt

Beépített alapterület

711,9 m2

Szintek nettó területe

947,0 m2

Lakások száma

26 db

Helyiségek száma

3 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
Három, különböző, épületszárnyból álló tört „G” alakú lakóház. Az utca felől négyszintes,
az udvari szárnyak viszont földszintesek. A homlokzat aszimmetrikus a lemezkapura,
melyen kapualjba az épület jobb oldalán lehet bejutni.
19

A kapuval szemben van a lépcsőház Kétkarú lépcsővel, műkő fokokkal.
A földszinti lakások a betonburkolatú udvarból, az emeleti lakások a függőfolyosóról
közelíthetők meg.
A függőfolyosók vasbeton szerkezetűek, a szélein az U szegély hiánya és felfagyások miatt
nagy darabok töredeznek, mind három szinten két éve aládúcolták. A főépület jobb oldali
hátsó tűzfala a harmadik emelet magasságában károsodott.
A tetők és kémények beavatkozást nem igényelnek, a közelmúltban felújították.
A gépészeti rendszer elavult, a menetes kötésű gáz alapvezeték a pincében van kiépítve, a
földszintes épületek között az udvari burkolat alatt köt át a baloldalról a jobb oldali
épületszárnyra.
A bejárati kapu nem zárható, kaputelefon nincs.
Felújítási program
Felújítási munkák:
Utcai homlokzat felújítás,
Függőfolyosó felújítás,
Főépület jobb oldali belső tűzfal részleges átépítése,
Belső homlokzat felújítás,
Kapualj, lépcsőház felújítás,
Elektromos nagyjavítás, kaputelefon rendszer felújítás,
Gáz alap és felszálló és fogyasztói vezeték csere,
Víznyomó alapvezeték csere, szennycsatorna alapvezeték csere.
Víznyomó felszálló és szennylefolyó vezeték csere komfortosítási lehetőség
biztosítással.
Közös wc felújítás,
Nyílászárók részleges felújítása, cseréje, kapu felújítás, csere
Használaton kívüli pincerekeszek elbontása, intenzív szellőzés biztosítása,
talajvizesedés megszüntetése,
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A felújítás tartalma
Építészet

A főépület jobb oldali belső tűzfal részleges átépítése
történik meg.
Az utcai homlokzat felújítása.
Belső homlokzat felújítás.

Pince

A használaton kívüli pincerekeszek elbontása, intenzív
szellőzés biztosítása valamint a talajvizesedés
megszüntetése történik meg.

Közös(külső) WC

A közös WC teljes felújítása: új nyílászárókkal,
vezetékhálózatokkal, burkolattal és szaniterekkel.

Függőfolyosó

A függőfolyosó cseréje.

Lépcső

A lépcsőház felújításra kerül.

Nyílászárók

A bejárati kaput kicseréljük, a nyílászárók részleges
felújítása,cseréje történik meg.

Homlokzatképzések

Utcai homlokzat felújítás, belső homlokzat felújítás

Felületképzések

A kapualjban, a lépcsőházban a falakat újravakoljuk és
újrafestjük. A lépcsőházi korlátot szükség szerint javítjuk és
újra mázoljuk.

Épületvillamosság
Elektromos hálózatok

Elektromos nagyjavítást végzünk.

Kaputelefon rendszer

Megépül az új kaputelefon rendszer

Épületgépészet
Vízhálózat,
csatornázás

A víznyomó alapvezetéket valamint a szennycsatorna
alapvezeték cseréljük. A Víznyomó felszálló és
szennylefolyó vezetéket cseréljük komfortosítási
lehetőséggel.

Fűtés-szerelés

A gáz alap és felszálló és fogyasztói vezeték cseréje
történik meg.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

A ép. fszt 1.

lakás

28,2

1

komfortos

A ép. fszt 2.

lakás

41,7

1

komfort nélküli

A ép. fszt 3.

lakás

51,0

1

komfortos
21

A ép. I.em. 17.

lakás

29,3

1

komfortos

A ép. I.em.18.

lakás

35,8

0,5

komfort nélküli

A ép. I.em. 19.

lakás

28.9

1

komfort nélküli

A ép. I. em.20A.

lakás

46,0

1

komfortos

A ép. I. em 21.

lakás

38,1

1

komfort nélküli

A ép. I.em. 22.

lakás

28,3

1

komfort nélküli

A ép.II. em. 23.

lakás

19,5

1

komfortos

A ép. II. em. 24.

lakás

45,3

1

komfortos

A ép. III. em.
25.

lakás

38,1

1

A ép. III. em.
26.

lakás

28,1

1

lakás

29,5

1

A ép. III. em.
27.

félkomfortos
komfort nélküli

komfort nélküli

A ép. III. em.
28.

Lakás

45,3

1

B ép. Fszt. 3/b

Lakás

35,6

0,5

komfort nélküli

B ép. Fszt. 4.

Lakás

24,3

1

komfort nélküli

B ép. Fszt. 5.

Lakás

30,8

1

komfortos

B ép. Fszt. 6.

Lakás

28,9

1

komfortos

B ép. Fszt. 7.

Lakás

33,5

1

komfortos

B ép. Fszt. 8.

Lakás

26,3

1

komfort nélküli

B ép. Fszt. 9.

Lakás

16,4

1

szükséglakás

B ép. Fszt. 10.

Lakás

33,0

1

komfortos

B ép. Fszt. 13.

Lakás

33,4

1

komfortos

C ép. Fszt. 14.

Lakás

28,0

1

komfortos

C ép. Fszt. 16.

Lakás

31,2

1

komfortos

Bép.alagsor/R/2

Raktár

23,9

Bép.alagsor/R/1

Raktár

26,1

C ép.fszt/R/3

Raktár

31,6

1

szükséglakás

Összesen:

komfort nélküli

947,0

22

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2014

2013.08.

Műszaki átadás-átvétel

2015

2014.04.30.
2014.05.10.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.6< Budapest, VIII. Dankó u. 20., Hrsz.: 35314 >

Kiindulási állapot
Építés éve

1897

Telek nagysága

829,0 m2

Szintek száma

Pince+ fszt+ 2
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emelet
Beépített alapterület

424,1 m2

Szintek nettó területe

884,8 m2

Lakások száma

20 db

Helyiségek száma

3 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
A F+2 emeletes lakóépület a Magdolna Negyed II. programban teljes felújítása megvalósult,
azonban a pince intenzív szellőzés biztosítását és a szigetelés nélküli alaptest kapilláris
talajvíz felszívódás elleni védelmét a külső homlokzat és lakás belsőfalazatok további
állagmegóvása miatt szükséges elvégezni.

Felújítási program
Pince intenzív szellőzés biztosítása, talajvizesedés megszüntetése.
A zárófödém jelenlegi feltöltését eltávolítva, fafödém gombamentesítését követően
kiegyenlítő homokréteget kap, melyre kerül a szálas hőszigetelő tábla és az OSB lapos
lezárás.
A szellőztetett pincetérben az alaptestek kapilláris járataiban injektálással megszüntetjük
a talajvíz intenzív felszívódását.

A felújítás tartalma
Építészet
szigetelés

A pince intenzív szellőzésének biztosítása, talajvizesedés
megszüntetése.
A zárófödém hőszigetelése.
Az alaptestek kapilláris járataiban injektálással a talajvíz
megszüntetése.
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Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

Földszint 1.

lakás

52,2

2

komfortos lakás

Földszint 2.

lakás

51,7

2

komfortos lakás

Földszint 3.

lakás

33,3

1

komfortos lakás

Földszint 4.

lakás

32,8

1

komfortos lakás

I. emelet 1.

lakás

28,0

1

komfortos lakás

I. emelet 2.

lakás

52,8

2

komfortos lakás

I. emelet 3.

lakás

33,6

1+hall

komfortos lakás

I. emelet 4.

lakás

38,8

1

komfortos lakás

I. emelet 5.

lakás

34,3

1

komfortos lakás

I. emelet 6.

lakás

37,4

1

komfortos lakás

I. emelet 7.

lakás

35,6

1

komfortos lakás

I. emelet 8.

lakás

35,2

1

komfortos lakás

II. emelet 1.

lakás

27,6

1

komfortos lakás

II. emelet 2.

lakás

42,6

2

komfortos lakás

II. emelet 3.

lakás

32,4

1+hall

komfortos lakás

II. emelet 4.

lakás

37,4

1

komfortos lakás

II. emelet 5.

lakás

32,0

1

komfortos lakás

II. emelet 6.

lakás

35,4

1

komfortos lakás

II. emelet 7.

lakás

35,1

1

komfortos lakás

II. emelet 8.

lakás

34,8

1

komfortos lakás

Raktár

51,0

Önálló üzlet
és butik

41,1

Önálló üzlet
és butik

49,7

Pince 3.
Földszint/Ü-1.
Földszint/Ü-2.
összesen

884,8

A felújítási munkák költsége
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A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2014

2015

2013.08.-11.10.
2013.11.18.
15.01.01.15.03.31.

1.1.7< Budapest, VIII. Dankó u. 30., Hrsz.: 35472 >
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Kiindulási
állapot
Építés éve

1898

Telek nagysága

1127,0 m2

Szintek száma

Pince+fszt +3
em

Beépített alapterület

454,6 m2

Szintek nettó területe

1222,5 m2

Lakások száma

34 db

Helyiségek száma

4 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
„C” alakú beépítésű, f+3 emeletes lakóépület. A homlokzata szimmetrikus, a földszinten 4
axisos, az emeleteken pedig 6. A földszint és az első emelet vakolt (zöld színű kőporos
vakolat), a további emeleteken sárgás színű téglaburkolat van, a díszítmények is vakolatból
készültek. A földszint és az első emelet sávozott, íves nyílások láthatók itt, valamint két
egyszerű párkány. Az emeleteken falkötény is van, valamint emberfej motívumos zárókő. A
következő két emelet díszesebb az alattuk lévőnél. A nyílások egyenes záródásúak. Az
emeleten falköténnyel és íves szemöldökkel, benne kagylómotívumokkal, a harmadikon
pedig egyenes könyöklő- és szemöldökpárkánnyal. Az emeleteken sarokarmírozás is
látható, bár ez a baloldalon teljesen lehullott. A főpárkány igen gazdag, képszékén növényi
díszítményekkel. A lábazat jó állapotú, anyaga nem állapítható meg, mert dörzsölt
vakolattal látták el. A kapu egyszerű, nem túl díszes. A kapualj falai nagy kőporos vakolatú
felületek és csak egy igen határozott nagy párkány díszíti. A padló sárga négyzethálós
kerámia burkolatú, 30%-ban betonnal pótolva. Az udvar burkolata hasonló, növényzet nem
található. A kapualj végében található az utcai szárny magasföldszintjének lépcsője, innen
nyílik a főlépcsőház is. Kétkarú lépcsője műkő fokokkal készült, igen egyedi kovácsoltvas
korláttal. A falak festése 50%-ban lepergett. A függőfolyosók tiszták, rendezettek, műkő
burkolatúak. Korlátja kovácsoltvas, amelynek díszítése szép, egyedi. Az udvar végében
balra egy szűk folyosó vezet a tárolókhoz, egyenesen továbbmenve egy ugyancsak szűk
folyosón át egy szűk, betonozott, tűzfallal határolt hátsó udvarba jutunk. Összességében
igen kulturált és rendezett képet mutat a ház, amelynek állapota is meglehetősen jó.

Felújítási program
Tűzfalak, lichthofok hőszigetelése,
Pince intenzív szellőzés biztosítása, talajvizesedés megszüntetése.
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Jelen tervek szerint a feladat az épület szabadon álló tűzfalainak hőszigetelése.
A hőszigetelés tervezett anyaga táblásított hőszigetelő lemez ragasztva és dübelezve. A
lábazati részeken XPS zártcellás extrudalt polisztirolhab lapot építünk be. A tűzfalak üres
padlástérbe eső részein a homlokzatvakolat cserére kerül. Mind a hőszigetelt, mind a
vakolt felület műgyantakötésű gördülőszemcsés vékonyvakolatos felületképzést kap.
Természetesen elhelyezésre kerülnek a szigetelőrendszerhez tartozó indító és sarok
profilok és a szigetelést lezáró bádogszerkezetek is.
- A szellőztetett pincetérben az alaptestek
megszüntetjük a talajvíz intenzív felszívódását.

kapilláris

járataiban

injektálással

A felújítás tartalma
Építészet

A tűzfalak, lichthofok hőszigetelése.
A használaton kívüli pincerekeszek elbontása, intenzív szellőzés
biztosítása, talajvizesedés megszüntetése.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

földszint 1.

lakás

50,1

2

komfortos

földszint 2.

lakás

42,7

1+hall

komfortos

földszint 3.

lakás

29,9

1

komfortos

földszint 4.

lakás

26,5

1

komfortos

földszint 5.

lakás

26,6

1

komfort nélküli

földszint 6.

lakás

22,2

1

komfortos

földszint 7.

lakás

24,4

1

komfort nélküli

lakás

28,6

1

komfort nélküli

I. emelet 2.

lakás

42,4

1,5

komfortos

I. emelet 3.

lakás

51,1

1+hall

komfortos

I. emelet 4.

lakás

22,7

1

félkomfortos

I. emelet 5.

lakás

24,4

1

komfort nélküli

I. emelet 6.

lakás

31,9

1

komfortos

I. emelet 7.

lakás

25,2

1

komfortos

I. emelet 8.

Lakás

25,9

1

félkomfortos

I. emelet 1.
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I. emelet 9.

Lakás

31,7

1,5

komfort nélküli

II. emelet 1.

Lakás

28,1

1

komfort nélküli

II. emelet 2.

Lakás

43,2

2

komfort nélküli

II. emelet 3.

Lakás

52,2

1

komfortos

II. emelet 4.

Lakás

22,4

1

félkomfortos

II. emelet 5.

Lakás

24,4

1

komfort nélküli

II. emelet 6.

Lakás

30,2

1

komfortos

II. emelet 7.

Lakás

23,4

1

komfortos

II. emelet 8.

Lakás

25,9

1

félkomfortos

II. emelet 9.

Lakás

31,0

1,5

komfortos

III. emelet 1.

Lakás

30,1

1

félkomfortos

III. emelet 2.

Lakás

45,1

1,5

komfortos

53,7

1

komfortos

III. emelet 3.
III. emelet 4.

Lakás

23,2

1

komfortos

III. emelet 5.

Lakás

25,5

1

komfortos

III. emelet 6.

Lakás

33,5

1

félkomfortos

III. emelet 7.

Lakás

25,4

1

komfortos

III. emelet 8.

Lakás

26,7

1

komfort nélküli

III. emelet 9.

Lakás

32,3

1,5

félkomfortos

Egyéb, eddig
fel nem,
sorolt

14,2

Raktár

8,9

Egyéb, eddig
fel nem,
sorolt

47,0

Egyéb, eddig
fel nem,
sorolt

70,0

Földszint 8.

Földszint 9.
Pince I.

Pince II.

Összesen:

1222,5

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
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A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2013.augusztus

2014

2015

2014.06.31.
2014.07.10.
15.01.01.15.03.31.
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1.1.8Budapest, VIII. Dobozi u. 17., Hrsz.: 35377 >

Kiindulási állapot
Építés éve

1893

Telek nagysága

770,0 m2

Szintek száma

fszt +3 em

Beépített alapterület
Szintek nettó területe
Lakások száma
Helyiségek száma

481,2 m2
1270,7 m2

40 db
0 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
A földszinttől eltekintve szimmetrikus az épület. A földszinten található baloldalon a
bejárati kapu, tőle jobbra 3 négyzetes ablak egyenlő távolságra. A nyílások előtt barna
vasrács található, a nyílászárók jó állapotúak. A burkolat vakolatból kiképzett kváder. Egy
egyszerű, díszítetlen osztópárkány választja el a földszintet az első emelettől. Az első
emelet szimmetrikus, 4 nyílással. A jobb és bal szélen egy-egy 1:2 arányú ablak, középen
pedig egy-egy ajtó és ablak, amelyekhez egy széles erkély is kapcsolódik. Ezek a nyílások
egyenes záródásúak. A második emelet nyílásritmusa ugyanez, csak íves záródással és még
minden nyíláshoz tartozik egy-egy erkély. A második emelt közepén egy újabb
osztópárkány húzódik. A harmadik emelet nyílásritmusa megint ugyanez, csak most megint
egyenes záródással és az erkély megint középen van. A nyílások keretezése az első és
második emeleten egyszerű, díszítetlen, a harmadik emeleten füles keretezés található. Az
emeleteken sima vakolat van, színe sárgás barna. Az épület lábazata vörös homokkő, rajta
vékony vakolat, amely sok helyen megkopott. A bejárati kapu fából készült. A kapualj
egyszerű, díszítetlen. Az udvar „U” beépítésű. Az udvaron két magas fa található. A
függőfolyosó jó állapotú, néhány helyen kisebb hibákkal. A függőfolyosót íves konzolok
támasztják. A lépcső műkő burkolatú, szép állapotú. A lépcső és a függőfolyosó korlátjai
szépen munkált kovácsolt vaskorlátok.
A zártsoros beépítésű, fordított „C” alakú épület a bal oldali telekhatáros lakóépület
tűzfalával zárt belső udvart alkot. Az épület hátsó traktusa és a hátsó telekhatár szintén
belső udvart zár közre, melyre szobaablakok nyílnak. A Magdolna Negyed II. programban az
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épület belső felújítását elvégezték, azonban az utcai és a hátsó kisudvarra néző
homlokzatok felújítása, valamint a tűzfalak hőszigetelése elmaradt.

Felújítási program
Felújítási munkák:
Utcai homlokzat felújítás,
Hátsó homlokzat felújítás, hőszigeteléssel,
Nyílászárók részleges felújítása, cseréje,
Utcai erkélyek felújítás,
Vízgyűjtő puffertározók telepítése

A felújítás tartalma
Építészet

Az utcai homlokzat felújításra kerül.
A hátsó homlokzatot felújítjuk, valamint hőszigeteléssel
látjuk el.
Nyílászárók részleges felújítása, cseréje, kapu felújítása
cseréje történik.
Az utcai erkély felújítása.
Vízgyűjtő puffertározók telepítése.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

földszint 1.

lakás

16,1

1

szükséglakás

földszint 2.

lakás

40,7

0,5

komfortos

földszint 3.

lakás

31,3

1

komfortos

földszint 4.

lakás

25,9

1

komfort nélküli

földszint 5.

lakás

24,5

1

komfortos

földszint 6.

lakás

24,5

1

komfortos

földszint 7.

lakás

22,4

1

félkomfortos

földszint 8.

lakás

30,3

1

komfort nélküli

földszint 9.

lakás

28,3

1

komfort nélküli
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földszint 10.

lakás

30,1

0,5

Komfort nélküli

I. emelet 11.

lakás

34,2

0,5

komfort nélküli

I. emelet 12.

lakás

26,4

1

komfort nélküli

I. emelet 13.

lakás

23,7

1

komfortos

I. emelet 14.

lakás

29,2

1

komfortos

I. emelet 15.

lakás

26,5

1

komfort nélküli

I. emelet 16.

lakás

26,0

1

komfortos

I. emelet 17.

lakás

26,0

1

komfort nélküli

I. emelet 18.

Lakás

23,0

1

komfort nélküli

I. emelet 19.

Lakás

30,5

1

komfort nélküli

II. emelet 20/A.

Lakás

23,6

1

komfort nélküli

II. emelet 21.

Lakás

24,3

1

komfort nélküli

II. emelet 22.

Lakás

28,4

1

komfort nélküli

II. emelet 23.

Lakás

33,9

1,5

komfort nélküli

II. emelet 24.

Lakás

24,2

1

komfort nélküli

II. emelet 25.

Lakás

22,6

1

komfortos

II. emelet 26.

Lakás

31,0

1

komfort nélküli

II. emelet 27.

Lakás

26,5

1

komfortos

II. emelet 28.

Lakás

26,5

1

komfortos

II. emelet 29.

Lakás

29,6

1

komfortos

II. emelet 30.

Lakás

24,2

1

komfort nélküli

29,7

1

komfortos

II. emelet 31.
II. emelet 32.

Lakás

22,8

1

komfort nélküli

II. emelet 33.

Lakás

23,4

1

komfort nélküli

II. emelet 34.

Lakás

29,3

1

komfort nélküli

III. emelet 1.

Lakás

58,2

2

összkomfortos

III. emelet 2.

Lakás

60,8

2

komfortos

III. emelet 3.

Lakás

50,8

2

komfortos

III. emelet 4.

Lakás

53,8

2

komfortos

III. emelet 5.

Lakás

65,9

2

komfortos

III. emelet 6.

Lakás

62,0

2

komfortos

Összesen:

1270,7
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A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2013.augusztus

2014

2015

2014.04.30.
2014.05.08.
15.01.01.15.03.31.

34

1.1.9< Budapest, VIII. Dobozi u. 19., Hrsz.: 35376 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1875

Telek nagysága

638,0 m2

Szintek száma

Pince+fszt +3
em

Beépített alapterület

436,4 m2

Szintek nettó területe

1233,2m2

Lakások száma

23 db

Helyiségek száma

2 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
Homlokzata megegyezik a szomszédos épületével. A zártsoros beépítésű, fordított „C”
alakú épület a bal oldali telekhatáros lakóépület tűzfalával zárt belső udvart alkot. A
Magdolna Negyed II. programban az épület belső felújítását elvégezték, azonban az utcai
homlokzat valamint a jobb oldali telekhatáros tűzfal hőszigetelése elmaradt.
Felújítási program
Felújítási munkák:
Utcai homlokzat felújítás,
Vízgyűjtő puffertározók telepítése
Tűzfalak, lichthofok hőszigetelése,

A felújítás tartalma
Építészet

Az utcai homlokzat felújítása.
Tűzfalak, lichthofok hőszigetelése.
Vízgyűjtő puffertározók telepítése.
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Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

földszint 1.

lakás

27,1

1

komfortos

földszint 10.

lakás

61,5

2

komfortos

I. emelet 1.

lakás

55,0

2

komfortos

I. emelet 2.

lakás

47,6

1,5

komfortos

I. emelet 3.

lakás

38,4

1

komfortos

I. emelet 4.

lakás

33,7

1

komfortos

I. emelet 5.

lakás

31,8

1

komfortos

I. emelet 6.

lakás

53,6

2

komfortos

I. emelet 7.

lakás

35,0

1

komfort nélküli

II. emelet 8.

lakás

53,1

2

komfortos

II. emelet 9.

lakás

50,8

1

komfortos

II. emelet 10.

lakás

41,2

II. emelet 11.

lakás

33,8

1

komfortos

II. emelet 12.

lakás

37,1

1

komfortos

II. emelet 13.

lakás

33,6

1

komfortos

II. emelet 14.

lakás

53,1

2

komfortos

III. emelet 15.

lakás

57,5

2

komfortos

III. emelet 16.

lakás

49,4

1,5

komfortos

III. emelet 17.

lakás

41,5

1,5

komfort nélküli

III. emelet 18.

lakás

34,3

1

komfortos

III. emelet 19.

lakás

33,6

1

komfortos

III. emelet 20.

lakás

51,2

2

komfort nélküli

III. emelet 21.

lakás

36,3

1

komfort nélküli

Földszint 1/A

Műhely

178,0

Pince I.

raktár

65,0

Összesen:

1 félszobás

komfortos

1233,2
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A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2014

2015

2013.08.-11.15
2013.11.22
15.01.01.15.03.31.
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1.1.10

< Budapest, VIII. Karácsony Sándor u. 22., Hrsz.: 35450 >

Kiindulási
állapot
Építés éve
Telek nagysága
Szintek száma

1905
819,0 m2
Mfszt-fszt+ 3
emelet

Beépített alapterület

638,7 m2

Szintek nettó területe

1031,7 m2

Lakások száma

27 db

Helyiségek száma

7 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
Két, különböző, „U” alakú épületszárnyból álló lakóház. Az utca felől magasföldszintes, az
udvari szárnyak viszont háromemeletesek. A homlokzat szimmetrikus a kapura, kilenc
axisból áll. A Magdolna Negyed programban az épület belső felújítást kapott, azonban a
tűzfalak és a zárófödém hőszigetelése elmaradt.
Felújítási program
Az épület teljes felújítása megvalósult, de a tűzfalak hőszigetelése elmaradt. Jelen feladat
az elmaradt hőszígetelés megvalósítása.
Jelen tervek szerint a feladat az épület szabadon álló tűzfalainak hőszigetelése.
A hőszigetelés tervezett anyaga táblásított hőszigetelő lemez ragasztva és dübelezve. A
lábazati részeken XPS zártcellás extrudalt polisztirolhab lapot építünk be. A tűzfalak üres
padlástérbe eső részein a homlokzatvakolat cserére kerül. Mind a hőszigetelt, mind a
vakolt felület műgyantakötésű gördülőszemcsés vékonyvakolatos felületképzést kap.
Természetesen elhelyezésre kerülnek a szigetelőrendszerhez tartozó indító és sarok
profilok és a szigetelést lezáró bádogszerkezetek is.
A zárófödém jelenlegi feltöltését eltávolítva, fafödém gombamentesítését követően
kiegyenlítő homokréteget kap, melyre kerül a szálas hőszigetelő tábla és az OSB lapos
lezárás.
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A felújítás tartalma
Építészet

A tűzfalak, lichthofok hőszigetelése.
A zárófödém hőszigetelése.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

A ép. fszt 17.

lakás

31,0

1

komfortos

A ép. fszt 18.

lakás

37,6

1

komfort nélküli

A ép. fszt 19.

lakás

24,1

1

komfortos

A ép. Fszt 20.

lakás

41,0

1,5

összkomfortos

A ép. Fszt 21.

lakás

27,2

1

komfortos

A ép. I. em. 22.

lakás

30,7

1

komfortos

A ép. I. em. 23.

lakás

236,8

1

komfort nélküli

A ép. I. em. 24.

lakás

24,4

1

komfortos

A ép. I. em. 25.

lakás

31,7

1

komfortos

A ép. I. em. 26.

lakás

27,5

1

komfortos

A ép. II. em. 27.

lakás

33,4

1

komfortos

A ép. II. em. 28.

lakás

41,0

1

komfort nélküli

A ép. II. em. 29.

lakás

24,5

1

komfort nélküli

A ép. II. em. 30.

lakás

33,9

1

komfortos

A ép. II. em. 31.

Lakás

27,6

1

komfort nélküli

A ép. II. em. 32.

Lakás

34,9

1

komfort nélküli

A ép. II em. 33.

Lakás

41,7

1

komfortos

A ép. II. em. 34.

Lakás

24,8

1

komfort nélküli

A ép. II. em. 35.

Lakás

33,9

1

komfortos

A ép. II. em. 36.

Lakás

27,4

1

komfort nélküli

B ép. mfszt . 1.

lakás

42,0

1,5

komfort nélküli

B ép. mfszt . 3.

Lakás

30,1

1

komfort nélküli

B ép. mfszt. 4.

Lakás

31,5

1

komfortos
39

B ép. mfszt. 5.

Lakás

28,0

1

komfort nélküli

B ép. mfszt. 7.

Lakás

41,9

1,5

komfortos

B ép. mfszt. 8.

Lakás

24,4

1

komfort nélküli

B ép. mfszt. 9.

Lakás

21,8

1

komfort nélküli

B ép. fszt. 10.

Egyéb, eddig
fel nem sorolt

40,0

B ép. alagsor 11. Egyéb, eddig
fel nem sorolt

27,0

B ép. alagsor 12. Egyéb, eddig
fel nem sorolt

28,0

B ép. alagsor 13. Egyéb, eddig
fel nem sorolt

27,0

B ép.alagsor
13/A

Egyéb, eddig
fel nem sorolt

13,0

B ép. alagsor 15. Egyéb, eddig
fel nem sorolt

23,0

B ép. alagsor 16. Egyéb, eddig
fel nem sorolt

19,0

összesen

1031,7

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.
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Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2013.augusztus

Műszaki átadás-átvétel

2015

2014.04.15.
2014.04.22.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.11

2014

< Budapest, VIII. Kisfuvaros u. 8., Hrsz.: 35074 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1895

Telek nagysága

845,0 m2

Szintek száma

Pince+fszt+ 2
emelet

Beépített alapterület

629,3 m2

Szintek nettó területe

889,5 m2

Lakások száma

26 db

Helyiségek száma

3 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
Három, különböző, épületszárnyból álló lakóház. Az utca felől háromszintes, az udvari
szárnyak viszont földszintesek. Az utcai homlokzat szimmetrikus a kapura, kilenc axisból
áll. A Magdolna Negyed programban az épület belső felújítást kapott, azonban az utcai
homlokzat, a tűzfalak felújítása, hőszigetelése elmaradt.
Tekintettel az épületben lévő több lakás rendkívül alacsony komfortfokozatára a
bérlőkkel történt egyeztetés alapján célszerű a jelenleg lezárt, hosszú ideje használaton
kívüli komfortfokozattal nem rendelkező üres lakások csatolása.
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Felújítási program
Tűzfalak, lichthofok hőszigetelése,
Utcai homlokzat felújítás,
Lakáscsatolás komfortosítással: fsz.7.-fsz.8.

- Jelen tervek szerint a feladat az épület szabadon álló tűzfalainak hőszigetelése.
A hőszigetelés tervezett anyaga táblásított hőszigetelő lemez ragasztva és dübelezve. A
lábazati részeken XPS zártcellás extrudalt polisztirolhab lapot építünk be. A tűzfalak üres
padlástérbe eső részein a homlokzatvakolat cserére kerül. Mind a hőszigetelt, mind a
vakolt felület műgyantakötésű gördülőszemcsés vékonyvakolatos felületképzést kap.
Természetesen elhelyezésre kerülnek a szigetelőrendszerhez tartozó indító és sarok
profilok és a szigetelést lezáró bádogszerkezetek is.
- Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül felújításra.
Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül felújításra.
- Az összevonásra kerülő lakások helyiségkialakításai biztosítják a komfortos
komfortfokozatú lakáskritérium előírásait, megfelelő lakószoba, konyha, fűrdő és
mellékhelyiségek biztosításával.

A felújítás tartalma
Építészet

Az utcai homlokzat felújítása.
A tűzfalak, lichthofok hőszigetelése.
Lakáscsatolások komfortosítással: fsz-7.-fsz.8.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

A ép. fszt 1.

lakás

28,0

1

komfort nélkül

A ép. fszt 2.

lakás

34,8

1

komfortos

A ép. fszt 3.

lakás

37,7

1

komfortos

A ép. Fszt 11.

lakás

28,8

1

komfortos

A ép. Fszt 12.

lakás

32,8

1

komfort nélkül

A ép. Fszt 13.

lakás

28,7

1

komfort nélkül

A ép. I. em. 14.

lakás

28,8

1

komfort nélkül
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A ép. I. em. 15.

lakás

33,0

1

komfortos

A ép. I. em. 16.

lakás

28,0

1

komfort nélkül

A ép. I. em. 17.

lakás

28,2

1

komfort nélkül

A ép. I. em. 18.

lakás

28,0

1

komfort nélkül

A ép. I. em. 19.

lakás

31,6

1

komfort nélkül

A ép. I. em. 20.

lakás

37,8

1

félkomfortos

A ép. II.em. 21.

lakás

29,0

1

komfortos

A ép. II.em. 22.

Lakás

34,9

1

komfortos

A ép. II.em. 23.

Lakás

28,8

1

komfort nélküli

A ép. II.em. 24.

Lakás

26,4

1

komfort nélkül

A ép. II.em. 25.

Lakás

29,7

1

komfort nélküli

A ép. II.em. 26.

Lakás

34,0

1

komfortos lakás

A ép. II.em. 27.

Lakás

38,2

1

komfort nélkül

B ép. fszt . 4

Lakás

32,0

1

szükséglakás

B ép. fszt. 5

Lakás

32,6

1

komfort nélkül

C ép. fszt. 7.

Lakás

21,4

1

komfort nélkül

C ép. fszt. 8.

Lakás

22,0

1

szükséglakás

C ép. fszt. 9.

Lakás

22,7

1

komfort nélkül

C ép. fszt. 10.

Lakás

22,6

1

komfort nélkül

A ép. pince I.

Raktár

37,0

B ép. fszt 6.

Műhely

50,0

raktár

22,0

összesen

889,5

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.

43

Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2013.augusztus

Műszaki átadás-átvétel

2015

2014.05.10.
2014.05.18.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.12

2014

< Budapest, VIII. Lujza u. 2/C., Hrsz.: 35365 >

Kiindulási
állapot
Építés éve
Telek nagysága

1905
674,0 m2

Szintek száma
Pince+fszt
Beépített alapterület

412 m2

Szintek nettó területe

413,2 m2

Lakások száma

10 db

Helyiségek száma

3 db
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Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
A földszintes épület alacsony komfort fokozatú lakásaiba a bérlők anyagi helyzetük miatt
nem tudják a mellékvízmérőket beszereltetni
Az épület 10 lakásából 8 lakás nem rendelkezik mellékvízmérővel, melyek önálló mérőt
kapnak.

Felújítási program
Nyolc lakás vízóra felszerelése.

A felújítás tartalma
Gépészet

8 lakás vízóra felszerelése történik meg.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

A ép. fszt 1.

lakás

26,8

1

komfortos

A ép. fszt 2.

lakás

43,4

1+2fél

komfortos

A ép. fszt 3.

lakás

24,4

1

komfort nélküli

A ép. fszt 4.

lakás

23,5

1

komfortos

A ép. fszt 5.

lakás

24,0

1

komfort nélküli

A ép. fszt 6.

lakás

23,0

1

komfort nélküli

A ép. fszt 7.

lakás

23,2

1

komfort nélküli

A ép. fszt 8.

lakás

23,2

1

komfortos

A ép. fszt 9.

lakás

52,4

1

komfort nélküli

A ép. fszt 10.

lakás

26,2

1

komfortos

A ép. pince/I

raktár

66,0

A ép. pince 3.

raktár

20,0

A ép. pince 4.

raktár

37,0

összesen

413,2

A felújítási munkák költsége
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A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2015

2013.08.-09.02.

Műszaki átadás-átvétel

2013.09.10.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.13

2014

< Budapest, VIII. Lujza u. 8., Hrsz.: 35368 >

Lakások száma
Helyiségek száma

Építés éve

22 db
1 db
Kiindulási
állapot
1897

Telek nagysága

697,0 m2

Szintek száma

fszt+ 2 emelet

Beépített alapterület

446 m2

Szintek nettó területe

892,6 m2
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Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
A háromszintes épület alacsony komfort fokozatú lakásaiba a bérlők anyagi helyzetük
miatt nem tudják a mellékvízmérőket beszereltetni
Az épület 22 lakásából 17 lakás nem rendelkezik mellékvízmérővel, melyek önálló mérőt
kapnak.
A program keretében megújul az utcai homlokzat, a bejárati kapu és kaputelefon rendszer
kerül kiépítésre.
Felújítási program
17 lakás vízóra felszerelés,
Utcai homlokzat felújítás,
Kaputelefonrendszer kiépítés,
Bejárati kapu felújítás,

Az épület 22 lakásából az anyagi helyzetük miatt öt bérlő rendelkezik mellékvízmérővel.
Jelen projektben 17 lakást szerelünk fel vízórával.
Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül felújításra.
Az épület bejárati kapuja rossz műszaki állapotú, a lakók biztonsága érdekében szükséges
a felújítása és kaputelefon-rendszer telepítése.
A felújítás tartalma
Gépészet

17 lakás vízóra felszerelésére került sor.

Építészet

Utcai homlokzat felújítása.
Kaputelefonrendszer kiépítése.
Bejárati kapu felújítása.
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Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

Földszint 1.

lakás

46,5

2

komfortos

Földszint 2.

lakás

65,1

2

komfortos

Földszint 3.

lakás

26,9

1

komfortos

Földszint 4.

lakás

25,8

1

komfortos

földszint 5.

lakás

28,4

1

komfort nélküli

Földszint 7.

lakás

34,8

1

komfortos

I. emelet 8.

lakás

60,5

2

komfortos

I. emelet 9.

lakás

39,7

1

komfort nélküli

I. emelet 10.

lakás

60,8

1,5+alkov

komfort nélküli

I. emelet 11.

lakás

29,0

1

komfortos

I. emelet 12.

lakás

29,3

1

komfortos

I. emelet 13.

lakás

30,0

1

komfortos

I. emelet 14.

lakás

35,6

1

félkomfortos

I. emelet 15.

lakás

35,4

1

komfortos

II. emelet 16.

lakás

53,5

2

komfortos

II. emelet 17.

lakás

39,8

1

komfort nélküli

II. emelet 18.

lakás

60,4

1

komfortos

II. emelet 19.

lakás

28,7

1

komfort nélküli

II. emelet 20.

lakás

29,7

1

komfort nélküli

II. emelet 21.

lakás

28,6

1

komfort nélküli

II. emelet 22.

lakás

34,5

1

komfort nélküli

II. emelet 23.

lakás

33,6

1

komfort nélküli

Egyéb, eddig
fel nem sorolt

36,0

Földszint 6.
összesen

892,6

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza
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A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll. A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja
2013. március. Az eljárás lefolytatása, a nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés
megkötése után indulhat a tényleges kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A
kivitelezési munkák várható befejezése 2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014.
között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2015

2013.08.-12.10.

Műszaki átadás-átvétel

2013.12.18.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.14

2014

< Budapest, VIII. Lujza u. 15., Hrsz.: 35443 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1900

Telek nagysága

654,0 m2

Szintek száma

fszt+ 1 emelet

Beépített alapterület

462,2 m2

Szintek nettó területe

591,1 m2

Lakások száma

17 db

Helyiségek száma

1 db
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Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
A kétszintes épület alacsony komfort fokozatú lakásaiba a bérlők anyagi helyzetük miatt
nem tudják a mellékvízmérőket beszereltetni
Az épület 17 lakásából 9 lakás nem rendelkezik mellékvízmérővel, melyek önálló mérőt
kapnak. Az utcai homlokzat erősen vakolathiányos, felújítása szükséges, a felújítandó
bejárati kapura a lakók biztonsága érdekében kaputelefon rendszert kell telepíteni.

Felújítási program
9 lakás vízóra felszerelés,
Utcai homlokzat felújítás,
Kaputelefonrendszer kiépítés,
Bejárati kapu felújítás,

Az épület 17 lakásából az anyagi helyzetük miatt 8 bérlő rendelkezik mellékvízmérővel.
Jelen projektben 9 lakást szerelünk fel vízórával. Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak
megfelelően kerül felújításra. Az épület bejárati kapuja rossz műszaki állapotú, a lakók
biztonsága érdekében szükséges a felújítása és kaputelefon-rendszer telepítése.
Gépészet

9 lakás vízóra felszerelésére kerül sor.

Építészet

Utcai homlokzat felújítása.
Kaputelefonrendszer kiépítése.
Bejárati kapu felújítása.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó
A. ép. földszint
7.

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat
komfortos

lakás

64,6

1+2 félszoba
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A ép. Földszint
8.
A ép. Földszint
9.

komfort nélküli
lakás

36,0

1
komfort nélküli

lakás

21,3

1

A ép. Földszint
10.

lakás

29,5

1

A ép.
Földszint11.

lakás

29,3

1

A ép. Földszint
12.
A ép. félemelet
6.
A ép. félemelet
7.
A ép. félemelet
8.
A ép.I. emelet
13.

komfort nélküli
félkomfortos
komfort nélküli
lakás

29,3

1
komfort nélküli

lakás

25,6

1
komfort nélküli

lakás

28,5

1
komfort nélküli

lakás

33,1

1
félkomfortos

lakás

30,8

1

A ép.I. emelet
14.

lakás

29,5

1

A ép.I. emelet
15.

lakás

30,5

1

A ép.I. emelet
16.
A ép.I. emelet
17.

komfort nélküli
komfort nélküli
komfortos
lakás

1szoba+hall
komfort nélküli

lakás

A ép.I. emelet
18.

lakás

A ép.I. emelet
19.

lakás

A ép.I. emelet
20.

lakás

A ép. földszint
1.

műhely

összesen

49,1
31,6

1
komfort nélküli

34,4

1
komfort nélküli

38,4

1
komfortos

27,6

1

22,0
591,1
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A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja. Az épület
felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll. A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja
2013. március. Az eljárás lefolytatása, a nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés
megkötése után indulhat a tényleges kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A
kivitelezési munkák várható befejezése 2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014.
között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2013.11.18
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

Budapest, VIII. Lujza u. 22., Hrsz.: 35424 >

Helyiségek száma

Építés éve

3 db
Kiindulási
állapot
1887

Telek nagysága

1119,0 m2

Szintek száma

fszt+ 1 emelet

Beépített alapterület

753 m2

Szintek nettó területe

1029,8 m2

Lakások száma

2015

2013.08.-11.10.

Műszaki átadás-átvétel

1.1.15

2014

24 db
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Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
F+1 emeletes lakóépület, jellegtelen tagolatlan díszítés nélküli utcai homlokzattal. Az
épületre jellemző, hogy a külső és udvari homlokzatain is jelentős talajvizes felszívódás
tapasztalható. Az épület keramitköves burkolatú udvart zár közre, nagyobb területeken
betonjavítással. A tető mintegy három éve teljes felújítást kapott.
A gépészeti vezetékek elavultak, felújításuk szükséges.
Felújítási program
Elektromos nagyjavítás, kaputelefon rendszer felújítás,
Utcai homlokzat felújítás
Gáz alap és felszálló és fogyasztói vezeték csere,
Víznyomó alapvezeték csere, szennycsatorna alapvezeték csere.
Víznyomó felszálló és szennylefolyó vezeték csere komfortosítási lehetőség biztosítással.
Közös wc felújítás,
Alaptest felületszivárgó lemezes védelme
Vízgyűjtő puffertározók telepítése
Udvari burkolat felújítás,

Az elavult elektromos vezetékrendszer felújításával megszűnik a hálózat gyakori
túlterheltsége, vezetékégések, a rendszer így megfelel a szabvány szerinti érintésvédelmi
előírásoknak.(KLÉSZ)
Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül felújításra. A menetes gyakran
szivárgó és korrodált vezetékhálózat cseréjével a rendszer megfelel a műszaki biztonsági
előírásoknak. (2003. évi XLII tv. 22.§ (7)) A régi ólomnyomó, kőagyag, eternit
lefolyóvezeték hálózat cseréjével megszűnnek a gyakori csőrepedések, födémázások,
vízelfolyások.
A közös WC-K felújításával a műszakilag nem komfortosítható lakások bérlőinek is
„komfortosabb” körülményeket biztosítunk. Megújulnak a vezetékrendszerek, víztakarékos
berendezéseket szerelünk fel, megszűnnek az évek óta nem használt berendezések.
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Az alaptest mélységében a talajvíz szigetelés nélküli falazat mellől a földet eltávolítjuk és
felületszivárgó lemezes védelemi rendszerrel látjuk el. Az épület udvarába telepített víz
puffer tározó kiváltja a vízhálózatból vett, locsolásra szánt vízmennyiséget.
A víz és csatorna alapvezetékek cseréjével az udvar is új burkolatot kap.

A felújítás tartalma
Építészet

Utcai homlokzat felújítása.

Közös(külső) WC

A közös WC teljes felújítása: új nyílászárókkal,
vezetékhálózatokkal, burkolattal és szaniterekkel.

Alaptest

Az alaptestet felületszivárgó lemezes védelemmel látjuk el.

Burkolatok

Az udvari burkolat(ok)felújítása.

Épületvillamosság
Elektromos hálózatok

Elektromos nagyjavítást végzünk.

Kaputelefon rendszer

Megépül az új kaputelefon rendszer

Fűtés-szerelés
A gáz alap és felszálló és fogyasztói vezeték cseréje történik
meg.
Épületgépészet

Vízgyűjtő puffertározók telepítése.

Vízhálózat, csatornázás

A víznyomó alapvezetéket valamint a szennycsatorna
alapvezetéket cseréljük. A víznyomó felszálló és szennylefolyó
vezetéket cseréljük komfortosítási lehetőséggel.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

A ép. fszt 1.

lakás

21,1

1

komfort nélküli

A ép. fszt 2.

lakás

55,2

1 szoba+hall

komfortos

A ép. fszt 3.

lakás

24,0

1

komfortos

A ép. Fszt 4.

lakás

27,7

1

komfort nélküli

A ép. Fszt 5.

lakás

25,8

1

komfort nélküli
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A ép. Fszt 6.

lakás

30,1

1

komfortos

A ép. Fszt 9.

lakás

32,7

1

komfortos

A ép. Fszt 10.

lakás

32,7

1

félkomfortos

A ép. Fszt 11.

lakás

30,5

1

komfort nélküli

A ép. Fszt 12.

lakás

30,5

1

komfort nélküli

A ép. Fszt 13.

lakás

30,3

1

komfortos

A ép. Fszt 14.

lakás

30,2

1

komfortos

A ép. I.em. 1.

lakás

86,1

3

komfortos

A ép. I.em. 2.

lakás

85,9

3

komfortos

A ép. I.em. 3.

Lakás

35,7

1

komfortos

A ép. I.em. 4.

Lakás

36,1

1

komfortos

A ép. I.em. 5.

Lakás

35,0

1

komfortos

A ép. I.em. 6.

Lakás

35,0

1

félkomfortos

A ép. I.em. 7.

Lakás

36,4

1

félkomfortos

A ép. I.em. 8.

Lakás

33,7

1

félkomfortos

A ép. I.em. 9.

Lakás

34,1

1

komfortos

A ép. I.em. 10.

Lakás

35,6

1

komfortos

A ép. I.em. 11.

Lakás

36,1

1

komfortos

A ép. I.em. 12.

Lakás

53,4

2

komfortos

A ép. fszt 7.

raktár

28,0

A ép. Fszt. 7/A.

raktár

15,0

Önálló
üzletek és
butikok

73,0

A ép. fszt. I.

összesen

1029,8

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
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Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2013.augusztus

Műszaki átadás-átvétel

2015

2014.07.31.
2014.08.10.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.16

2014

< Budapest, VIII. Lujza u. 30., Hrsz.: 35428 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1900

Telek nagysága

1047,0 m2

Szintek száma

Pince+fszt+ 1
emelet

Beépített alapterület

419,3 m2

Szintek nettó területe

632,3 m2

Lakások száma
Helyiségek száma

16 db
4 db
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Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
F+1 emeletes lakóépület, „U” alakú a telek mélységének mintegy feléig beépítve, hátul
garázsokkal. Az épület valaha a lakóinak különösen kellemes lakóérzetet biztosított a
díszes homlokzatával, szép kovácsoltvas korlátokkal, tágas belső udvarral, azonban mára
nagyon nyomasztó látványt nyújt. Megmaradt építészeti értékeivel mindenképp
megmentése javasolt.
A függőfolyosót évtizedekkel ezelőtt aládúcolták, cseréje szükséges.
A tetőszerkezet gerendái alulméretezettek, héjalással együtt felújítandó.

Felújítási program
Tető felújítás,
Zárófödém megerősítés, tetőtéri hőszigetelés,
Függőfolyosó csere,
Utcai homlokzat felújítás,
Használaton kívüli pincerekeszek
talajvizesedés megszüntetése,

elbontása,

intenzív

szellőzés

biztosítása,

A rossz állapotú tető új cserépfedést kap és a bádogos szerkezetek is cserére kerülnek, a
tetőszerkezet szükség szerint – statikai szakvélemény szerint –megerősítést kap. A fa
zárófödém statikai terv alapján szintén megerősítésre kerül.
A zárófödém jelenlegi feltöltését eltávolítva, fafödém gombamentesítését követően
kiegyenlítő homokréteget kap, melyre kerül a szálas hőszigetelő tábla és az OSB lapos
lezárás. A dúcolt függőfolyosó teljes cserére kerül.
Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül felújításra.
A szellőztetett pincetérben az alaptestek kapilláris járataiban injektálással megszüntetjük
a talajvíz intenzív felszívódását.
A felújítás tartalma
Építészet

A tetőt felújítjuk, a zárófödémet megerősítjük, a tetőteret
hőszigeteléssel látjuk el.
Utcai homlokzat felújítása.
A függőfolyosó cseréje.
A használaton kívüli pincerekeszek elbontása, intenzív szellőzés
biztosítása valamint a talajvizesedés megszüntetése történik
meg.
Az alaptest felületszivárgó lemezes védelme.
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Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

Földszint 1.

lakás

44,2

1,5

komfortos

Földszint 3.

lakás

31,5

1

komfortos

Földszint 4.

lakás

25,8

1

komfort nélküli

Földszint 5.

lakás

19,7

1

komfort nélküli

földszint 7.

lakás

50,6

2

komfortos

Földszint 8.

lakás

33,1

1

komfortos

földszint 9.

lakás

38,3

1,5

komfort nélküli

I. emelet 10.

lakás

36,3

1

komfortos

I. emelet 11.

lakás

19,0

1

komfort nélküli

I. emelet 12.

lakás

36,3

1

félkomfortos

I. emelet 13.

lakás

38,8

1

komfortos

I. emelet 14.

lakás

25,8

1

komfort nélküli

I. emelet 15.

lakás

21,7

1

komfortos nélküli

I. emelet 16.

lakás

21,6

1

komfort nélküli

I. emelet 17.

lakás

27,8

1

félkomfortos

I. emelet 18.

lakás

38,8

1

komfortos

Pince 2.

raktár

43,0

Pince 3.

Egyéb, eddig
fel nem sorolt

46,0

Földszint 6.

Raktár

20,0

Földszint 2.

garázsépületek

14,0

összesen

komfortos

632,3

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
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Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2013.augusztus

Műszaki átadás-átvétel

2015

2014.06.30.
2014.07.05.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.17

2014

< Budapest, VIII. Lujza utca 34., Hrsz.:35430 >

Kiindulási állapot
Építés éve
Telek nagysága

902 m2

Szintek száma

Alagsor+földszint+
félemelet

Beépített alapterület

246 m2

Szintek nettó területe

443,3 m2

Lakások száma

12 db

Helyiségek száma

6 db
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A földszintes lakóépület erősen leromlott műszaki állapotú, mielőbbi felújítást a tető
igényel.

Felújítási program
Cserére kerül a teljes tetőhéjalás, lécezés, bádogos szerkezetek, cserép, valamint az
ereszaljak deszkázata.
A felújítás tartalma
Építészet

Tetőfelújítás.

Lakás összetétel

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2)

Szoba
szám

Komfort fokozat

A ép. félemelet 13.

lakás

23,5

1

komfortos

A ép. félemelet 14.

lakás

22,1

1

komfort nélküli

A ép. félemelet 15.

lakás

23,8

1

A ép. félemelet 16.

lakás

24,3

1

komfort nélküli

A ép. félemelet 17.

lakás

20,0

1

komfort nélküli

A ép. félemelet 18.

lakás

24,0

1

komfortos

A ép. földszint 9.

lakás

22,0

1

komfortos

B ép. földszint 7.

lakás

20,1

1

komfort nélküli

B ép. földszint 8.

Lakás

19,4

1

szükséglakás

B ép. földszint 10.

Lakás

24,6

1

félkomfortos

C ép. földszint 11.

Lakás

23,1

1

komfort nélküli

D ép. félemelet 12.

Lakás

73,5

2

összkomfortos

A ép. alagsor 1.

raktár

21,0

Cím/ ajtó

komfort nélküli
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A ép. alagsor 2.

raktár

21,0

A ép. alagsor 3.

raktár

21,0

A ép. alagsor 4.

raktár

22,0

A ép. alagsor 5.

raktár

18,0

A ép. alagsor 6.

raktár

20,

Összesen:

443,3

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2014

2015

2013.08.-12.10.
2013.12.18.
15.01.01.15.03.31.
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1.1.18

< Budapest, VIII. Magdolna u. 12., Hrsz.: 35292 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1907

Telek nagysága

1391,0 m2

Szintek száma

fszt+ 3 emelet

Beépített alapterület

759 m2

Szintek nettó területe

2309,0 m2

Lakások száma

67 db

Helyiségek száma

3 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
„E” alakú épülettömbből álló 4 szintes lakóház. Hosszfőfalas, magastetős rendszerű. A
viszonylag keskeny zártsoros beépítésű épület hosszan nyúlik hátra. A homlokzat
szimmetrikus a kapura, kilenc axisból áll. Az egykor díszes, szép homlokzat már lepusztult,
háborús belövési nyomokkal. A belső homlokzatok állapota megegyezik az utcáéval. Az
épület hosszú keskeny tömegét középen melléklépcsőház töri meg. A szimmetrikus utcai
homlokzat ellenére a kapualjból az első udvarba jutva az épület baloldalon helyezkedik el.
Kiemelkedően jó épületszerkezet nem található, gyakorlatilag teljes felújítás szükséges.
A salakbeton szerkezetű függőfolyosót lőttbetonnal évtizedekkel ezelőtt megerősítették,
teljes csere indokolt. A tetőhéjalás hornyolt és hódfarkú vegyesen, rossz állapotban, a
bádogozás szintén.
A gépészeti rendszereket az üzemszerű állapot biztosítására hibaelhárítással javították,
átfogó felújításra nem került sor.
Felújítási program
- Tető felújítás, Zárófödém megerősítés, hőszigetelés,
- Függőfolyosó csere,
- Pincei és II. emeleti közös WC. téglaboltozat acéltartóinak megerősítése, pinceszellőzés
biztosítása,
- Kéményfejek belső szigetelése,
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- Utcai homlokzat felújítás, kapu felújítás,
- Belső homlokzat felújítás
- Kapualj, lépcsőház felújítás,
- Nyílászárók részleges felújítása, cseréje, kapu felújítás, csere
- Elektromos nagyjavítás, kaputelefon rendszer felújítás,
- Gáz alap és felszálló és fogyasztói vezeték csere,
- Víznyomó alapvezeték csere, szennycsatorna alapvezeték csere.
- Víznyomó felszálló és szennylefolyó vezeték csere komfortosítási lehetőség biztosítással.
- Közös WC felújítás,
- Alaptest felületszivárgó lemezes védelme
- Udvari burkolat felújítás,
- Használaton kívüli pincerekeszek elbontása, intenzív szellőzés biztosítása, talajvizesedés
megszüntetése,

A rossz állapotú tető új lécezést, cserépfedést kap és a bádogos szerkezetek is cserére
kerülnek, a tetőszerkezet szükség szerint – statikai szakvélemény szerint –megerősítést
kap. A fa zárófödém statikai terv alapján szintén megerősítésre kerül.
A már évtizedekkel ezelőtt lőttbetonnal megerősített függőfolyosó teljes cseréjét
végezzük. A dúcolt pince és a II. emeleti kwc födém szintén megerősítésre kerül. A
kéményfejek átépítésével a gázüzemű járatok belső szigetelése is elkészül. Az utcai
homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül felújításra. Vakolatjavítással,
színezéssel, nyílászárók szükségszerinti javításával, cseréjével felújítást kap a kapualj és
az udvari homlokzat is. Az elavult elektromos vezetékrendszer felújításával megszűnik a
hálózat gyakori túlterheltsége, vezetékégések, a rendszer így megfelel a szabvány szerinti
érintésvédelmi előírásoknak (KLÉSZ). Kaputelefonrendszer kiépítésre kerül.
A menetes gyakran szivárgó és korrodált vezetékhálózat cseréjével a rendszer megfelel a
műszaki biztonsági előírásoknak. (2003. évi XLII tv. 22.§ (7)). A régi ólomnyomó, kőagyag,
eternit lefolyóvezeték hálózat cseréjével megszűnnek a gyakori csőrepedések,
födémázások, vízelfolyások. A közös WC-K felújításával a műszakilag nem komfortosítható
lakások bérlőinek is „komfortosabb” körülményeket biztosítunk. Megújulnak a
vezetékrendszerek, víztakarékos berendezéseket szerelünk fel, megszűnnek az évek óta
nem használt berendezések.
Az alaptest mélységében a talajvíz szigetelés nélküli falazat mellől a földet eltávolítjuk és
felületszivárgó lemezes védelemi rendszerrel látjuk el. A víz és csatorna alapvezetékek
cseréjével az udvar is új burkolatot kap.
A szellőztetett pincetérben az alaptestek kapilláris járataiban injektálással megszüntetjük
a talajvíz intenzív felszívódását.

63

A felújítás tartalma
Építészet

A tető felújítása, a zárófödémet megerősítjük, a
tetőteret hőszigeteléssel látjuk el.
A használaton kívüli pincerekeszek elbontása, intenzív
szellőzés biztosítása valamint a talajvizesedés
megszüntetése történik meg.
a pincei és II. emeleti közös WC. Téglaboltozat
acéltartóinak megerősítése, pinceszellőzés biztosítása
A közös WC teljes felújítása: új nyílászárókkal,
vezetékhálózatokkal, burkolattal és szaniterekkel.
Az alaptestet felületszivárgó lemezes védelemmel látjuk
el.
A függőfolyosó cseréje.
A lépcsőház, kapualj felújítás felújításra kerül
Utcai homlokzat felújítása, kapu felújítás
Belső homlokzat felújítás, nyílászárók részleges cseréje
Udvari burkolatok felújítása.

Épületvillamosság
Elektromos hálózatok

Elektromos nagyjavítást végzünk.

Kaputelefon rendszer

Megépül az új kaputelefon rendszer

Épületgépészet

A gáz alap és felszálló és fogyasztói vezeték cseréje
történik meg

Vízhálózat,
csatornázás

A víznyomó alapvezetéket valamint a szennycsatorna
alapvezetékét cseréljük. A víznyomó felszálló és
szennylefolyó vezetéket cseréljük komfortosítási
lehetőséggel.

Kémények

Kémények belső szigetelése.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

Földszint 1./B

lakás

62,5

2

komfortos

Földszint 1/A.

lakás

39,7

1,5

félkomfortos
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Földszint 2.

lakás

33,1

1

komfort nélküli

Földszint 3.

lakás

36,0

1

komfortos

Földszint 4.

lakás

30,5

1

komfort nélküli

Földszint 5.

lakás

27,2

1

komfortos

Földszint 6.

lakás

29,9

1

komfortos

Földszint 7.

lakás

29,1

1

komfort nélküli

Földszint 8.
lakás

32,8

1

komfortos
(házfelügyelői lakás)

Földszint 9.

lakás

33,5

1

komfortos

Földszint 10.

lakás

30,2

1

komfort nélküli

Földszint 11.

lakás

28,6

1

komfort nélküli

Földszint 11./a

lakás

26,8

1

komfortos

I. emelet 12.

lakás

27,3

1

komfort nélküli

I. emelet 13.

lakás

36,3

1

komfortos

I. emelet 14.

Lakás

32,9

1

komfortos

I. emelet 15.

Lakás

41,5

1,5

komfort nélküli

I. emelet 16.

Lakás

34,2

1

félkomfortos

I. emelet 17.

Lakás

31,9

1

komfortos

I. emelet 18.

Lakás

30,8

1

komfort nélküli

I. emelet 19.

Lakás

33,9

1

komfortos

I. emelet 20.

Lakás

35,3

1

komfort nélküli

I. emelet 21.

Lakás

30,8

1

komfort nélküli

I. emelet 22.

Lakás

28,3

1

komfortos

I. emelet 23.

Lakás

29,1

1

komfortos

I. emelet 24.

Lakás

29,6

1

komfort nélküli

I. emelet 25.

Lakás

32,1

1

komfortos

I. emelet 26.

Lakás

31,7

1

komfort nélküli

I. emelet 27.

Lakás

34,0

1

komfort nélküli

I. emelet 28.

Lakás

28,9

1

komfortos

I. emelet 29.

Lakás

37,4

2

komfortos

II. emelet 30.

Lakás

27,4

1

komfort nélküli

II. emelet 31.

Lakás

36,7

1

komfortos
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II. emelet 32.

Lakás

33,9

1

komfortos

II. emelet 33.

Lakás

42,9

1

komfort nélküli

II. emelet 34.

Lakás

1 szoba
+hall

komfortos

46,0
II. emelet 35.

Lakás

32,0

1

komfortos

II. emelet 36.

Lakás

33,4

1

komfortos

II. emelet 37.

Lakás

33,7

1

komfortos

II. emelet 38.

Lakás

36,0

1

komfortos

II. emelet 39.

Lakás

33,9

1

komfortos

II. emelet 40.

Lakás

28,5

1

komfortos

II. emelet 41.

Lakás

29,1

1

komfort nélküli

II. emelet 42.

Lakás

29,7

1

komfort nélküli

II. emelet 43.

Lakás

32,7

1

komfortos

II. emelet 44.

Lakás

33,5

1

komfort nélküli

II. emelet 45.

Lakás

31,1

1

komfort nélküli

II. emelet 46.

Lakás

28,7

1

komfortos

II. emelet 47.

Lakás

39,4

2

félkomfortos lakás

III. emelet 48.

Lakás

27,3

1

komfort nélküli

III. emelet 49.

Lakás

36,9

1

komfortos

III. emelet 50.

Lakás

33,1

1

komfort nélküli

III. emelet 51.

Lakás

42,9

1,5

komfort nélküli

III. emelet 52.

Lakás

34,3

1

komfortos

III. emelet 53.

Lakás

32,0

1

komfortos

III. emelet 54.

Lakás

31,7

1

komfort nélküli

III. emelet 55.

Lakás

33,3

1

komfortos

III. emelet 56.

Lakás

36,3

1

komfort nélküli

III. emelet 57.

Lakás

33,2

1

komfortos

III. emelet 58.

Lakás

30,0

1

komfortos

III. emelet 59.

Lakás

31,1

1

komfort nélküli

III. emelet 60.

Lakás

30,0

1

komfort nélküli

III. emelet 61.

Lakás

31,4

1

komfortos

III. emelet 62.

Lakás

35,2

1

komfort nélküli
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III. emelet 63.

Lakás

30,6

1

komfortos

III. emelet 64.

Lakás

30,0

1

komfort nélküli

III. emelet 65.

Lakás

37,8

2

komfort nélküli

Földszint/I

egyéb

22,0

Földszint/II.

Műhely

32,0

Földszint/III.

Műhely

24,0

Összesen:

2309,0

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2013.08.

2014

2015

2014.08.10.
2014.08.18.
15.01.01.15.03.31.
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1.1.19

< Budapest, VIII. Magdolna u. 20., Hrsz.: 35309 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1907

Telek nagysága

1271,0 m2

Szintek száma

Pince+fszt+ 3
emelet

Beépített alapterület

1060,6 m2

Szintek nettó területe

3119,4 m2

Lakások száma

73 db

Helyiségek száma

4 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
A Magdolna és a Dankó utca sarkán álló 4 szintes, három udvaros lakóház. A saroképület
Magdolna utca felöli homlokzata törtvonalú. Hosszfőfalas, magastetős rendszerű. A lakások
a függőfolyosókról közelíthetők meg. Az egykor díszes, szép homlokzat már lepusztult,
vakolathiányos. A belső homlokzatok állapota megegyezik az utcáéval.
Kiemelkedően jó épületszerkezet nem található, gyakorlatilag teljes felújítás szükséges. A
hornyolt tetőhéjalást a beázások megelőzésére foltokban javították, illetve egyes
kéményeken felújítást végeztek.
A salakbeton szerkezetű függőfolyosót az 1999. évi statikai vizsgálatot követően a kritikus
mezőkben aládúcolták, teljes csere indokolt. A melléklépcsőház szerkezete is cserére
szorul.
A gépészeti rendszereket az üzemszerű állapot biztosítására hibaelhárítással javították,
átfogó felújításra nem került sor.
Felújítási program
- Tető felújítás, zárófödém hőszigetelés,
- Zárófödém megerősítés, melléklépcső csere I-III. em. között,
- Függőfolyosó felújítás, utcai erkély felújítása,
- Utcai homlokzat felújítás,
- Belső homlokzat felújítás
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- Kapualj, lépcsőház felújítás,
- Elektromos nagyjavítás, kaputelefon rendszer felújítás,
- Gáz alap és felszálló és fogyasztói vezeték csere,
- Víznyomó alapvezeték csere, szennycsatorna alapvezeték csere.
- Víznyomó felszálló és szennylefolyó vezeték csere komfortosítási lehetőség -biztosítással.
- Közös wc felújítás,
- Alaptest felületszivárgó lemezes védelme
- Udvari burkolat felújítás,
- Használaton kívüli pincerekeszek elbontása, intenzív szellőzés biztosítása, talajvizesedés
megszüntetése,

A rossz állapotú tető új lécezést, cserépfedést kap és a bádogos szerkezetek is cserére
kerülnek, a tetőszerkezet szükség szerint – statikai szakvélemény szerint –megerősítést
kap. A fa zárófödém statikai terv alapján szintén megerősítésre kerül, cseréljük a nagyon
rossz műszaki állapotú kőszerkezetű melléklépcsőt is.
A dúcolt függőfolyosó teljes cseréjét végezzük, az utcai erkély új vasbetonlemezt és
korlátot kap.
Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül felújításra.
Vakolatjavítással, színezéssel, nyílászárók szükségszerinti javításával, cseréjével felújítást
kap a kapualj és az udvari homlokzat is.
Az elavult elektromos vezetékrendszer felújításával megszűnik a hálózat gyakori
túlterheltsége, vezetékégések, a rendszer így megfelel a szabvány szerinti érintésvédelmi
előírásoknak (KLÉSZ). Kaputelefonrendszer kiépítésre kerül.
A menetes gyakran szivárgó és korrodált vezetékhálózat cseréjével a rendszer megfelel a
műszaki biztonsági előírásoknak. (2003. évi XLII tv. 22.§ (7))
A régi ólomnyomó, kőagyag, eternit lefolyóvezeték hálózat cseréjével megszűnnek a
gyakori csőrepedések, födémázások, vízelfolyások.
A közös WC-K felújításával a műszakilag nem komfortosítható lakások bérlőinek is
„komfortosabb” körülményeket biztosítunk. Megújulnak a vezetékrendszerek, víztakarékos
berendezéseket szerelünk fel, megszűnnek az évek óta nem használt berendezések.
Az alaptest mélységében a talajvíz szigetelés nélküli falazat mellől a földet eltávolítjuk és
felületszivárgó lemezes védelemi rendszerrel látjuk el.
A víz és csatorna alapvezetékek cseréjével az udvar is új burkolatot kap.
A szellőztetett pincetérben az alaptestek kapilláris járataiban injektálással megszüntetjük
a talajvíz intenzív felszívódását.
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A felújítás tartalma
Építészet

Tető felújítás, zárófödém hőszigetelése
A zárófödém megerősítése, melléklépcső csere I-III. em
között
Függőfolyosó felújítás, utcai erkély felújítás
Utcai homlokzat felújítás, kapu felújítás, csere
Belső homlokzat felújítás, nyílászáró részleges
Kapualj, lépcsőház felújítás
Közös Wc felújítás
Udvari burkolat felújítás
Alaptest felületszivárgó lemezes védelme
A használaton kívüli pincerekeszek elbontása, intenzív
szellőzés biztosítása, talajvizesedés megszüntetése.

Elektromos

Elektromos nagyjavítás.
Kaputelefon rendszer felújítása.

Gépészet

Gáz alap és felszálló és fogyasztói vezeték cseréje
történik.
Víznyomó alapvezeték cseréje, Szennycsatorna
alapvezeték cseréje
Víznyomó felszálló és szennylefolyó vezeték csere
komfortosítási lehetőség -biztosítással

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

Földszint 1.

lakás

38,2

2

komfort nélküli

Földszint 2.

lakás

25,9

1

komfort nélküli

Földszint 3.

lakás

33,4

1

komfortos

Földszint 4.

lakás

46,7

1

komfortos

Földszint 7.

lakás

36,9

1,5

komfortos

Földszint 8.

lakás

19,2

1

komfort nélküli
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Földszint 9.

lakás

35,3

1

komfortos

Földszint 10.

lakás

21,3

0,5

szükséglakás

Földszint 11.

lakás

31,1

1

félkomfortos

Földszint 12.

lakás

26,2

1

komfort nélküli

Földszint 13.

lakás

33,7

1

komfortos

Földszint 14.

lakás

28,3

1

komfortos

Földszint 15.

lakás

28,4

1

komfort nélküli

Földszint 16.

lakás

38,1

0,5

komfortos

Földszint 17.

lakás

23,5

1

komfortos

Földszint 18.

lakás

58,1

2

komfortos

I. emelet 1.

lakás

42,1

1

komfort nélküli

I. emelet 2.

lakás

26,9

1

komfort nélküli

I. emelet 3.

Lakás

40,9

1,5

összkomfortos

I. emelet 4.

Lakás

88,8

3

komfortos

I. emelet 5.

Lakás

28,4

1

komfort nélküli

I. emelet 6.

Lakás

29,4

1

komfortos

I. emelet 7.

Lakás

38,5

1,5

komfort nélküli

I. emelet 8.

Lakás

29,4

1

komfort nélküli

I. emelet 9.

Lakás

38,7

0,5

komfortos

I. emelet 10.

Lakás

46,8

2

komfort nélküli

I. emelet 11.

Lakás

61,0

2

félkomfortos

I. emelet 13.

Lakás

32,5

0,5

komfort nélküli

I. emelet 14.

Lakás

26,9

1

komfort nélküli

I. emelet 16.

Lakás

56,7

2

komfortos

I. emelet 17.

Lakás

41,7

1

komfortos

I. emelet 18.

Lakás

24,3

1

félkomfortos

I. emelet 19.

Lakás

43,9

2

komfortos

I. emelet 20.

Lakás

33,6

1,5

komfortos

I. emelet 38

Lakás

42.5

2

komfortos

II. emelet 21

lakás

70,3

3

komfortos

II. emelet 23.

Lakás

43,0

0,5

komfort nélküli

II. emelet 24.

Lakás

74,7

2

komfortos
71

II. emelet 25.

Lakás

50,5

2

félkomfortos

II. emelet 26.

Lakás

30,2

1

komfortos

II. emelet 27.

Lakás

39,1

1

komfortos

II. emelet 28.

Lakás

31,4

1

komfort nélküli

II. emelet 29.

Lakás

41,9

1,5

komfort nélküli

II. emelet 30.

Lakás

47,5

2

félkomfortos

II. emelet 32.

Lakás

62,4

2

komfortos

II. emelet 33.

Lakás

38,5

1,5

komfort nélküli

II. emelet 34.

Lakás

27,8

1

komfort nélküli

II. emelet 35.

Lakás

29,0

1

komfortos

II. emelet 36.

Lakás

29,2

1

komfortos

II. emelet 37.

Lakás

24,9

1

félkomfortos

II. emelet 38.

Lakás

46,4

1

komfort nélküli

II. emelet 39.

Lakás

33,4

2

komfortos

II. emelet 40.

Lakás

39,3

1

komfort nélküli

III. emelet 41.

Lakás

27,8

1

komfort nélküli

III. emelet 42.

Lakás

42,5

1

komfort nélküli

III. emelet 43.

Lakás

70,9

1,5

komfortos

III. emelet 44.

Lakás

51,1

2

komfortos

III. emelet 45.

Lakás

30,8

2

komfort nélküli

III. emelet 46.

Lakás

39,3

1

komfortos

III. emelet 47.

Lakás

30,2

1,5

komfort nélküli

III. emelet 48.

Lakás

41,0

1

komfort nélküli

III. emelet 49.

Lakás

49,0

0,5

komfort nélküli

III. emelet 50.

Lakás

30,2

2

komfort nélküli

III. emelet 51.

Lakás

32,0

1

komfort nélküli

III. emelet 52.

Lakás

38,0

1

komfort nélküli

III. emelet 53.

Lakás

27,1

1,5

komfort nélküli

III. emelet 54.

Lakás

28,6

1

komfort nélküli

III. emelet 55.

Lakás

29,9

1

komfort nélküli

III. emelet 56.

Lakás

42,8

1

komfort nélküli

III. emelet 57.

Lakás

25,9

1

félkomfortos
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III. emelet 58.

Lakás

46,4

1

komfort nélküli

III. emelet 59.

Lakás

34,0

2

komfort nélküli

III. emelet 60.

Lakás

61,0

0,5

komfort nélküli

Pince/I

műhely

95,0

Földszint/I

műhely

24,0

Földszint/II.

raktár

19,0

Földszint/III.

Önálló
üzletek és
butikok

166,0

Összesen:

3119,4

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2013.08.

2014

2015

2014.08.30.
2014.09.07.
15.01.01.15.03.31.
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< Budapest, VIII. Magdolna 22., Hrsz.:35311 >

Kiindulási állapot
Építés éve
Telek nagysága

720 m2

Szintek száma

Pince+földszint+1
emelet

Beépített alapterület

566,4 m2

Szintek nettó területe

668,2m2

Lakások száma

13 db

Helyiségek száma

2 db

A földszintes lakóépület erősen leromlott műszaki állapotú, mielőbbi felújítást a tető
igényel.

Felújítási program
Cserére kerül a teljes tetőhéjalás, lécezés, bádogos szerkezetek, cserép, valamint az
ereszaljak deszkázata.
A felújítás tartalma
Építészet

Tetőfelújítás.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó
A ép. földszint

Meglévő állapot
Bérlemény
típus
lakás

Terület (m2) Szoba szám
81,7

3

Komfort fokozat
komfortos
74

1.
A ép. földszint
2.

lakás

36,7

1

komfort nélküli

A ép. földszint
3.

lakás

29,1

1

komfort nélküli

A ép. földszint
4.

lakás

52,9

1

komfortos

A ép. I. emelet
7.

lakás

33,5

1 fél

komfort nélküli

A ép. I. emelet
8.

lakás

34,2

1

A ép. I. emelet
9.

lakás

92,2

3,5

A ép. I. emelet
10.

komfort nélküli
komfortos
komfortos
lakás

A ép. I. emelet
11.

lakás

B ép. földszint
1/B.

lakás

B ép. földszint
1/C.

lakás

B ép. földszint
6/B.

lakás

B ép. földszint
6/C

62,0

2
szükséglakás

12,0

1
komfortos

60,5

1 fél
komfortos

43,3

1
komfortos

34,2

1
komfort nélküli

lakás

A ép. földszint
5.

raktár

A ép. pince I.

raktár

30,0

1

16,0

Összesen:

50,0
668,2

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
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Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2015

2013.08.-11.20.

Műszaki átadás-átvétel

2013.11.28.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.21

2014

Budapest, VIII. Magdolna u. 44., Hrsz.: 35374 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1897

Telek nagysága

505,0 m2

Szintek száma

Pince+fszt+ 3
emelet

Beépített alapterület

397,2 m2

Szintek nettó területe

1144,6 m2

Lakások száma

28 db

Helyiségek száma

2 db
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Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
A lakóépület a Magdolna Negyed II. programban teljes felújítása megvalósult, azonban az
utcai homlokzat felújítása és a lépcsőház festése elmaradt.

Felújítási program
- Utcai homlokzat felújítás, tűzfalak, lichthofok hőszigetelése,
- Lépcsőházfestés

Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül felújításra. Jelen tervek
szerint a feladat az épület szabadon álló tűzfalainak hőszigetelése. A hőszigetelés
tervezett anyaga táblásított hőszigetelő lemez ragasztva és dübelezve. A lábazati részeken
XPS zártcellás extrudalt polisztirolhab lapot építünk be. A tűzfalak üres padlástérbe eső
részein a homlokzatvakolat cserére kerül. Mind a hőszigetelt, mind a vakolt felület
műgyantakötésű gördülőszemcsés vékonyvakolatos felületképzést kap. Természetesen
elhelyezésre kerülnek a szigetelőrendszerhez tartozó indító és sarok profilok és a
szigetelést lezáró bádogszerkezetek is. A lépcsőház új festést kap.

A felújítás tartalma
Építészet

Az utcai homlokzat felújítása.
A tűzfalak, lichthofok hőszigetelése.
Lépcsőház festése.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

Földszint 1.

lakás

66,0

2

komfortos

Földszint 2.

lakás

25,4

1

komfortos

Földszint 3.

lakás

24,5

1

komfort nélküli

Földszint 4.

lakás

56,5

1,5

komfortos

I. emelet 1.

lakás

55,0

2

komfortos

I. emelet 2.

lakás

33,2

1

komfort nélküli

I. emelet 3.

lakás

33,0

1

komfort nélküli

I. emelet 4.

lakás

39,0

1

komfortos
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I. emelet 5.

lakás

25,0

1

komfort nélküli

I. emelet 6.

lakás

25,0

1

komfortos

I. emelet 7.

lakás

25,0

1

komfortos

I. emelet 8.

lakás

25,2

1

komfort nélküli

II. emelet 9.

lakás

55,6

2

komfort nélküli

II. emelet 10.

lakás

34,8

1

komfort nélküli

II. emelet 11.

lakás

34,0

1

félkomfortos

II. emelet 12.

lakás

35,8

1

komfort nélküli

II. emelet 13.

lakás

26,6

1

komfort nélküli

II. emelet 14.

lakás

27,3

1

komfortos

II. emelet 15.

lakás

29,2

1

komfort nélküli

II. emelet 16.

lakás

26,6

1

komfort nélküli

III. emelet 17.

lakás

53,8

2

komfortos

III. emelet 18.

lakás

34,8

1

komfort nélküli

III. emelet 19.

lakás

33,3

1

komfort nélküli

III. emelet 19/A.

lakás

37,8

III. emelet 20.

lakás

27,3

1

komfort nélküli

III. emelet 21.

lakás

24,8

1

komfort nélküli

III. emelet 22.

lakás

26,6

1

félkomfortos

III. emelet 23.

lakás

26,5

1

komfort nélküli

Pince I.

Raktárépületek

58,0

Földszint 1a

Önálló üzletek
és butikok

összesen

1144,6

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
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Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.- 13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2015

2013.08.-12.10.

Műszaki átadás-átvétel

2013.12.18.

Elszámolás

1.1.22

2014

15.01.01.-15.03.31.

Budapest, VIII. Magdolna u. 47., Hrsz.: 35421 >
Kiindulási
állapot

Építés éve

1877

Telek nagysága

746,0 m2

Szintek száma

Pince+fszt +1
em

Beépített alapterület

558,5 m2

Szintek nettó területe

837,2m2

Lakások száma

21 db

Helyiségek száma

3 db
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Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon. A felújítandó bejárati kapura a lakók
biztonsága érdekében kaputelefon rendszert szükséges telepíteni

Felújítási program
- Kaputelefonrendszer telepítés,
- Bejárati kapu felújítás,

Az épület bejárati kapuja rossz műszaki állapota miatt nem zárható, a lakók biztonsága
érdekében szükséges a felújítása és kaputelefon-rendszer telepítése.

Építészet

A felújítás tartalma
A bejárati kapu felújításra kerül.

Kaputelefon rendszer

Megépül az új kaputelefon rendszer.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

földszint 2.

lakás

29,5

1

komfort nélküli

földszint 3.

lakás

25,4

1

szükséglakás

földszint 4.

lakás

29,3

2

komfortos

földszint 5.

lakás

23,8

1

komfort nélküli

földszint 6.

lakás

24,5

1

komfort nélküli

földszint 7.

lakás

25,0

1

komfort nélküli

földszint 8.

lakás

30,4

1

komfort nélküli

földszint 9.

lakás

42,3

1

félkomfortos

földszint 10.

lakás

26,9

1

komfortos

I. emelet 11.

lakás

77,0

3

komfortos

I. emelet 12.

lakás

23,0

1

komfort nélküli

I. emelet 13.

lakás

27,2

1

komfortos

I. emelet 14.

lakás

46,0

1

komfort nélküli
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I. emelet 15.

lakás

24,0

1

komfortos

I. emelet 16.

lakás

27,0

1

komfort nélküli

I. emelet 17.

lakás

25,7

1

félkomfortos

I. emelet 18.

lakás

30,0

1

komfort nélküli

I. emelet 19.

lakás

25,0

1

komfort nélküli

I. emelet 20.

lakás

25,0

1

komfort nélküli

I. emelet 21.

lakás

25,0

1

komfortos

I. emelet 22.

lakás

30,4

1

komfort nélküli

Földszint /II.

Önálló
üzletek és
butikok

116,0

Önálló
üzletek és
butikok

6,7

raktár

72,0

Földszint 1

Pince
Összesen:

837,2

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll. A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja
2013. március. Az eljárás lefolytatása, a nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés
megkötése után indulhat a tényleges kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A
kivitelezési munkák várható befejezése 2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014.
között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

2014

2015
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Kivitelezés

2013.08.-09.30.

Műszaki átadás-átvétel

2013.10.07.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.23

< Budapest, VIII. Nagyfuvaros u. 2/b.., Hrsz.: 35057 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1894

Telek nagysága

536,0 m2

Szintek száma

Pince+Fszt +3
em

Beépített alapterület

422,3 m2

Szintek nettó területe

1188,0 m2

Lakások száma

30 db

Helyiségek száma

6 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
F+3 emeletes lakóépület a Magdolna Negyed II. programban teljes felújítása megvalósult,
azonban az utcai homlokzat felújítása elmaradt.
Felújítási program
Utcai homlokzat felújítás,

Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül felújításra.

A felújítás tartalma
Építészet

Az utcai homlokzat felújítása.
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Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

földszint 1.

lakás

29,6

1

komfort nélküli

földszint 2.

lakás

24,0

1

komfortos

földszint 3.

lakás

26,0

1

komfortos

földszint 4.

lakás

22,8

1

komfortos

földszint 5.

lakás

29,0

1

komfortos

földszint 6.

lakás

29,0

1

komfort nélküli

I. emelet 6/a.

lakás

28,9

1

komfort nélküli

I. emelet 7.

lakás

23,6

1

komfort nélküli

I. emelet 8.

lakás

26,1

1

komfort nélküli

I. emelet 9.

lakás

44,0

1

komfort nélküli

I. emelet 10.

lakás

44,7

2

komfort nélküli

I. emelet 11.

lakás

33,0

1

komfort nélküli

I. emelet 12.

lakás

44,0

1

komfortos

I. emelet 13.

lakás

29,0

1

félkomfortos

I. emelet 14.

Lakás

31,0

1

komfortos

II. emelet 15.

Lakás

26,0

1

komfort nélküli

II. emelet 16.

Lakás

28,0

1

félkomfortos

II. emelet 17.

Lakás

46,0

1

komfortos

Lakás

46,0

2

komfortos

II. emelet 19.

Lakás

34,7

1

komfort nélküli

II. emelet 20.

Lakás

47,0

1

komfortos

II. emelet 21.

Lakás

31,0

1

komfortos

III. emelet 22.

Lakás

31,0

1

komfortos

III. emelet 23.

Lakás

25,2

1

komfort nélküli

III. emelet 24.

Lakás

26,0

1

komfort nélküli

III. emelet 25.

Lakás

46,0

1

komfortos

III. emelet 26.

Lakás

46,0

2

komfortos

III. emelet 27.

Lakás

35,0

1

komfort nélküli

III. emelet 28.

Lakás

49,4

1

komfort nélküi

II. emelet 18.
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III. emelet 29.

Lakás

32,0

Pince/I

Raktérépületek

88,0

Földszint/II

Raktérépületek

35,0

Földszint/III

Önálló üzletek
és butikok

11,0

Földszint/IV

Műhely

14,0

Földszint/V

Önálló üzletek
és butikok

13,0

Önálló üzletek
és butikok

13,0

Földszint/VI
összesen

1

komfortos

1188,0

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja. Az épület
felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll. A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja
2013. március. Az eljárás lefolytatása, a nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés
megkötése után indulhat a tényleges kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A
kivitelezési munkák várható befejezése 2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014.
között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2014

2015

2013.08.-12.10.
2013.12.18.
15.01.01.-15.03.31.
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1.1.24

< Budapest, VIII. Nagyfuvaros u. 26., Hrsz.: 35082 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1900

Telek nagysága

1210,0 m2

Szintek száma

A ép. fszt+ 2
emelet ;
B ép.
pince+fszt+1
emelet

Beépített alapterület

825,8 m2

Szintek nettó területe

1516,9 m2

Lakások száma

41 db

Helyiségek száma

4 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
Keretes beépítésű lakóház. Homlokzatának állapota közepes, szolid díszítettség jellemzi.
Lábazata kő, felette a vakolat nagymértékben lehullott. A homlokzat nyílásritmusa
egyenletes, arányai kellemesek. A földszintet vakolatból kialakított sávozás díszíti, színe a
kapu bal oldalán fehér, jobb oldalán zöld. Az épület az íves felülvilágítóval ellátott
fakapura tengelyesen szimmetrikus. A földszint és a második emelet ablakai íves
záródásúak; a földszinten 3 nyílást egyszerű, dísztelen rács véd. Az emeleti szinteket sárga
klinkertéglával burkolták, csak a nyílások keretezésében látható a zöld színű, kőporos
vakolat. Az emeleti részen az épület széleit armírozás tarkítja. A földszint feletti, tojásléc
díszítésű, többtagozatú párkány az épületet két részre tagolja. A főpárkány teljesen
dísztelen; vizesedés nyomait mutatja. Az emeleti ablakok alatt könyöklőpárkányok is
láthatók. A homlokzaton egyetlen erkély látható, amit a kapu felett két kőkonzol tart;
korlátja egyszerű. A kapualj teljesen dísztelen, állapota kritikus: teljes felületén pereg a
festék, a vakolata omladozik (15%). Lábazata (1sos) és padlóburkolata műkő lap. Az udvar
burkolata beton. A belső homlokzatok állapota lehangoló: teljes felületén omlik a vakolat,
festés csak nyomokban fedezhető fel. Szűk folyosó vezet egy további udvarra. Ennek
állapota azonos az előzővel. A függőfolyosók állapota rossz: aljáról a vakolat teljes
felületéről leesett, viszont szép, díszes korlát kíséri. Pozitívum az új gázcsövek
bevezetése. A lépcsőház állapota szintén rossz: mindenhol pereg a festék, és a vakolat 30%
lehullott; a kőlépcsők kopottak, töröttek. Padlóburkolata műkő, a korlátok egyszerűek. A
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tető is rossz állapotú: az eresz megrepedezett, a tető hullámos, beázik. Az egész házra
jellemző az elhanyagoltság.

Felújítási program
- Tető felújítás,
- Zárófödém megerősítés, tetőtéri hőszigetelés,
- Függőfolyosó felújítás,
- Kéményfejek belső szigetelése,
- Utcai homlokzat felújítás, kapufelújítás, csere,
- Belső homlokzat felújítás,
- Kapualj, lépcsőház felújítás,
- Elektromos nagyjavítás, kaputelefon rendszer felújítás,
- Víznyomó alapvezeték csere, szennycsatorna alapvezeték csere.
- Víznyomó felszálló és szennylefolyó vezeték csere komfortosítási lehetőség biztosítással.
- Közös WC felújítás,
- Pincei téglaboltozat acéltartóinak és főlépcső lépcsőfokok megerősítése,
- Alaptest felületszivárgó lemezes védelme
- Udvari burkolat felújítás,
- Használaton kívüli pincerekeszek elbontása, intenzív szellőzés biztosítása, talajvizesedés
megszüntetése.

A rossz állapotú tető új lécezést, cserépfedést kap és a bádogos szerkezetek is cserére
kerülnek, a tetőszerkezet szükség szerint – statikai szakvélemény szerint –megerősítést
kap. A fa zárófödém statikai terv alapján szintén megerősítésre kerül. A kőszerkezetű
függőfolyosó teljes cseréjét végezzük. A tetőfelújítással átépített kémények gázüzemű
járatait belső szigeteljük. Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül
felújításra. Vakolatjavítással, színezéssel, nyílászárók szükségszerinti javításával,
cseréjével felújítást kap a kapualj és az udvari homlokzat is.
Az elavult elektromos vezetékrendszer felújításával megszűnik a hálózat gyakori
túlterheltsége, vezetékégések, a rendszer így megfelel a szabvány szerinti érintésvédelmi
előírásoknak (KLÉSZ). új kaputelefonrendszer kiépítésre kerül.
A régi ólomnyomó, kőagyag, eternit lefolyóvezeték hálózat cseréjével megszűnnek a
gyakori csőrepedések, födémázások, vízelfolyások. A közös WC-k felújításával a műszakilag
nem komfortosítható lakások bérlőinek is „komfortosabb” körülményeket biztosítunk.
Megújulnak a vezetékrendszerek, víztakarékos berendezéseket szerelünk fel, megszűnnek
az évek óta nem használt berendezések.
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A nagymértékben korrodált pincefödém acélkonzolok megerősítésre kerülnek, a főlépcső
sérült elemeit felújítják.
Az alaptest mélységében a talajvíz szigetelés nélküli falazat mellől a földet eltávolítjuk és
felületszivárgó lemezes védelemi rendszerrel látjuk el.
A víz és csatorna alapvezetékek cseréjével az udvar is új burkolatot kap.
A szellőztetett pincetérben az alaptestek kapilláris járataiban injektálással megszüntetjük
a talajvíz intenzív felszívódását.
A felújítás tartalma
Építészet

A tető felújítása, a zárófödémet megerősítjük, a tetőteret
hőszigeteléssel látjuk el.
Függőfolyosó felújítása.
Udvari burkolat felújítása.
A használaton kívüli pincerekeszek elbontása, intenzív szellőzés
biztosítása valamint a talajvizesedés megszüntetése történik
meg.

A téglaboltozatok acéltartóinak megerősítése és a főlépcső
lépcsőfokok megerősítése
A közös WC teljes felújítása: új nyílászárókkal,
vezetékhálózatokkal, burkolattal és szaniterekkel.
Az alaptestet felületszivárgó lemezes védelemmel látjuk el.
Utcai homlokzat felújítása, kapu felújítás ,csere
Belső homlokzat felújítás,nyílászárók részleges felújítása
Kapualj, lépcsőház felújítás
Kémények belső szigetelése.
Elektromos

Elektromos nagyjavítást végzünk.
Megépül az új kaputelefon rendszer

Gépészet

Víznyomó alapvezeték csere, szennycsatorna alapvezeték csere.
Víznyomó felszálló és szennylefolyó vezeték csere komfortosítási
lehetőség biztosítással.
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Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

A ép. fszt 1.

lakás

25,3

1

komfort nélkül

A ép. fszt 2.

lakás

24,4

1

komfort nélkül

A ép. fszt 3.

lakás

26,2

1

félkomfortos

A ép. fszt 4.

lakás

26,0

1

komfort nélkül

A ép. fszt 6.

lakás

33,9

1,5

komfortos

A ép. fszt 11.

lakás

34,2

1,5

komfort nélkül

A ép. fszt 12.

lakás

23,9

1

komfort nélkül

lakás

26,1

1

komfortos

A ép. fszt 14.

lakás

26,4

1

komfort nélkül

A ép. I. em. 15.

lakás

85,7

1

komfort nélkül

A ép. fszt 13.

A ép. I. em.
15/a

komfort nélkül
lakás

31,0

1

A ép. I. em. 16.

lakás

51,4

2

komfortos

A ép. I. em.
16/b.

szükséglakás
lakás

16,5

0,5

A ép. I. em. 17.

lakás

27,0

1

komfort nélkül

A ép. I. em. 18.

lakás

26,0

1

komfort nélkül

A ép. I. em. 19.

lakás

26,0

1

komfort nélkül

A ép. I. em. 20.

lakás

35,5

0,5

komfort nélkül

A ép. I. em. 26.

lakás

38,1

1,5

komfortos

A ép. I. em. 27.

lakás

25,7

1

komfort nélkül

A ép. I. em. 28.

lakás

27,5

1

komfortos

A ép. I. em. 29.

lakás

25,6

1

komfortos

A ép. II. em. 30.

lakás

68,0

2

komfortos

A ép. II. em. 31.

lakás

40,0

1

komfort nélkül

A ép. II. em. 32.

lakás

59,9

1

komfortos

A ép. II. em. 33.

lakás

27,9

1

komfort nélkül

A ép. II. em. 34.

lakás

27,0

1

komfort nélkül

A ép. II. em. 35.

lakás

25,2

1

komfort nélkül
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A ép. II. em. 36.

lakás

25,5

1

komfort nélkül

A ép. II. em. 37.

lakás

35,4

0,5

komfort nélkül

A ép. II. em. 38.

lakás

27,1

1

komfort nélkül

A ép. II. em. 39.

lakás

26,1

1

komfort nélkül

A ép. II. em. 40.

lakás

26,0

1

komfort nélkül

A ép. II. em. 41.

lakás

27,9

1

komfort nélkül

B ép. fszt.7

lakás

25,6

1

komfort nélkül

B ép. fszt.7/A

lakás

10,0

0,5

komfort nélküli

B ép. fszt. 8.

lakás

34,2

0,5

komfortos

B ép. fszt. 9/10.

lakás

54,8

2

komfortos

B ép. I. em.21

lakás

26,6

1

komfort nélkül

B ép. I. em. 22.

lakás

27,7

1

komfortos

B ép. I. em. 23.

lakás

35,5

2

komfort nélkül

B ép. I. em.24

lakás

55,1

2

komfortos

A ép. fszt/ü-1

Önálló
üzletek és
butikok

60,0

A ép. fszt. 5.

Egyéb

23,0

A ép. fszt/ü-2

Egyéb

50,0

B ép. pince I.

Egyéb

36,0

összesen

1516,9

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.

A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
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A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2013.08.

Műszaki átadás-átvétel

2015

2014.08.20.
2014.08.28.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.25

2014

< Budapest, VIII. Szerdahelyi u. 12., Hrsz.: 35139 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1897

Telek nagysága

1269,0 m2

Szintek száma

Pince+ fszt+ 1
emelet

Beépített alapterület

642,6 m2

Szintek nettó területe

1022,9 m2

Lakások száma

23 db

Helyiségek száma

2 db
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Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
„U” alakú épület (az udvarban csatlakozó épületszárnyakkal). Rendkívül gazdagon, mégis
harmonikusan díszített, a kapu tengelyére szimmetrikus homlokzat. A teljes felülete sárgás
színű, kőporos vakolatú. A földszinten 9 az emeleten 10 axisból a két szélsőben
ikerablakok. Minden nyílás íves záródású. A két szélső axis ill. a kapu rizalitszerűen
előreugrik, a széleken sarokarmírozással. A földszinten vakolatból képzett kváderezés. A
nyílások körül kiemelt, rusztikus a kváderezés. A szélső ikerablakok pilaszteres
keretezésükkel emelkednek ki a többi földszinti nyílás közül. A kapu formálására nagy
hangsúlyt fektettek: pilaszterekkel közrefogott, felette csonkatimpanon.
Az emelet a szokottnál sokkal díszesebb. A nyílások pilaszteres keretezést kaptak,
helyenként timpanonosak. A köztük lévő falfelületeken gömbszelet-süllyesztésben portrédíszek. Alattuk falfülkék. Az ívek vállvonalában párkány. A nyílások parapete előtt
balusztrádos mellvéd. A koronázópárkány alatt domborművek. Maga a párkány összetett;
konzolsora teljes egészében lehullott. A lábazat betonból készült.
A kapualj fiókos - dongaboltozattal fedett. Falai tagolatlanok, festése sárga színű,
foltokban lehullott. Az udvaron balról-jobbról tornác, műkő lapburkolattal. Felette a
függőfolyosót téglapillérek tartják. Az udvar 70%-ban betonburkolatú; a többi rész nincs
burkolva. Néhány fa és virág áll itt. Az udvar végében „garázsok” állnak; ezek állapota elég
rossz.
A lépcsőházban íves karú lépcső van, kő fokokkal, szép – ám meglehetősen rozsdás –
korláttal. A falak festettek, kissé kopottak, de vakolatuk ép. A függőfolyosó viszonylag jó
állapotú. A pilléres szakaszon a burkolata műkő; a szabad ég alatti szakaszon műkőlap. A
korlát egyszerű, dísztelen pálcakorlát.
A lakóépület a Magdolna Negyed II. programban teljes felújítása megvalósult, azonban az
utcai homlokzat felújítása és a lépcsőház festése elmaradt.

Felújítási program
Utcai homlokzat felújítás,
Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül felújításra.

A felújítás tartalma
Építészet

Az épület utcai homlokzatának felújítását készítjük el.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó
A ép. fszt 1.

Meglévő állapot
Bérlemény
típus
lakás

Terület (m2) Szoba szám
23,5

1

Komfort fokozat
komfortos
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A ép. fszt 2.

lakás

31,6

1

komfortos

A ép. fszt 3.

lakás

44,7

1

komfortos

A ép. Fszt 4.

lakás

26,6

1

komfortos

A ép. Fszt 5.

lakás

28,0

1

komfortos

A ép. Fszt 6.

lakás

27,0

1

komfortos

A ép. Fszt 7/8.

lakás

52,3

2

komfortos

A ép. Fszt 9.

lakás

26,4

1

komfortos

A ép. Fszt 10.

lakás

26,3

1

komfort nélküli

A ép. Fszt 11.

lakás

28,0

1

komfortos

A ép. Fszt 12.

lakás

28,0

1

komfortos

A ép. Fszt 13.

lakás

29,4

1

komfortos

A ép. Fszt 14.

lakás

62,2

2

komfortos

A ép. I.em.16.

lakás

57,0

2

komfortos

A ép. I.em.17.

lakás

41,5

1

komfortos

A ép. I.em.18.

Lakás

37,1

1

komfortos

A ép. I.em.19.

Lakás

32,0

1

komfort nélküli

A ép. I.em.20.

Lakás

30,1

1

komfort nélküli

A ép. I.em.21.

Lakás

46,4

1

komfort nélküli

A ép. I.em.22.

Lakás

25,7

1

komfortos

A ép. I.em.23.

Lakás

25,3

1

komfortos

A ép. I.em.24.

Lakás

26,7

1

komfort nélküli

A ép. I.em.25.

Lakás

35,1

1

komfort nélküli

A ép. Fszt.I.

Raktár

166,0

A ép. Pince 3.

Raktár

66,0

összesen

1022,9

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
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Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2014

2013.08.-11-30.

Műszaki átadás-átvétel

2013.12.08.

Elszámolás

1.1.26

2015

15.01.01.-15.03.31.

< Budapest, VIII. Szerdahelyi u. 13., Hrsz.: 35329 >

Kiindulási állapot
Építés éve

1897

Telek nagysága

679,0 m2

Szintek száma

Pince+ fszt+ 1
emelet

Beépített alapterület

457,5 m2

Szintek nettó területe

629,6 m2

Lakások száma

17 db

Helyiségek száma

2 db
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Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
U” alakú beépítés. Homlokzat nyílásritmusa egyenletes. A földszinten íves, az emeleten
egyenes záródású ablakok láthatóak. A lábazat kőanyagú, jó állapotú, felette ázik a fal,
lehullt a vakolat. A földszintet és az emeletet osztópárkány választja el. Felette
balusztrádos ablakkötények, alatta kváderezett falazat látható. A kapu rizalitszerűen ki
van emelve, kihangsúlyozva, faanyagú, íves záródással. Az emeleti ablakok felett íves
timpanonok láthatóak. Az udvari homlokzatokról is hullik a vakolat 60%-a.
A lakóépület a Magdolna Negyed II. programban teljes felújítása megvalósult, azonban az
utcai homlokzat felújítása és a lépcsőház festése elmaradt.
A lakóépület a Magdolna Negyed II. programban teljes felújítása megvalósult, azonban az
utcai homlokzat felújítása és a lépcsőház festése elmaradt.

Felújítási program
- Utcai homlokzat felújítás,
- Tűzfalak, lichthofok hőszigetelése,
- Lakáscsatolás komfortosítással: I.em.9.a.-I.em.10.
Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül felújításra.
Jelen tervek szerint a feladat az épület szabadon álló tűzfalainak hőszigetelése.
A hőszigetelés tervezett anyaga táblásított hőszigetelő lemez ragasztva és dübelezve. A
lábazati részeken XPS zártcellás extrudalt polisztirolhab lapot építünk be. A tűzfalak
üres padlástérbe eső részein a homlokzatvakolat cserére kerül. Mind a hőszigetelt, mind
a vakolt felület műgyantakötésű gördülőszemcsés vékonyvakolatos felületképzést kap.
Természetesen elhelyezésre kerülnek a szigetelőrendszerhez tartozó indító és sarok
profilok és a szigetelést lezáró bádogszerkezetek is.
A bérlővel rendelkező I. emelet 10. számú, 30 m2, egy szobás, félkomfot lakás és az I.
emelet 9/a. sz. üres 8 m2 szükséglakás műszaki egyesítésével 38 m2 területű komfortos
lakás kialakítható ki.

A felújítás tartalma
Építészet

Felújításra kerül az utcai homlokzat.
A tűzfalak, lichthofok hőszigetelést kapnak
Lakáscsatolással, komfortosítással látjuk el a I em. 9a-t és az
I.em. 8-at
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Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

Földszint/ÜL1

lakás

16,0

1

szükséglakás

Földszint 3.

lakás

24,9

1

komfort nélküli

Földszint 4.

lakás

25,3

1

komfortos

Földszint 5.

lakás

23,3

1

komfort nélküli

Földszint 6.

lakás

23,0

1

komfort nélküli

Földszint 7.

lakás

26,5

1

komfortos

Földszint 8.

lakás

26,3

1

komfort nélküli

Földszint 9.

lakás

26,9

1

komfortos

I. emelet 9/A.

lakás

8,0

0,5

szükséglakás

I. emelet 10.

lakás

30,1

1

félkomfortos

I. emelet 11.

lakás

47,1

2

félkomfortos

I. emelet 12.

lakás

78,0

2szoba+hall

komfortos

I. emelet 16.

lakás

49,0

2

komfortos

I. emelet 17.

lakás

24,2

1

komfort nélküli

I. emelet 18.

lakás

23,3

1

komfort nélküli

I. emelet 19.

lakás

28,0

1

komfortos

I. emelet 20.

lakás

23,7

1

komfort nélküli

Pince 1.

Egyéb

54,0

Különálló
étterem és
bár

75,0

Földszint 1.

összesen

629,6

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
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Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2015

2013.08.-11.30.

Műszaki átadás-átvétel

2013.12.08.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.1.27

2014

< Budapest, VIII. Szerdahelyi u. 18.., Hrsz.: 35136 >

Kiindulási
állapot
Építés éve

1910

Telek nagysága

638,0 m2

Szintek száma

fszt +3 em

Beépített alapterület

407 m2

Szintek nettó területe

1036,6 m2

Lakások száma
Helyiségek száma

33 db
3 db
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Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
„C” alakú beépítésű, Fsz+3 emeletes lakóépület. A homlokzat szimmetrikus (azzal az
eltéréssel, hogy a földszinti bejárat nem a szimmetriatengelyben van).A földszint felülete
vakolt, színe törtfehér lehetett. A stukkódíszítmények is ugyanilyen színűek. Az
emeleteken piros színű burkolótéglát alkalmaztak. A földszinten kváderezés. A nyílások 7
axisra rendezettek, a földszinten íves, az emeleten egyenes záródással (a 3.-on íves). Az
első emeleten az osztópárkány felett, a parapetfal előtt balusztrádos mellvéd látható. A
nyílások keretezése egyszerű, zárókővel készült. A szemöldökpárkányok a meghatározó
díszek. Ezek az első emeleten timpanonosak, a másodikon ívesek, a harmadikon, pedig,
egyenesek. Minden szinten készültek vakolt, vízszintes sávok a téglaburkolatban. A
koronázópárkány tojásléccel és fogsorral díszített. A lábazat természetes kő.

Felújítási program
- Utcai homlokzat felújítás,
- Belső homlokzat felújítás,
- Kapualj, lépcsőház felújítás,
- Elektromos nagyjavítás, kaputelefon rendszer felújítás,
- Gáz alap és felszálló és fogyasztói vezeték csere,
- Víznyomó alapvezeték csere, szennycsatorna alapvezeték csere.
- Víznyomó felszálló
biztosítással.

és

szennylefolyó

vezeték

csere

komfortosítási

lehetőség

- Közös WC felújítás,
- Használaton kívüli pincerekeszek
talajvizesedés megszüntetése,

elbontása,

intenzív

szellőzés

biztosítása,

Az utcai homlokzat az eredeti állapotnak megfelelően kerül felújításra. Vakolatjavítással,
színezéssel, nyílászárók szükségszerinti javításával, cseréjével felújítást kap a kapualj és
az udvari homlokzat is. Az elavult elektromos vezetékrendszer felújításával megszűnik a
hálózat gyakori túlterheltsége, vezetékégések, a rendszer így megfelel a szabvány szerinti
érintésvédelmi előírásoknak (KLÉSZ). A kaputelefonrendszert is kiépítjük.
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A menetes gyakran szivárgó és korrodált gázvezetékhálózat cseréjével a rendszer megfelel
a műszaki biztonsági előírásoknak. (2003. évi XLII tv. 22.§ (7))
A régi ólomnyomó, kőagyag, eternit lefolyóvezeték hálózat cseréjével megszűnnek a
gyakori csőrepedések, födémázások, vízelfolyások.
A közös WC-k felújításával a műszakilag nem komfortosítható lakások bérlőinek is
„komfortosabb” körülményeket biztosítunk. Megújulnak a vezetékrendszerek, víztakarékos
berendezéseket szerelünk fel, megszűnnek az évek óta nem használt berendezések.
A szellőztetett pincetérben az alaptestek kapilláris járataiban injektálással megszüntetjük
a talajvíz intenzív felszívódását.
A felújítás tartalma
Építészet

Utcai homlokzat felújítása
Belső homlokzat felújítása
Kapualj, lépcsőház felújítás
A használaton kívüli pincerekeszek elbontása, intenzív szellőzés
biztosítása valamint a talajvizesedés megszüntetése történik
meg.
A közös WC teljes felújítása: új nyílászárókkal,
vezetékhálózatokkal, burkolattal és szaniterekkel.

Elektromos

Elektromos nagyjavítást végzünk.
Megépül az új kaputelefon rendszer.

Gépészet

Gáz alap és felszálló és fogyasztói vezeték cseréje.
Víznyomó alapvezeték csere, szennycsatorna alapvezeték csere.
Víznyomó felszálló és szennylefolyó vezeték csere komfortosítási
lehetőség biztosítással.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat

földszint 2.

lakás

30,0

1

komfort nélküli

földszint 4.

lakás

31,0

2

komfortos

földszint 5.

lakás

23,5

1

komfort nélküli

földszint 6.

lakás

22,7

1

komfortos

földszint 7.

lakás

23,2

1

komfort nélküli
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földszint 9.

lakás

63,0

2

komfortos

I. emelet 10.

lakás

25,0

1

komfortos

lakás

34,4

1

komfort nélküli

I. emelet 12.

lakás

26,0

1

komfort nélküli

I. emelet 13.

lakás

42,7

1

komfortos

I. emelet 14.

lakás

23,1

1

komfort nélküli

I. emelet 15.

lakás

24,0

1

komfort nélküli

I. emelet 16.

lakás

23,4

1

komfort nélküli

I. emelet 17.

lakás

33,9

1

összkomfortos

I. emelet 18.

Lakás

24,3

1

komfort nélküli

II. emelet 19.

Lakás

25,0

1

komfort nélküli

II. emelet 20.

Lakás

34,4

1

komfort nélküli

II. emelet 21.

Lakás

26,0

1

félkomfortos

Lakás

46,4

1

komfortos

II. emelet 23.

Lakás

25,2

1

komfort nélküli

II. emelet 24.

Lakás

25,0

1

komfort nélküli

II. emelet 25.

Lakás

26,0

1

komfort nélküli

II. emelet 26.

Lakás

37,0

1

komfortos

II. emelet 27.

Lakás

27,1

1

félkomfortos

III. emelet 28.

Lakás

25,0

1

komfort nélküli

III. emelet 29.

Lakás

34,4

1

komfort nélküli

III. emelet 30.

Lakás

26,0

1

komfort nélküli

III. emelet 31.

Lakás

44,5

1

komfortos

III. emelet 32.

Lakás

26,0

1

komfort nélküli

III. emelet 33.

Lakás

24,7

1

komfort nélküli

III. emelet 34.

Lakás

26,5

1

komfort nélküli

III. emelet 35.

Lakás

37,0

1

komfort nélküli

III. emelet 36.

Lakás

27,0

1

komfort nélküli

Műhely

21,0

Önálló
üzletek és
butikok

15,0

I. emelet 11.

II. emelet 22.

Földszint 1.
Földszint 2./A
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Földszint 3.

műhely

összesen

7,0
1036,6

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.

A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2013. 08.

2014

2015

2014.06.31.
2014.07.10.
15.01.01.-15.03.31.
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1.1.28

< Budapest, VIII. Szigetvári u. 4., Hrsz.: 35496 >
Kiindulási
állapot

Építés éve

1927

Telek nagysága

751,0 m2

Szintek száma

Pince+ fszt+ 3
emelet

Beépített alapterület

570,2 m2

Szintek nettó területe

1594,4 m2

Lakások száma

45 db

Helyiségek száma

2 db

Az épület 100%-ban Önkormányzati tulajdon.
A Magdolna Negyed programban az épület külső és belső felújítást kapott, azonban a
tűzfalak felújítása és a zárófödém hőszigetelése elmaradt.
Felújítási program
Jelen tervek szerint a feladat az épület szabadon álló tűzfalainak hőszigetelése. A
hőszigetelés tervezett anyaga táblásított hőszigetelő lemez ragasztva és dübelezve. A
lábazati részeken XPS zártcellás extrudalt polisztirolhab lapot építünk be. A tűzfalak üres
padlástérbe eső részein a homlokzatvakolat cserére kerül. Mind a hőszigetelt, mind a
vakolt felület műgyantakötésű gördülőszemcsés vékonyvakolatos felületképzést kap.
Természetesen elhelyezésre kerülnek a szigetelőrendszerhez tartozó indító és sarok
profilok és a szigetelést lezáró bádogszerkezetek is. A zárófödém jelenlegi feltöltését
eltávolítva, fafödém gombamentesítését követően kiegyenlítő homokréteget kap, melyre
kerül a szálas hőszigetelő tábla és az OSB lapos lezárás
A felújítás tartalma
Építészet

A tűzfalak, lichthofok hőszigetelése.
Zárófödém hőszigetelése.

Lakás összetétel
Cím/ ajtó

Meglévő állapot
Bérlemény
típus

Terület (m2) Szoba szám

Komfort fokozat
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Földszint 1.

lakás

35,9

1

komfortos

Földszint 1/A.

lakás

23,5

1

komfort nélküli

Földszint 2.

lakás

42,7

1

félkomfortos

Földszint 3.

lakás

25,5

1

komfort nélküli

Földszint 4.

lakás

24,8

1

komfortos

Földszint 5.

lakás

25,2

1

félkomfortos

Földszint 6.

lakás

30,8

1

komfortos

Földszint 7.

lakás

25,5

1

komfort nélküli

Földszint 8.

lakás

34,1

1

komfortos

Földszint 9.

lakás

23,6

1

komfortos

Földszint 10.

lakás

24,0

1

félkomfortos

Földszint 11.

lakás

43,5

1

komfortos

I. emelet 12.

lakás

68,0

2

összkomfortos

I. emelet 13.

lakás

48,0

1

komfortos

I. emelet 14.

Lakás

25,5

1

komfortos

I. emelet 15.

Lakás

24,8

1

komfortos

I. emelet 16.

Lakás

29,5

1

komfortos

I. emelet 17.

Lakás

24,8

1

komfort nélküli

I. emelet 18.

Lakás

37,1

1,5

komfort nélküli

I. emelet 19.

Lakás

24,2

1

komfortos

I. emelet 20.

Lakás

23,3

1

komfortos

I. emelet 21.

Lakás

23,2

1

komfortos

I. emelet 22.

Lakás

50,5

1

komfortos

II. emelet 23.

Lakás

62,9

2

komfortos

II. emelet 24.

Lakás

44,7

1

komfortos

II. emelet 25.

Lakás

24,8

1

komfort nélküli

II. emelet 26.

Lakás

26,5

1

komfortos

II. emelet 27.

Lakás

26,1

1

komfortos

II. emelet 28.

Lakás

27,0

1

komfortos

II. emelet 29.

Lakás

26,6

1

komfort nélküli

II. emelet 30.

Lakás

36,0

2

komfort nélküli

II. emelet 31.

Lakás

25,2

1

komfort nélküli
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II. emelet 32.

Lakás

23,9

1

komfortos

II. emelet 33.

Lakás

63,0

2

komfortos

III. emelet 34.

Lakás

63,6

2

komfortos

III. emelet 35.

Lakás

73,0

2,5

komfortos

III. emelet 37.

Lakás

25,8

1

komfort nélküli

III. emelet 37/A.

Lakás

25,7

III. emelet 38.

Lakás

25,7

1

komfort nélküli

III. emelet 39.

Lakás

27,1

1

komfort nélküli

III. emelet 40.

Lakás

37,2

1,5

komfortos

III. emelet 41.

Lakás

25,7

1

komfortos

III. emelet 42.

Lakás

24,0

1

komfort nélküli

III. emelet 43.

Lakás

24,9

1

komfort nélküli

III. emelet 44.

Lakás

65,9

2

komfortos

Pince/I

raktár

40,0

Földszint/II.

Raktár

11,0

Összesen:

1594,4

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése
2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014. között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése
Közbeszerzési eljárás

2013

2014

2015

13.03.01.13.06.30.
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Kivitelezési szerződés
megkötése
Kivitelezés

2013.08.-11.30.

Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

1.2

2013. július

2013.12.08.
15.01.01.15.03.31.

(É1/2) Társasházi lakóépületek megújítása

Az MNP III projektben városfejlesztési centrumokat alakítottunk ki, a Mátyás tér és a Teleki
tér körül, így onnan választottuk a jelentkező társasházakat.
A társasházak közös képviselőinek tartott tájékoztató keretében tartottunk teljes körű
ismertetést a pályázat által lefedett akcióterületen található társasházak számára, ahol
ismertettük a pályázati lehetőség részleteit. Ezt követően folyamatos koordináció mellett
minden házban megrendezésre kerültek azok a társasházi közgyűlések, amelyek során az
adott lakóközösségek döntöttek a felújítási pályázaton való részvételről, vagy távol
maradásról.
A társasház-felújítási alprogram rendelkezésre álló keretösszegét 13 társasház között
került felosztásra.
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Az MNP III projektjavaslat által érintett társasházi lakóépületek
MNPIII tervezett beavatkozásai
(1) Utcai homlokzat megújítása
(2) lépcsőház felújítása
(3) kapualj felújítása
(4) elektromos hálózat megújítása
(5) vízhálózat megújítása
Cím

Hrsz.

(6) gázhálózat megújítása

Lakásszám

(7) kéményfelújítás
(8) függőfolyosó átépítés
(9) erkély felújítás
(10) tetőátépítés, szigetelés
(11) kapu felújítás
(12) födém csere

Teleki tér 3.

35133

110

1,7

Teleki tér 5.

35135

45

1,4,5,6, 7,9

Teleki tér 6.

35346

39

1,6,10

Teleki tér 7.

35361

34

1

Mátyás tér 5.

35279

4

1,10,11

Mátyás tér 9.

35297

44

1,7,8

Mátyás tér 13.

35147

39

1,4,7,10

Mátyás tér 16.

35085

8

1,2,3,9,10,11

Bauer Sándor utca 19.

35124

54

1,4,7,10

Lujza u. 18.

35422

36

1,10,12,4,

Mátyás tér 12.

35146

50

1,11,12

Szerdahelyi utca 11.

35328

40

1,3,4,11

Teleki tér 4.

35134

25

1,4,7,8

Összesen:

528
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1.2.1< Budapest, VIII. Bauer Sándor u. 19., Hrsz.: 35124 >

Kiindulási
állapot
Építés éve
Telek nagysága

918m2

Szintek száma

Fsz+6

Beépített alapterület

730,0m2

Lakások száma

54db

Önkormányzati helyiségek
száma

3 db

Önkormányzati lakások
száma

0db

Önkormányzati lakás célú
helyiségek területe

0m2

Önkormányzati nem lakás
célú helyiségek területe

608,0m2

Jelenlegi állapot:

Több, kisebb-nagyobb felületen a homlokzati vakolat levált, vakolatdíszek hiányosak,
részben az elöregedett épületszerkezetek és bádogozások miatt. A tető vízelvezetése sem
megfelelő, párkányoknál ázás nyomai lelhetőek fel. A padlástérbe beköltöztek a galambok,
felgyülemlett galambtrágyával. A tető héjalása helyenként hiányos, helyenként besüt a
nap, beesik az eső, emiatt a fa tartószerkezetek és lécezések rongálódtak. Gombásodás
nyomai nem látszódtak.
A belső udvar körüli lapostetős részek az utóbbi időben lettek bitumenes, palazuzalékos
lemezzel szigetelve, bár nem a legjobb minőségben, egyenetlen, gödrös, hullámos
kivitelben, a lejtetések helyenként nem biztosítottak, megrogytak, megáll rajta a víz. Az
utcai erkélyek, loggiák vízelvezetése rossz, ázások, vakolatleválások észlelhetők rajtuk.
Felújítási program:
A tervezett felújítási munkálatok a következők:
A magas tetős épület tetőszerkezete felújításra kerül.
Az épület homlokzatának
felállványozása után a tetőfedést, bádogozást és a lécezést lebontjuk. Ahol szükséges a
tetőszerkezet megerősítésre kerül. Szarufákat helyenként meg kell erősíteni. A hiányzó
könyökfák pótlása valósul meg. Új tetőfedés készül hófogókkal, szellőzőcserepekkel.
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A tetőfelújításhoz kapcsolódóan a kéményeket felújítjuk.
Az utcai homlokzat sérült vakolatát leverjük, a vakolathiányokat pótoljuk. A
párkányhúzások, ablakkeretek, díszek javításra kerülnek. A lábazati vakolat egységesen
egy magasságba kerül kialakításra. Az utcára néző teraszok, loggiák padló és lábazat
burkolata bontásra kerül, csapadékvíz elleni szigeteléssel látjuk el és újra burkoljuk.
Az erkély korlátok felújításra kerülnek. Az utcai homlokzatlélegző szilikát, vagy azzal
egyenértékű homlokzatfestést kap, egy réteg alapozó- és két réteg szilikátfesték
felhordásával. Felújításra kerül az épület méretlen elektromos fővezeték hálózata, a
lakásokba történő beállással.
A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2013.08.

2014

2015

2014.04.30.
2014.05.08.
15.01.01.15.03.31.
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1.2.2< Budapest, VIII. Lujza utca 18., Hrsz.: 35422 >

Kiindulási
állapot
Építés éve
Telek nagysága

550m2

Szintek száma

Mfsz+3

Beépített alapterület
Lakások száma
Önkormányzati helyiségek
száma
Önkormányzati lakások
száma

441,8m2
36db
5 db
10db

Önkormányzati lakás célú
helyiségek területe

309,7m2

Önkormányzati nem lakás
célú helyiségek területe

155,0m2

Jelenlegi állapot:
U” beépítésű, 3 emeletes saroképület. A sarki axis és a két tűzfalcsatlakozásnál lévő axisok
kiemeltek. A Magdolna utca felől a két kiemelt rész között 5, a Lujza utca felől pedig 7
axis található. A földszintet vakolatból képzett sávozás burkolja. Színe sárgásbarna
lehetett, de mára már elszürkült. A Lujza utca felől található a bejárat. A sarkon egy íves
záródású üzletportál, tőle jobbra még egy ugyanolyan üzletbejárat, majd egy íves záródású
ikerablak található. Ezt követi a bejárat, amit még egy ikerablak, majd az épület szélén
egy szimpla íves ablak követ. A lábazat vörös homokkőből készült, melynek állapota rossz,
sok helyen levált. A kapu fából készült és timpanon-szerű faragás található rajta. A
földszint és első emelet között egy egyszerű párkány húzódik. Az első emeleten 9 azonos
ritmusú, 2:1 arányú téglalap alakú ablak található. A második emelet ugyanolyan mint az
első. A főpárkány egyszerű, díszítetlen, alatta egy négyzetes mintákból álló képszék
húzódik. Az emeletek mályva színűek. A vakolat néhány helyen leomlott. A kapualj erősen
díszített: timpanon, fogsor, organikus díszek és fejszobrok egyaránt megtalálhatóak. A
mennyezetet római keresztboltozat alkotja. A kapualj állapota közepes, a vakolat 20%-ban
leomlott. A padlóburkolat kerámia. A kapualj után a viszonylag kis udvarra érkezünk. Az
udvaron is kerámia burkolat található némi betonpótlással. Az udvaron fa és egyéb
növényzet nem található. Az udvarnak érdekessége, hogy egy kis folyosón keresztül egy kb.
20m²-es sötét „lichthof-szerű” udvarra érkezünk, amelyre a függőfolyosó egy szakasza néz.
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A belső épületszárny nagyon rossz állapotú. A vakolat nagyon sok helyen omlik. Az eresz
szintén omladozik. A függőfolyosó betonacéljai sok helyen látszódnak. A lépcsőház és a
lépcsőszerkezet jó állapotú. A lépcső anyaga műkő. A függőfolyosó burkolata kerámia. A
korlátok kovácsoltvasból készültek és közepesen díszítettek. Az épület nyílászárói egyszerű
kialakításúak és jó állapotúak.

Felújítási program:
A tervezett felújítási munkálatok a következők:
Az utcai homlokzat felújítás, tűzfal hőszigetelés, tetőfelújítás, zárófödém részleges csere
és elektromos nagyjavítás.
A homlokzat állapota leromlott, foltokban és nagyobb felületeken is vakolathiányos,
omlásveszélyes. A homlokzatról a vakolatot leverjük, alapvakolattal látjuk el, a
hőszigetelő táblákat felragasztjuk, rögzítjük a homlokzati díszítő elemekkel együtt,
üvegszövet hálóval látjuk el és színezett nemesvakolatot hordunk fel.
A homlokzati nyílászárókon az ablakok külső szárnyait javítjuk-passzítjuk, szükség szerinti
cseréljük. Födémcsere. A szakvélemények egyértelműen „ÉLETVESZÉLYESNEK”
minősítették a fa záró-födémet és a fa tetőszerkezetet. Az elmúlt években a zárófödém
aládúcolása elkészült. A zárófödém részlegesen elbontásra kerül a padlástéri térdfal,
parapetfallal együtt, helyére új zárófödém készül vb. Koszorúval, majd új térdfallal.
A magas tető felújításra kerül. A egész fa tetőszerkezetet a gomba fertőzöttség okozta
szilárdság csökkenés miatt el kell bontani a tetőfedéssel, bádogos szerkezetekkel együtt.
Az új tetőszerkezet két állószékes, középszelemenes, talpszelemenes, középen
függesztőműves taréj, a függesztőmű kétoldali ferde támaszú merevítéssel készül.
Az új tetőszerkezetre lécezés, hornyolt cserépfedés és 0,65 mm-s horganylemezből készült
szegélyek kerülnek. A kéményfejek megközelítésére tetőkibúvó és új kéményseprőjárda
kerül kiépítésre. A padlás természetes világítása érdekében tetővilágító ablakok kerülnek
beépítésre. Az elektromos nagyjavítás keretében az erős és gyengeáramú vezetékhálózat is
teljes felújításra kerül, a KTV, kaputelefon, telefonhálózat a tervezett nyomvonalon falba
süllyesztve készül.
A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
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A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2013.augusztus

Műszaki átadás-átvétel

2014

2015

2014.06.30.
2014.07.08.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.2.3Budapest, VIII. Mátyás tér 5., Hrsz.: 35279 >

Kiindulási állapot
Építés éve
Telek nagysága

471,65m2

Szintek száma

Mfsz

Beépített alapterület
Lakások száma
Önkormányzati helyiségek
száma
Önkormányzati lakások száma

343,5m2
4db
0 db
0db

Önkormányzati lakás célú
helyiségek területe

0 m2

Önkormányzati nem lakás célú
helyiségek területe

0m2
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Jelenlegi állapot:
Egyszárnyú földszintes ill. magasföldszintes saroképület. A Koszorú utca felőli homlokzat
előtt feszület áll. Homlokzatdíszítményei vakolatból készültek, többnyire megrongálódtak.
Eredeti színe sárga árnyalatú, mely az évek során bekoszolódott. Párkánya egyszerű,
fogsoros. Az épület eredeti lábazata betonból készült. Nyílászárói jó állapotban vannak,
díszítésük faragott fogsor. Mindegyik előtt díszes kiképzésű rács található. A nyílások
ritmusa egyenletes, ezt a négyaxisos koszorú utcai homlokzaton vakablak töri meg. A
kapualj falai vakolatlanok, mennyezetét ácsolt dúc támasztja. A homlokzat mai formája
valószínüleg átépítés eredménye, mert a lehullott vakolat alatt íves nyílások áthidalásának
nyomai láthatóak (kisméretű téglából falazott boltöv). A magasföldszintes épületrész
homlokzati díszítésének elemei a a földszinteséhez hasonlóak de ennek nyíláskeretezése és
párkánya gazdagabb. A fogsoros párkányt a pilaszterek feletti konzolpárok támasztják. A
díszítmények vakolatból készültek, színük sárgás.
A nyílások alatt egyszerű, dísztelen könyöklőpárkány fedezhető fel. Az ablakok vakolatból
kiképzett keretezése barokk stílusjegyekre mutat, melynek kialakítása egészen kifinomult.
Az axisok közötti falszakasz egyhangúságát pilaszeterek oldják. A nyílászáróit valószínűleg
kicserélték, így az egykori egyenletes ritmus megbomlott. Az épület lábazata betonból
készült.
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Felújítási program:
A tervezett felújítási munkálatok a következők:
Az utcai homlokzatot felújítjuk. A homlokzat felületéről a meglévő vakolat eltávolításra
kerül, a megtisztítást követően a homlokzati tervnek megfelelően alapvakolat és
színvakolat készül. A homlokzati fa nyílászárókat felújítjuk, passzítjuk és mázoljuk. A
főbejárati kapu cseréljük, a meglévő kaput elbontjuk és a jelenlegihez hasonló
asszimetrikus kivitelben, vandálbiztos kialakítással legyártjuk és beépítjük. A főkapu
cseréjénél a beépítés járulékos munkáit a kapualjban elvégezzük. A Tetőt felújítjuk. A
cserépfedés lebontásra kerül, a teljes tetőfelület új fedést kap a tetőlécezés cseréjével
együtt. Új ereszdeszkázatot építünk. A bádogos szerkezetek cserére kerülnek.
A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.- 13.6.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2014

2015

2013.08.-12.10.
2013.12.18.
15.01.01.15.03.31.
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1.2.4< Budapest, VIII. Mátyás tér 9., Hrsz.: 35297 >
Kiindulási állapot
Építés éve
Telek nagysága

790m2

Szintek száma

Fsz+5

Beépített alapterület
Lakások száma
Önkormányzati helyiségek
száma
Önkormányzati lakások száma

620,6m2
44db
7 db
9db

Önkormányzati lakás célú
helyiségek területe

462,8m2

Önkormányzati nem lakás célú
helyiségek területe

242,0m2

Jelenlegi állapot:
Beépítése „U” alakú, az épület egészét tekintve dísztelennek mondható. A homlokzat
tagolóelemei a hármas tagolású osztópárkányok illetve az első emelettől a negyedikig
végigfutó, trapéz alaprajzú zárterkélyek (2 db), melyek az ötödik emeleten zárt mellvédű
erkélyként funkcionálnak. A főpárkány megjelenését tekintve az osztópárkányokhoz
hasonló, de annál többosztatú. A nyílások ritmusa egyenletes, alakjuk egyszerű négyszög.
Alattuk jelzésértékű könyöklőpárkány, a földszinti nyílások előtt fémredőny látható. A
homlokzat jelenlegi színe szürkés, míg az eredeti színt csak következtethetjük hogy sárga
volt, a felületképzés anyag kőporos vakolat. Az épület sarokrészén félköríves loggiák
láthatók, viszonylag egyszerű korláttal. A nyílászárók jó állapotúak, egyszerű kialakításúak,
apró faragás díszíti őket. A földszinti üzlethelyiség kirakatai a nyílásaxisokban
helyezkednek el. A lábazat műkőből készült, állapota jó. A kapualj igen tágas, síkfödém
fedi. A falon fejmagasságban emberalakos dombormű látható, mely vakolatból készült.
Padlóburkolata kerámialap, ennek 20%-a metlachival lett pótolva. A fal állapota kritikus,
vakolata a teljes felületről lehullott, a lábazatról tégláig leverték. 3 fellépéssel jutunk egy
szűkebb folyosóra, itt műkőlap-burkolat található, a falak pedig dísztelenek. További 2
fellépéssel egy még szűkebb folyosóra jutunk, ahonnan a lépcsőkar indul. A kar íves,
húzott fokainak anyaga műkő. 1,6 m-ig dörzsölt vakolat (40%-ban leomlott), felette normál
vakolat és festés található a falon (70%-ban lekopott). Az udvari homlokzatok vakolatának
állapota viszonylag jó, veszélyeztetett helyeken hullik. (lábazat felett, eresz alatt) A
függőfolyosók burkolata műkő, korlátjuk erősen rozsdás. A szerkezet statikailag már nem
megfelelő, teljes területén aládúcolt (a dúcolás láthatóan két ütemben készült). Az udvar
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burkolata beton, az illesztéseknél bitumen kitöltéssel. Növényzet festett, használt
gumiabroncsokba ültetve található az udvaron, a tűzfalakon vadszőlő fut.

Felújítási program:
A felújítás keretében az alábbi munkák elvégzésére kerül sor: Az utcai homlokzatot
felújítjuk. A homlokzat felújítás során a sérült vakolatot leverjük, vakoljuk, mélyalapozást
követően a homlokzat kétrétegű homlokzatfestést kap. A tűzfalat hőszigeteljük, a
hőszigetelő táblákat rögzítjük, drywit hálóval és színvakolattal látjuk el. A műkő lábazatot
megtisztítjuk. A kéményeket felújítjuk. A kéményfejeket tetősík alá visszabontjuk,
visszaépítjük, új kéményfedkövet készítünk, a kéményjáratokat szükség szerint béleljük.
A függőfolyosót felújítjuk. Az egyes szinteken a függőfolyosók szerkezeti felújítása valósul
meg, a felső burkolatréteget megbontjuk és a tartó acélvázat a függőfolyosó korlátokkal és
rácsokkal együtt megerősítjük, a felületet csapadékvíz ellen szigeteljük, és fagyálló
burkolattal látjuk el.
A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.07.

Kivitelezés

2013. 08.

Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2014

2015

2014.04.30.
2014.05.08.
15.01.01.-15.03.31.
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1.2.5< Budapest, VIII. Mátyás tér 12., Hrsz.: 35146 >

Kiindulási állapot
Építés éve
Telek nagysága
Szintek száma
Beépített alapterület
Lakások száma
Önkormányzati helyiségek
száma
Önkormányzati lakások száma

1016m2
Fsz+3
729,2m2
50db
2 db
8db

Önkormányzati lakás célú
helyiségek területe

105,1m2

Önkormányzati nem lakás célú
helyiségek területe

201,0m2

Jelenlegi állapot:
Keretes beépítésű, Fsz+3 emeletes lakóépület. A homlokzat szimmetrikus a kapu
tengelyére. Felületképzése: kőporos vakolat. Színe: okkersárga. Minden szinten finoman
sávozott. A nyílások a földszinten 3 az emeleteken 4 axisra rendezettek. A földszinten egy
kisebb bejárati kapu és két nagyobb üzletportál található. Mindegyik íves záródású. Az első
és második emeletek között osztópárkány nincs, ezek együtt érvényesülnek. Díszítettségük
alapján is ide került a fő hangsúly az épületen. Nyílásaik íves záródásúak; a két szélső
ikerablakokkal. Az első emeleti ablakok parapetfala előtt balusztrádos mellvéd van. A
szemöldökpárkány és az alatta lévő emberfejes díszítmény a legkiemelkedőbb elem a
homlokzaton. A második emelet hasonló, de kissé visszafogottabb díszítésű. A legfelső
szinten a díszítmények leegyszerűsödnek jelzés értékű nyíláskeretezésre. Itt az
ikerablakokat hármas nyílású ablakok váltják. A középső két axisban az emeleteken
erkélyek vannak (a másodikon félköríves alaprajzzal,) hasas korláttal. A kapualj egyszerű;
tükrös mennyezettel. Burkolata sárga kerámiatégla. A vakolat 1,00 m-es magasságig
lehullott. Az udvar szűk, betonburkolatú. Három fa nő rajta. Az egyik, udvari épületszárny
íves kialakítású. A főlépcsőház falairól a festés 80%-ban lepergett, a vakolat is 15-20%-ban
levált. A lépcső fokai kőanyagúak, kopottak. A díszes korlát már rozsdásodik. A
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függőfolyosók jó állapotban vannak; a korlát szép, festése ép. Az udvar végében található
egy hátsó lépcső kőanyagú fokokkal (kopottak, töredezettek). A falak is kopottak.
Felújítási program:
A felújítás keretében az alábbi munkákra kerül sor:
A kapubejárattól jobbra eső üzlethelyiség (52 albetét) alatti pince födém boltozata
átrepedt, elmozdult. A fsz-i üzlethelyiség terét határoló valamennyi teherhordó
tartószerkezet károsodott, a téglapillérek összerepedtek, eltörtek. Az üzlethelyiség,
károsodott teherhordó és tartószerkezetei elemei felújításra kerülnek.
Az utcai homlokzat leromlott állapotú, vakolathiányos. A homlokzat felületéről a meglévő
vakolat eltávolításra kerül, a felület megtisztítását követően alapvakolat és színvakolat
készül. A tűzfalat hőszigeteljük, a hőszigetelő táblákat rögzítjük, drywithálóval és
alapvakolat, színvakolattal látjuk el. A főbejárati kapu rossz állapotú, zárhatatlan, cseréje
szükséges.
A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2013. 08

2014

2015

2014.03.31.
2014.04.08.
15.01.01.-15.03.31.
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1.2.6< Budapest, VIII. Mátyás tér 13., Hrsz.: 35147 >

Kiindulási állapot
Építés éve
Telek nagysága

748m2

Szintek száma

Fsz+4

Beépített alapterület
Lakások száma
Önkormányzati helyiségek száma
Önkormányzati lakások száma

465,6m2
39db
2 db
8db

Önkormányzati lakás célú
helyiség területe

300,8m2

Önkormányzati nem lakás célú
helyiség területe

58,0m2

Jelenlegi állapot:
„C” alakú beépítés. Díszítéséről sokat nem lehet tudni, mert csak nyomokban maradt fenn.
A környező házakhoz képest kevésbé kidolgozottnak tűnik. A homlokzat kőporos vakolatú.
A felület vakolatsávozással díszített (a második emeletig bezárólag). A földszint nyílásainak
elrendezése rendszertelen. Az emeleti nyílások már 4 axisra rendezettek. Minden axisban
egyenes záródású ikerablakok láthatók. Díszítés helye: főleg a könyöklőpárkányok, ill. a
falkötények. Az osztópárkányok is kaptak egyszerűbb díszítést. A 3-4 emeleteket
pilaszterek kapcsolják össze; fejezetük szép kialakítású. A vakolatmaradványokból arra
következtethetünk, hogy a legfelső emelet nyílásai felett íves, díszített szemöldökpárkány
volt. A főpárkány több tagozatból áll, nem különösebben díszes – ez az egész homlokzatra
igaz. Inkább az arányok és az egyenletes ritmus jellemzi. Az egyetlen erkély az első
emeleten, a homlokzat középvonalában helyezkedik el. Korlátja egyszerű vaskorlát, kisebb
díszítőmotívumokkal.
A kapualj falai sima felületűek, fehérre meszeltek. Mennyezete „tükrös”; a lámpa körül
rozettás motívummal. A párkány alatt is díszítmények láthatók. A padlón mintás műkőlap.
A lépcsőházban kétkarú lépcső. A fokok műkőből készültek. A pálcakorlátot egyszerűbb
motívumok díszítik. A fal fehérre meszelt. Felvonó van.
Az udvar sárga színű (mozaikszerű) lapokkal burkolt. Ez több helyen megsüllyedt, törött.
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A belső homlokzatok rendezettek. Láthatóan tisztántartják. A függőfolyosók állapota jónak
mondható. Burkolata műkőlap. A korlát itt is viszonylag egyszerű; állapota jó.
Az udvar végében hátsó lépcsőház található. A fokok mészkőből készültek. Töredezettek,
mállanak. Állapotuk miatt a lépcső használhatatlan.
Az udvarban egy kisebb, fészer jellegű építmény áll.

Felújítási program:
A felújítás keretében az alábbi munkákra kerül sor:
Az utcai homlokzatot felújítjuk. A vakolat leverjük és újravakoljuk, a párkányokat, a
könyökdíszeket, nyíláskereteket pótoljuk. A homlokzat színezése színtervnek megfelelően
kerül megvalósításra. A kéményeket felújítjuk. A kéménypillérek tetősík feletti részét a
tetősíkig visszabontjuk, az eredeti méreteknek megfelelően visszaépítjük, új fedkővel
látjuk el. A tetőt felújítjuk. Az utcai épületszárnyon a tető héjazatot (cserépfedés) a
tetőlécezéssel, a bádogos szerkezetekkel együtt cseréljük. Az elektromos fővezetéket
felújítjuk, a méretlen fővezeték hálózatot a lakásokba való beállásig kicseréljük.
A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.

A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése
Közbeszerzési eljárás
Kivitelezési szerződéskötése
Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2013

2014

2015

13.03.01.- 13.06.30.
2013.július
2013.08.-12.10.
2013.12.18.
15.01.01.-15.03.31.
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1.2.7< Budapest, VIII. Mátyás tér 16., Hrsz.: 35085 >

Kiindulási állapot
Építés éve
Telek nagysága

285 m2

Szintek száma

Fsz+3

Beépített alapterület
Lakások száma
Önkormányzati helyiségek száma
Önkormányzati lakások száma

228,4 m2
8db
1db
1db

Önkormányzati lakás célú
helyiségek területe

72,2m2

Önkormányzati nem lakás célú
helyiségek területe

28,0m2

Jelenlegi állapot:
Földszint + 3 emeletes lakóépület. Homlokzata szimmetrikus a kapu tengelyére. Az
emeleten 1 axis, a földszinten 4 axis látható. A felületet világossárga kőporos vakolat
borítja. A földszint lábazatszerű, sávozott, de egyébként dísztelen kialakításával szemben
az emeletek rendkívül cizellált díszítést kaptak. Az emeleti axisokban mindenütt
ikerablakok láthatók. Az íves záródású első emeleti ablakok magasabbak a felettük
lévőknél. A nyílásközökben sávozott, 2 emelet magas pilaszterek állnak, felettük
golyvázott, igen díszes konzolsorú párkánnyal. A nyíláskeretezések szépek. Az első
emeleten körbe foglalt figurális motívumok egészítik ki a keretet, a másodikon pedig egy
négyzetes süllyesztésben látható a pilaszteres, íves keretezés. A legfelső emeleti nyílások
egyenes záródásúak, keretezésük összetett: a timpanonos szemöldök felett egy másik, íves
szemöldök is látható, középen egyenes záródással, alatta figurális motívumokkal. A
nyílásközökben itt is pilaszterek állnak. Felettük golyvázott párkány. A főpárkány
konzolsoros, a pilaszterek felett összesen 5 nagyobb és díszesebb konzollal. Erkély az első
emeleten van a két középső axis előtt. Korlátja nem túl míves, motívumai egyszerűek.
A lábazat alacsony, kő anyagú. A bejárat jó állapotú, díszes, faragott fakapu.
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A kapualj romos állapotban van: a vakolat 1m-es magasságig tégláig lehullott. A falakon
faltükrök. A román keresztboltozat hevedere alatt emberfejes fejezet látható. Innen a
lépcsőházba jutunk. A burkolat műkő, a falak vakolata még a kapualjénál is rosszabb
állapotban van. A kétkarú lépcső fokai kőből készültek, a korlát rendkívül szép,
kovácsoltvasból készült. Itt látható egy színes, festett üvegablak.
A lépcsőházból két sötét kis belső udvarra, ill. a pincébe lehet jutni.
Az udvarokon betonburkolat, növényzete nincs.
Összességében a ház szép részletekben gazdag, de elhanyagolt épület.

Felújítási program:
A felújítás keretében az alábbi munkákra kerül sor:
Az Utcai homlokzatot felújítjuk. A homlokzat felújítás során a meglazult vakolat
eltávolításra kerül, a felület tisztítása után és az alapvakolat felhordását követően a
homlokzatszínezésre kerül. A homlokzati fa nyílászárók felújítása, passzítása, mázolása
készül. A homlokzati konzolos erkélyt felújítjuk. A burkolat cserére kerül, lejtés
kialakítása után vízszigetelés és csúszásmentes fagyálló burkolat készül. Az erkély
acélszerkezetét felújítjuk, mázoljuk.
A főbejárati díszes fa kaput felújítjuk, a vasalatokat cseréljük, lazúros felületkezeléssel
látjuk el. Róth Miksa ólomüveget pótoljuk. A tetőt felújítjuk. A cserépfedés a teljes
felületen cserére kerül, a lécezés cseréjével együtt. Az ereszdeszkázat szintén cserére
szorul. A tetőfelújításhoz kapcsolódó bádogos szerkezeteket cseréljük.
A lépcsőházat, kapualjat felújítjuk. A meglazult vakolat eltávolítása után a felületet
tisztítjuk, vakoljuk. Az új vakolatra diszperziós festés kerül felhordásra. A nádazott
mennyezetvakolatot teljes egészében el kell távolítani, helyette gipszkarton burkolattal
alakítjuk ki a mennyezetet. A lépcső alsó felületéről a vakolatot leverjük, és látszó
betonfelület kerül kialakításra. A kapu és a lépcsőházi fa nyílászárók felújításra kerülnek.

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja. Az épület
felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll. A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja
2013. március. Az eljárás lefolytatása, a nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés
megkötése után indulhat a tényleges kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A
kivitelezési munkák várható befejezése 2014. II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014
között kerül sor.
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Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013. július

Kivitelezés

2014

2013.08.

Műszaki átadás-átvétel

2015

2014.04.30.
2014.05.08.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.2.8< Budapest, VIII. Szerdahelyi 11., Hrsz.: 35328 >

Kiindulási állapot
Építés éve
Telek nagysága
Szintek száma
Beépített alapterület
Lakások száma
Önkormányzati helyiségek száma
Önkormányzati lakások száma
Önkormányzati lakás célú
helyiségek területe
Önkormányzati nem lakás célú
helyiségek területe

1910
733m2
Fsz+4

534,2m2
40db
1db
24db
1015,6m2
35,1m2

Jelenlegi állapot:
„U” alakú beépítés. Az épület egész homlokzatán végigfut egy előreugró zárterkély.
Vakolata rossz állapotban van, mintegy a homlokzat felén lehullott. Az épületen rengeteg,
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jelentősen sérült díszítmény van. A földszinten látható egy üzlethelyiség, ami nem üzemel,
a másik kettő be lett falazva. A kapu egyszerű, enyhén díszített fakapu. A lábazat anyaga
kő, jó állapotú. A tető állapota közepes. A kapualj díszes lehetett, mostanra a vakolat, a
festés erősen megrongálódott. Mennyezete teknőboltozat. A kertbe egy dísztelen,
üvegezett fakapu vezet tovább. A kapualj burkolata műkő, 5-10%-ban betonnal pótolva. Az
udvar nagyobb része betonjárdával körbevett kert. 8db kis fa található. A függőfolyosók
állapota kielégítő. A belső homlokzatoknál is megrongálódott a festés, a lábazat szinte
mindenhol ázik. A korlátok mívesek. A lépcsőház burkolata műkő, a vakolat és a festés itt
sem tökéletes, kb. 60%-ban tönkrement. A hátsó lépcsőház állapota rossz, az ablakok
üvegezése kitört, a korlátok dísztelenek és rozsdásak. Az udvar végében hajléktalanok
élnek.

122

Felújítási program:
A felújítás keretében az alábbi munkákra kerül sor:
Felújításra kerül az utcai homlokzat, melynél a meglévő lábazat megtartandó, a kivitelezés
alatt védendő. A homlokzat egyéb felületeiről a megmaradt laza vakolatot el kell
távolítani, a felületet meg kell tisztítani portalanítással, zsírtalanítással. A jelenleg
hiányzó falazó elemeket pótolni kell. Ezt követően kültéri alapvakolattal kell a vakolatot
pótolni, majd erre színvakolatot készíteni a színezési terv szerint.
A homlokzati fa nyílászárók is felújítandók. Passzintás után, legalább a külső oldalukat
alap-és fedőmázolással kell ellátni. A színmintákat a kivitelezés megkezdése előtt a
Tervezővel és Megbízóval jóvá kell hagyatni.
Felújításra kerül a főbejárati kapu. A meglévő fa kapuzatot asztalos munkával kell
felújítani, a vasalatok és zárszerkezetek szükséges cseréjével együtt. A faanyag javítás
után, amennyiben az ajtó állapota lehetővé teszi, a természetes erezetet kiemelő kültéri
lazurral kell kezelni UV stabil lakkal.
A lépcsőház felületeiről a megmaradt laza vakolatot el kell távolítani a felületet meg kell
tisztítani portalanítással, zsírtalanítással. Ezt követően kültéri alapvakolattal kell a
pótlásokat elkészíteni, majd erre diszperziós festés készül.
Az épület elektromos rendszere is felújításra kerül. Az épület az ELMŰ közhálózatáról a
kapualjban kap energiát. Innen indul ki a fővezeték hálózat, mely a nyitott
függőfolyosóknál van felvezetve a felső szintekre. Az épületnek nincs kiépítve szabványos
földelő hálózata. A felszálló hálózat szintén nem szabványos. A társasház teljes elektromos
hálózatát a jelenleg érvényes szabványoknak megfelelően fel kell újítani, és el kell végezni
a szükséges ellenőrző vizsgálatokat és méréseket.

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja. Az épület
felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.
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Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2014

2013.08.

Műszaki átadás-átvétel

2015

2014.04.30.
2014.05.08.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.2.9< Budapest, VIII. Teleki 3., Hrsz.: 35133 >

Kiindulási állapot
Építés éve

1913

Telek nagysága

1903m2

Szintek száma

Fsz+5+TT

Beépített alapterület
Lakások száma
Önkormányzati helyiségek száma
Önkormányzati lakások száma

501,7m2
110db
3 db
4db

Önkormányzati lakás célú
helyiségek területe

145,8m2

Önkormányzati nem lakás célú
helyiségek területe

459,0m2

Jelenlegi állapot:
Homlokzatának jellegzetessége az első emeletről induló, kb. félméternyire előreugró dupla
rizalit. E sávok között és mellett kovácsoltvas korláttal ellátott erkélyek találhatók. Az
épület „U” alakú beépítésben épült, manzárdtetővel fedett. A tető elé emelkednek a
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rizalitok folytatásaként az oromzatszerű falfelépítmények. A homlokzat összességében
homogén, annak ellenére, hogy a nyílászárók vegyes képet mutatnak. Az épületen
díszítmény alig található; minden nyíláshoz tartozik erkély. A vaskapu tömör felületű, íves
felülvilágítóval. A tetőtéri ablakok rossz állapotban vannak; itt-ott be is vannak deszkázva.
A kapualj viszonylag jó állapotban van. Vakolata 10%-ban hullik. A boltozata teknőboltozat.
A padlóburkolat műkő lapokból áll. Három udvar is található az épületben, ezek betonnal,
ill. kerámialapokkal burkoltak. Egyikben Losonczi Péternek (sakk nagymester) állítottak
emléktáblát. A leghátsó udvart ölelő épületszárnyak 3 szintesek (földszint+2 emelet). A
lépcsőház festése pereg; a lábazata 1,70 m-ig kerámiával burkolt. Az épületben felvonó is
található. A lépcsőfokok és a burkolat is műkőből készült. A függőfolyosóról helyenként
hullik a vakolat (5%), állapota ettől eltekintve jónak mondható. A korlátok egyszerű
kovácsoltvas korlátok. A ház hatalmas méretű: 3 udvara van, és rengeteg ember lakik
benne (megítélésünk szerint kb. 400-500 fő, több mint 100 lakásban). Összességében
rendezett, jó állapotban lévő lakóház.

Felújítási program:
A felújítás keretében az alábbi munkákra kerül sor:
A kémények egyenkénti vizsgálata után a kéményfejeket a szükséges mértékben vissza kell
bontani majd újra kell falazni, fedkővel ellátni. A közös kémények felújítása a
szomszédokkal egyeztetve történik. Külön önálló kéménytesteket kell készíteni, eldilatálva
mindkét kéménycsoportnak. A kémények körül a bádogozást a felújítás után meg kell
vizsgálni. A külső homlokzat felületein a meglazult vakolat leverését követően a vakolatot
cementes mész habarcscsal készítjük. A vakolt felületet homlokzati glettel gletteljük,
mélyalapozóval felület kezeljük. A homlokzat festése szilikát alapú színes
homlokzatfestéssel készül.

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.

A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.
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Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés

2015

2013.08.-12.12.

Műszaki átadás-átvétel

2013.12.20.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.2.10

2014

< Budapest, VIII. Teleki 4., Hrsz.: 35134 >

Kiindulási állapot
Építés éve

1898

Telek nagysága

737m2

Szintek száma

Fsz+3

Beépített alapterület
Lakások száma
Önkormányzati helyiségek száma
Önkormányzati lakások száma
Önkormányzati lakás célú
helyiségek területe
Önkormányzati nem lakás célú
helyiségek területe

560,6m2
25db
4db
0db
0m2
294,0m2

Jelenlegi állapot:
Keretes beépítésű, F+3 emeletes lakóház. Nyílásritmusa egyenletes, egyszerű és
ikerablakok láthatók rajta (ABBABBA). A homlokzat állapota a 20%-os vakolathullástól
eltekintve jó, látványos, rendkívül gazdag, barokkos díszítések tarkítják. Az épület
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tengelyesen szimmetrikus az íves felülvilágítóval ellátott, gazdagon díszített fakapura. A
kapu felett egy igen díszes, „hasas” korláttal ellátott erkély emelkedik ki. A földszinti
homlokzat jobb oldalán látható bolt alapvetően megváltoztatja a homlokzat összképét,
hiszen vasszerkezete applikátumszerűen hozzá van építve az épülethez. Így a vakolatból
képzett kváderezés is csak a földszinti homlokzat bal oldalán látható. A kváderezés a kapu
felett tégláig leesett. Két osztópárkány látható a homlokzaton: az egyik a földszint felett,
mely hangsúlyos, több tagozatú, a másik az első szint felett, mely fogasléccel van díszítve.
A földszinti, továbbá az első és második emeleti ablakok íves záródásúak, a másodikon
egyenes záródású nyílásokat látunk. Mindegyik nyílás szemöldökén rendkívül díszes,
domborműszerű, barokkos hatású díszítmények emelkednek ki. Az összes nyílás el van látva
könyöklőpárkánnyal, a nyílások közötti homlokzatot vízszintes sávozás tarkítja. A főpárkány
nagyon hangsúlyos, díszes konzolokkal alátámasztott párkány, az épület jellegzetes és
hangsúlyos része. Alatta fogsor és tojásléc is fut, sőt ritmikusan 2-2 konzol meg van
hosszabbítva, ezek között domborművek láthatók. Összességében a homlokzat rendkívül
tarka, gazdag díszítésekkel ellátott, a díszek állapota sértetlen. Lábazata természetes
kőanyag. A kapualj tágas, magas, kellemes, bár a vakolat 30%-a tégláig leesett. Az egész
oldalfalat faltükrök, pilaszterek, domborművek tarkítják. Lefedése díszes hevederekkel
megerősített római keresztboltozat. A kapualj padlóburkolata sárga metlachi. Az udvar
viszonylag szűk, beton borítja. Az udvar hátsó végében kis földszintes applikátum tűnik fel.
Hasonló kisméretű tároló-építmény látható a lépcsőházban is. A lépcsőház állapota
közepes, a kőlépcsők kissé kopottak, díszes korlátok kísérik őket. Lábazata egy sor műkő
lap, felette 1,20 m magasságig barackszínű, a felett koszos, fehér festés látható. Az udvari
homlokzat állapota egészen jó. A függőfolyosók szerkezetileg jók, foltokban ezek is
átáztak, burkolatuk műkő, gazdagon díszített kovácsoltvas korlátokkal vannak ellátva. Az
ereszdeszkák aljáról 15%-ban leesett a vakolat, ez helyenkénti beázásokra enged
következtetni. A körülményekhez mérten, összességében kulturált, rendezett ház.

Felújítási program:
A felújítás keretében az alábbi munkákra kerül sor:
A kéményeket felújítjuk. A kéményfejeket a statikailag indokolt mértékben vissza kell
bontani, újra kell falazni, majd helyszíni öntésű fedkővel ellátni. A kéményseprő járda
felújításra kerül. A kéményjárda alatti szarufákat meg kell erősíteni, horganyzott
papuccsal szigetelt járdabakok kerülnek beépítésre. A járda szabvány szerinti horganyzott
rács kivitelben, hegesztett szögvas korláttal készül.
Az elektromos hálózatot felújítjuk. Az épület fővezeték hálózata a betápszekrénnyel, a
betápkábellel együtt cserére kerül. Tűzrendészeti főkapcsoló kerül beépítésre.
Az épület földelő hálózatát a fővezetékkel együtt kiépítjük. Új fogyasztásmérők kerülnek
felszerelésre a lakásokban.
A homlokzati felújítás keretében az utcai- és udvari homlokzatot felújítjuk. Az utcai
homlokzat munkáihoz homlokzati állvány építése szükséges. A felújítás technológiája:
vakolat javítása foltokban, kőporos felületkezelés, kellősítés falfixszel, festés két rétegben
szilikát alapú festékkel.
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A kapualjat és lépcsőházat is felújítjuk, a vakolatot javítjuk, a kapualji gipszdíszeket
pótoljuk, a falazatot festjük, a korlátokat mázolással látjuk el.

A függőfolyosót felújítjuk, szigeteljük és újraburkoljuk. a kapualj és lépcsőház is
felújításra kerül a lakatos szerkezetekkel együtt. A kapualj díszek javítása/cseréje, a
korlátok mázolása, a falak festése és a függőfolyosó szigetelése és újraburkolása.
A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.- 13. 06.
30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2014

2015

2013.08.-12.12.
2013.12.20.
15.01.01.15.03.31.
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1.2.11

< Budapest, VIII. Teleki 5., Hrsz.: 35135 >

Kiindulási állapot
Építés éve
Telek nagysága

931m2

Szintek száma

Fsz+5

Beépített alapterület
Lakások száma
Önkormányzati helyiségek száma
Önkormányzati lakások száma
Önkormányzati lakás célú
helyiségek területe
Önkormányzati nem lakás célú
helyiségek területe

759,6m2
45db
2db
0db
0m2
101,0m2

Jelenlegi állapot:
Több, kisebb-nagyobb felületen a homlokzati vakolat levált, vakolatdíszek hiányosak,
részben az elöregedett épületszerkezetek, rossz vízelvezetés és bádogozások miatt. A tető
vízelvezetése sem megfelelő, párkányoknál ázás nyomai lelhetőek fel.
Az utcai erkélyek, loggiák vízelvezetése rossz, ázások, vakolatleválások észlelhetők rajtuk.

Felújítási program:
A felújítás keretében az alábbi munkákra kerül sor:
Az utcai homlokzatot felújítjuk. A sérült, meglazult vakolatot leverjük, a vakolathiányokat
pótoljuk. A párkányokat, az ablakkereteket és díszítéseket szükség szerint javítjuk,
cseréljük. A lábazati vakolatot javítjuk. A homlokzati bádogos szerkezeteket cseréljük. A
tető eresztől számított 1 méterig a tető héjalását és bádogozását cseréljük. Új
ereszcsatorna és lefolyócsatorna kerül beépítésre.
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Az erkélyeket felújítjuk. Az erkélyek padló és lábazatburkolatát felbontjuk,
aljzatkiegyenlítővel a felületet kiegyenlítjük és szigeteljük. Új vízkiköpőket építünk be, és
új burkolattal látjuk el. A kéményeket felújítjuk. A kéményfejeket szükség szerint tetősík
alá visszabontjuk, újrafalazzuk és új kéményfedlapot készítünk. A tetőfedés járulékos
munkáit elvégezzük.
Az épület gázvezeték hálózatát felújítjuk. Az elöregedett és helyenként szivárgó gáz alap
és felszálló vezetéket a fogyasztói vezetékkel együtt cseréljük. A járulékos helyreállítási
munkákat elvégezzük. A víz- és csatornahálózat felújításra kerül. A víz nyomó alap –és
felszálló vezeték , a szakaszelzárók elöregedtek, cseréjük szükséges a helyreállítási és
műszaki szükségszerűség miatt elengedhetetlen kiegészítő munkákkal együtt. A csatorna
lefolyó - és alapvezeték PVC-KGEM csőből kerül kiépítésre. Az épület elektromos hálózatát
felújítjuk. A méretlen vezetékhálózata elöregedett, így a teljes méretlen fővezetéket a
lakások mérőhelyéig kicseréljük. Az épület közös területeinek világítását kiépítjük,
valamint a gyengeáramú vezetékezést elvégezzük.

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.

A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése

2013

Közbeszerzési eljárás

13.03.01.- 13.06.30.

Kivitelezési szerződés
megkötése

2013.július

Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2013.08.

2014

2015

2014.05.31.
2014.06.08.
15.01.01.-15.03.31.
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1.2.12

< Budapest, VIII. Teleki 6., Hrsz.: 35346 >

Kiindulási állapot
Építés éve

1897

Telek nagysága

1335m2

Szintek száma

Fsz+3

Beépített alapterület
Lakások száma
Önkormányzati helyiségek száma
Önkormányzati lakások száma

1053,8m2
39db
2 db
4db

Önkormányzati lakás célú
helyiségek területe

186,3m2

Önkormányzati nem lakás célú
helyiségek területe

253,0m2

Jelenlegi állapot:
Keretes beépítésű, földszint+3 szintes ház. Földszinten vakolatból kialakított kváderezés. A
kapun belül 2 üzlethelyiség bejárata látható. A kapu díszes vaskapu. Az épületet 2
osztópárkánya (Fsz. felett és 2. Em. felett) 3 részre tagolja. Nyílásritmusa egyenletes:
ABABABA, felváltva iker és sima ablakokkal. A földszinten és a harmadikon íves
nyíláskeretezés, a többi szinten egyenes nyílászáródás. Az ablakok felett mindenütt
egyenes párkánykialakítás. Az elsőn ablakkötények is láthatók. A kapu felett egy kőerkély
emelkedik ki. Mindhárom emeleti szinten vakolatból kialakított kváderezés látható, de
kialakításuk a földszintihez képest visszafogottabb. A vakolat a homlokzat teljes felületén
erősen hullik (min. 50%). A sarkokon rizalitos kiugrás és egy balusztrált kőerkély. A kapualj
állapota viszonylag jó. A lábazat felett a vakolat valószínűleg vizesedés miatt tégláig
lehullott. Római keresztboltozat fedi. 5 pilaszterrel tagolt; itt hevederek erősítik a
boltozatot. Padlóburkolata műkő lapokból áll, hiánytalan. Lábazatát kőlapok alkotják.
1,70m-ig barna olajfesték, felette fehér és sárga diszperzit. A kapualjtól jobbra található a
lépcsőház: lábazata és festése megegyezik a kapualjéval. Állapota megfelelő. A
lépcsőkarokat gazdagon díszített kovácsoltvas korlát kíséri. A műkő lépcsők erősen kopnak.
A vakolat a lábazat felett itt is omlik, az olajfesték vizesedés miatt pereg. A kapualjból 3
lépcsőfok vezet az udvarra. A burkolata teljes felületen beton, amelyből középütt 2 fa nő
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ki. A függőfolyosók jó állapotban vannak; kőkonzolokkal vannak alátámasztva, aljáról a
vakolat kissé hullik (5%). A korlátok díszesek, szerkezetileg stabilak. Az udvari homlokzat
jó állapotú, vakolathullás csak a lábazat felett jellemző (10%). Szellőzők nyílnak az
alagsorra. A hátsó lépcsőház nem rég lett festve (kékre). Kőporos vakolat borítja,
burkolata műkő, a lépcső kő. A gazdagon díszített kovácsoltvas korlátok rozsdásodnak.
Felújítási program:
A felújítás keretében az alábbi munkákra kerül sor:
Az épület utcai homlokzatát felújítjuk. A homlokzat javítása során a következő munkák
szükségesek: a falfelület vakolatának pótlásos javítása, a kváderezés, kőporos szórás, a
hiányzó gipsz elemek pótlása, a párkányok javítása és a falfelület festése. A vakolatok
helyreállítása után, a megmaradt régi vakolatról a festéket el kell távolítani, majd a
felületet akril bázisú alapozóval, alapozni kell. Az alapozás után lehet ugyancsak akril
kötőanyagú homlokzatfestékkel a felületet két rétegben lefesteni.
A homlokzati bádogos szerkezeteket, a függőeresz- és lefolyó csatornát cseréljük.
A tetőt felújítjuk. A teljes cserépfedést vissza kell bontani, a cserepeket átválogatni, a
használható, ép cserepeket visszarakjuk, a hiányzó mennyiséget új hornyolt cseréppel
pótoljuk. A lécezést is le kell cserélni erősebb, nagyobb keresztmetszetűre. A lécek alá
fóliaterítés készül.
A teljes tető bádogozását cserélni kell a hófogókkal együtt.
A gázhálózatot felújítjuk, az alap- és felszálló vezetékeket a fogyasztói vezetékkel együtt
cseréljük. A helyreállítási munkákat a vezetékek korrózió elleni védelmével együtt
elvégezzük.
A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.
A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.
Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése
Közbeszerzési eljárás

2013

2014

2015

13.03.01.132

13.06.30.
Kivitelezési szerződés
megkötése
Kivitelezés

2013.július
2013.08.

Műszaki átadás-átvétel

2014.05.31.
2014.06.08.
15.01.01.15.03.31.

Elszámolás

1.2.13

< Budapest, VIII. Teleki 7., Hrsz.: 35361 >

Kiindulási állapot
Építés éve

1897

Telek nagysága

1241m2

Szintek száma

Fsz+3

Beépített alapterület
Lakások száma
Önkormányzati helyiségek száma
Önkormányzati lakások száma

964,7m2
34db
3db
3db

Önkormányzati lakás célú
helyiségek területe

105,1m2

Önkormányzati nem lakás célú
helyiségek területe

201,0m2

Jelenlegi állapot:Keretes beépítésű, zártudvaros lakóház. A homlokzat egyszerű vakolt
felületű. A földszinti nyílások íves záródásúak, a nyílások közötti falszakaszon a
tokosztókkal egyvonalban közbenső párkány látható. Keretezés nincs, csak egy egyszerű
falba süllyesztés. A következő szinten egyenes záródású ablakok láthatók, alattuk
könyöklőpárkány és ablakkötény található. Egyszerű egyenes keretezéssel ellátottak,
timpanonos szemöldökűek. A következő szintet nem választja el osztópárkány. A nyílások
egyenes záródásúak, alattuk könyöklőpárkánnyal, felettük egyenes szemöldökkel. Az
osztópárkány hangsúlyos, de nem különösebben díszes. Az ablakok itt is egyszerűek,
egyenes keretezéssel. A főpárkány nagyon egyszerű. A sarokrészen sarokrizalit emelkedik
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ki, sarokarmírra hasonlító vakolatképződménnyel. Lábazat anyaga műkő, állapota jó. A
kapualj karbantartott, síkmennyezetű. A festék helyenként lekopott (15%). A körbefutó
párkányt konzolsor ékesíti. A padlóburkolat műkőlap. Egyenesen továbbmenve az udvarra
jutunk, balra pedig a lépcsőház található. A 3 karú lépcső fokai műkőből vannak. Korlátja
kovácsoltvas, mely igen különleges megformálású, jó állapotú. Kísérőlábazata fából készült
kb. 15 cm magasságban és felette még 1,40 méterig zománcfestékkel festett. A
függőfolyosó igen szűk, burkolata műkőlap, a korlát kialakítása itt sem szokványos,
rombusz-rácsos. Az udvar burkolata 50%-ban sárga színű kerámia, a fennmaradó részen
rendezett kert látható, cserjékkel, virágokkal. A ház összességében igen rendezett jó
benyomást kelt. Ebben kiemelkedő szerepe van a tágas belső udvarnak.

Felújítási program:
A felújítás keretében az alábbi munkákra kerül sor:
Az utcai homlokzatot felújítjuk. A felújítás során a meglazult vakolatot leverjük, a vakolat
javítását cementes mészhabarccsal végezzük. A párkányokat, nyíláskereteket javítjuk. A
régi megmaradó vakolatról a festéket lekaparjuk, a felületet kültéri glettel gletteljük,
majd mélyalapozóval átkenjük és szilikát bázisú színes homlokzat festékkel lefestjük.
A homlokzati bádogozást felülvizsgáljuk, a felületeket javítjuk, a repedéseket forrasztjuk,
szükség esetén pótoljuk.

A felújítási munkák költsége
A felújítási munkák költségadatait a pénzügyi fejezet tartalmazza.

A felújítás lebonyolítása
A kivitelezés teljes körű lebonyolítását a projektgazda Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
Megbízási Szerződés keretén belül a Rév8 végzi, a közbeszerzés kiírás anyagát összeállítja,
közbeszerzési eljárást lefolytatja. A bérlőket Rév8 folyamatosan tájékoztatja.
Az épület felújítás előkészítő munkái, a tervezés és engedélyezési eljárás lebonyolódott. A
közbeszerzési kiírás a pályázat kedvező elbírálása után indulhat, amikor a felújítás teljes
összegű fedezete a rendelkezésre áll.
A nyílt eljárás megjelenésének várható időpontja 2013. március. Az eljárás lefolytatása, a
nyertes pályázó kiválasztása és a szerződés megkötése után indulhat a tényleges
kivitelezés, várhatóan 2013 augusztusában. A kivitelezési munkák várható befejezése 2014.
II. negyedév. A kifizetésekre 2013 – 2014 között kerül sor.

Kivitelezés ütemezése
A feladat megnevezése
Közbeszerzési eljárás

2013

2014

2015

13.03.01.134

13.06.30.
Kivitelezési szerződés
megkötése
Kivitelezés
Műszaki átadás-átvétel
Elszámolás

2013.július
2013. 08.-12.10.
2013.12.18.
15.01.01.15.03.31.
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2 Közterületek fejlesztése program (városi funkciót
erősítő tevékenységek) ERFA típusú projektelemek.
2.1

K1

2.1.1(K1/1)

Teleki László tér közterület rehabilitáció
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út

közötti zöldterület rehabilitációja
A Teleki László tér az akcióterület jelentős összefüggő zöldterülete. Jelenlegi állapotában
nem tudja betölteni azt a funkciót, amelyet pozíciója és adottságai lehetővé tehetnének.
Megújítása hangsúlyos eleme az Akcióterületi Tervnek.
A tér hasznosítása szempontjából nem csak az építészeti és kertészeti minőségi javulás az
elsődleges szempont, hanem egy új városi köztér, vásártér, park szerepkörének
kialakítása. A teret körbeölelő gyalogos felületek, a tér burkolatainak, zöldfelületeinek
megújításával a kialakul a lakosságot vonzó pihenőtér. Ezt segíti elő egy-két nagyobb,
vonzó attrakció – szökőkút, köztéri installáció – megépítése, illetve játszótér, ivókút,
padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, árnyékolók, kutyafuttató kialakítása. Megújul a
tér közvilágítása.
A téren kiépítésre kerülnek közösségi-kulturális rendezvények, illetve időszakos piac
megtartására alkalmas terek.

2.1.2 (K1/2) Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek
megújítása
A Teleki tér Népszínház utcától délre eső része forgalmi rendje átalakításának, illetve a
hozzá kapcsolódó közterületi rehabilitációnak célja, hogy az új Piac újjáépítendő
épületéhez méltó környezetet hozzunk létre. A beavatkozások – új gyalogátkelőhelyek
kialakítása a Szerdahelyi utca – Karácsony Sándor utca csomópontban, illetve meglévők
bővítése a Népszínház utca – Kun utca – Bauer Sándor utca – Karácsony Sándor utca
csomópontban - biztosítja a piac biztonságosabb, jobb megközelíthetőségét.
A zöldfelületekkel, utcabútorokkal ellátott közterek javítják a lakókörnyezet minőségét. A
forgalomszervezés révén nyugalmasabbá tett Erdélyi utcán át a megújult Mátyás térhez
kapcsolódóan folytatódik a negyed „főutcája”, mely a gyalogos elsőbbségű Tavaszmező
utcán keresztül összefűzi a kerület két jelentős, tradicionális közterét a Horváth Mihály
teret és a Teleki teret illetve megnyitja a negyedet a belsőbb városrészek felé.
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2.1.3(K1/3)

Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti

szakasz felújítása
A Teleki László téren épülő új piac épülete, valamint a megújuló tér várhatóan a környező
utcákon a parkolás megnövekedését fogja eredményezni. A piac építése során a megfelelő
számú parkolóhely a Teleki tér északi részén kerül kialakításra.
Jelenleg az utca nagyelemes bazalt kockakővel van burkolva, melyen egyirányú forgalom
halad át két oldalt párhuzamos parkolással.
A tér felöli oldalon a párhuzamos parkolást merőleges irányú parkolás váltja fel, ezzel a
park területének minimális csökkentésével a szükséges parkolóhelyek kialakításra
kerülhetnek. A kockakő burkolat helyett aszfalt burkolat kerül kiépítésre.
A gyalogos közlekedés biztonságosabbá tételéhez védett gyalogos átkelőhelyet kell
kialakítani a tér Fiumei út felüli végén.

2.2

K2

FiDo / a Fiumei út és Dobozi utca közötti

zöldterület rehabilitációja
A projektelem célja, a közösségi terek szempontjából gyengén ellátott városrészben új
találkozási, közösségszervezési pont kialakítása, a hasznosítatlan, negatív imázzsal
rendelkező terület megújítása, a hajléktalansággal összefüggő közterületi, közbiztonsági és
köztisztasági problémák enyhítése.
A lepusztult, funkcióját vesztett „zöldterület” rehabilitációja keretében, a negyed
területén jelenleg hiányzó, a Mátyás téren nem elhelyezhető, sportolásra, a szabadidő
eltöltésére alkalmas nyitott használatú sportpályák, dühöngők létesülnek, amelyeket a
környék kamaszkorú fiataljai vehetnek igénybe.
A negyedben ez a legideálisabb helyszín, ahol a zaj legkevésbé zavarja a lakókörnyezetet.
A projekt keretében a használaton kívüli utak, burkolatok helyét parkosítjuk, pótoljuk és
gazdagítjuk a növényállományt növelve a terület biológiai értékét. Megépül egy nyilvános
WC-t is magába foglaló, a park funkcióit, a fenntartást kiszolgáló pavilon. Korszerűsítjük és
bővítjük a közvilágítást.
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2.3

K3

Kálvária tér közterületi rehabilitációja

A Kálvária teret a fővárosi tulajdonban lévő Baross utca szeli ketté. Ezért és eltérő
funkciója miatt is szükséges az északi és déli oldallal külön koncepció mentén foglalkozni.

2.3.1Kálvária tér I. / az északi oldal zöldterület rehabilitációja
A Baross utcától északra helyezkedik el a Dankó utca - Karácsony Sándor utca - Baross utca
által határolt tér. A téren a parkfunkció mellett üzemel egy üzemanyag töltő állomás és a
Baross utca mentén nagy forgalmú BKV megállóhely található. A parkon keresztül húzódó
szerviz úton parkolóhelyek kerültek kialakításra.
A beavatkozások során megújul a zöldfelület és az öntöző hálózat, a parkberendezés padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, árnyékolók. Ezzel együtt újratervezzük a
parkolóhelyek elhelyezését növelendő a park intimitását.
A téren megépítésre kerülő épület funkciója kettős. Egyrészt infópont – tájékoztatás
biztosítása a teret használók számára -, másrészt parkfenntartási helyiség - helyet ad a tér
egészének felügyeletét biztosító szociális munkásoknak.
Az épület tartalmaz vizesblokkot, teakonyhát, irodahelyiséget, valamint alkalmas tároló
helyiségnek is.
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2.3.2Kálvária tér II. / a déli oldal zöldterület rehabilitációja
A Baross utcától délre elhelyezkedő, Baross utca – Diószeghy Sámuel utca – Illés utca által
határolt területe nagyobbik felületén jelenleg közepes állapotú növényzet van. A teret
körbevevő kerítés áttörten határolja le a teret. A közvilágítással ellátott parkban jelenleg
egy használaton kívüli szökőkút és egy játszótér kapott helyet.
Társadalmi szempontból problémát jelent a tér környezete. A térről lassan kiszorulnak az
itt lakók a teret rendszeresen használó hajléktalanok miatt, emiatt a tér sem pihenő, sem
„agora” funkcióját jelenleg nem látja el.
Megújításra kerülnek a zöldterületek, utcabútok és a játszótér. Közterületi installáció –
szökőkút szobor – és eső ellen védő fedett pavilon kerül kialakításra. Felülvizsgálatra kerül
a közvilágítás hálózat.

2.4

K4

Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház

utca közötti szakaszának megújítása
A zöldfelületekkel, utcabútorokkal ellátott közterek javítják a lakókörnyezet minőségét. A
forgalomszervezés révén nyugalmasabbá tett Bauer Sándor utcán át a megújult Mátyás
térhez kapcsolódóan folytatódik a negyed „főutcája”, mely a gyalogos elsőbbségű
Tavaszmező utcán keresztül összefűzi a kerület két jelentős, tradicionális közterét a
Horváth Mihály teret és a Teleki teret illetve megnyitja a negyedet a belsőbb városrészek
felé. Könnyebben válik elérhetővé a Teleki téri piac, illetve az akcióterületen kívül
elhelyezkedő Fiumei úti temető.
A parkolóhelyek csökkentésével szélesebb járda kerül kialakításra, elősegítve a gyalogos
forgalmat. Megújul a közvilágítása.

2.5

K5

Magdolna utca Dobozi utca – Dankó utca

közötti szakaszának felújítása
A Magdolna utca és környezete társadalmi szempontból a Magdolna-negyed egyik
legnehezebb környéke. A közterületi bűnözés az állandó rendőri felügyelet mindennapos
jelenség ezért a beavatkozás leghangsúlyosabb eleme a közvilágítás hálózat felújítása.
Indokolt az elöregedett aszfalt burkolat cseréje az utca teljes szélességében, illetve, ahol
a közműhelyzet megengedi, új fa, esetleg fasor telepítése. a közvilágítás felújítására,
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2.6

K6

Térfigyelő kamerarendszer bővítése,

fejlesztése
A Józsefvárosi Önkormányzat a 90-es évek közepén az országban elsők között kezdve meg a
közterületi bűncselekmények visszaszorítása érdekében a térfigyelő kamerarendszer
hálózat kiépítését a kerület teljes területén. A rendszer azonban máig nem teljes, és
különösen a bűncselekmények tekintetében a legfertőzöttebb területeken a BRFK VIII.
kerületi kapitányságával folytatott egyeztetések során felmerült az eddig le nem fedett
utcaszakaszokon a térfigyelő kamera hálózat kiterjesztésének igénye. A jelenlegi hálózat
analóg.
A kerület a hálózatot fejleszti, a "Kiemelt projekt felhívás", valamint az "Útmutató az
Akcióterületi Terv elkészítéséhez" c. dokumentum 2. sz. mellékletében meghatározott
műszaki tartalomra vonatkozó előírásoknak megfelelően hibrid rendszerre tér át.
Az áttéréssel együtt további 10 kamera hely kerül kialakításra, melyekhez 5 mobil kamera
kerül beszerzésre.

A térfigyelő kamera helyek az alábbi kereszteződésekben kerülnek kialakításra:


Kisfuvaros utca és Homok utca



Teleki tér és Lujza utca



Dankó utca és Kálvária tér



Dobozi utca és Baross utca



Diószeghy S. utca és Kálvária tér



Népszínház utca (Teleki tér) és Fiumei út



Bauer S. utca és Homok utca



Kálvária utca és Kálvária tér



Teleki tér – Fiumei út



Lujza utca – Baross utca
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Az MNP III projektjavaslat által érintett közterületek
Közterület neve

Hrsz

Terület hrsz
szerint (m2)

Tervezési
terület (m2)

MNPIII tervezett
beavatkozásai

35123/4

12 905

12 900

Komplex park rehabilitáció
és közvilágítás
korszerűsítés

35123/11

3 795

1 025

Járdaépítés

35123/3

3 121

3 121

Út és járdaépítés

35388

10 246

10 246

35386

5 180

640

35123/7

6 789

214

35865/1

6 677

2 800

Kálvária tér

35865/3

19 012

12 700

Bauer Sándor
utca

35109

3 280

2 100

Út és járdaépítés,
közvilágítás korszerűsítés

35396

7 712

3 480

Út és járdaépítés,
közvilágítás korszerűsítés

Teleki tér

Fiumei út-Dobozi
utca közötti
zöldterület
rehabilitációja

Magdolna utca

Komplex park rehabilitáció,
közvilágítás korszerűsítése

Komplex park rehabilitáció,
közvilágítás korszerűsítése
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Kun utca

34743/1

1 683

98

Út és járdaépítés

Népszínház utca

34775/2

19 597

236

Út és járdaépítés

Karácsony
Sándor utca

35344

3 112

15

Út és járdaépítés

35123/7

6 789

320

Út és járdaépítés

Teleki tér

35123/8

2 039

80

Út és járdaépítés

Szerdahelyi utca

35345

3 213

40

Út és járdaépítés

Összesen:

50 015 m2

Komplex park rehabilitáció, zöldfelület megújítás

39 500 m2

Út és járdaépítés

10 515 m2
Összesen

50 015 m2
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