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a volt Észak-pesti Kórház 11. számú épületének az „Egészséges Budapest Program"
keretében történő fejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről

Tisztelt

Képviselő-testület!

Előzmények

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi fejlesztési prog ramot indított
„Egészséges Budapest Program" néven, melynek általános célja a budapesti és Pest megyei
egészségügyi ellátórendszer minőségének javítása.
A Képviselő-testület 2017 novemberében döntött arról, hogy a Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata részt vesz az „Egészséges Budapest
Program" pályázaton. A támogatást a volt Észak-pesti Kórház területén jelenleg is szakorvosi
rendelőknek helyt adó 11 . jelű épületben Lelki Egészségközpont kialakításához kívánta a
döntés alapján felhasználni. A Kormány a 1286/2018. (Vl.25.) Korm. határozatban
(1 . számú melléklet: Kormányhatározat) döntött arról, hogy a XV. kerületi Önkormányzat
385.168.600 Ft támogatást kap a Budapest XV. kerület Dr. Vass László Egészségügyi
Intézmény (továbbiakban EGI) által működtetett pszichiátriai ellátás fejlesztése céljából Lelki
Egészségközpont kialakításával , a meglévő épület korszerűsítésével.
2018. évben az Önkormányzat és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban :
ÁEEK) folyamatos egyeztetést folytatott - a Támogatói Okiratot megelőző - Együttműködési
Megállapodás feltételeiről , annak tartalmával kapcsolatban.
2019. évben a pályázathoz kapcsolódó önkormányzati önerő összegéből a fejlesztéshez
szükséges tervdokumentációk készíttetése a 2019. évi költségvetési rendeletet
megalkotásának elhúzódása miatt nem tudott megkezdődni.
Ebben az évben az Önkormányzat és az EGI munkatársai közösen a 2017. évben készült
tanulmánytervben szereplő kialakítást, továbbá a tervezett funkcionális működtetést
felülvizsgálták. A korábbi tanulmánytervben foglaltak szerint a felújításra kerülő 11 . jelű
épületben a teljes budapesti régió lakosságát célozó Lelki Egészség Központ kialakítása
valósult volna meg. Ebben az esetben jelenleg az épületben működő egyéb rendelések (fül-,
orr- gégészet; bőrgyógyászat) más helyre való végleges költöztetése, illetve elhelyezése
je lentős terhet rótt volna az Önkormányzatra.
A költségek, és a funkcionális kialakítás racionalizálása érdekében 2020. év elején az
eredeti koncepció felülvizsgáltra került. Az épület földszintjén a tervezett Lelki Egészség
Központ funkció egy szűkített programmal kerül kialakításra, az épület emeletén pedig a
jelenleg működő szakrendelések egy korszerűbb kialakítású helységstruktúrával kerülnek
elhelyezésre. A módosult tanulmányterv szerint, a fejlesztés a budapesti régió helyett a
kerületi lakosság érdekeit szolgálja majd.
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A Képviselő-testület 2020 márciusában elfogadta a fentiek szerint módosított
tanulmánytervet és a 136/2020. (111.3.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a pályázati
önrészre a Kormányhatározat alapján bruttó 43.241 .000 Ft összeget biztosít, melynek a
2020. évi költségvetésre eső része 39.684.960 Ft, mely a 2020. évi kö ltségvetés 5. melléklet
Felhalmozási jellegű címzett tartalékok között tervezésre és jóváhagyásra került. (2. számú
melléklet)

Szakmai program/Tervezés:
Az 1158 Budapest, Őrjárat utca 1-5. sz. 82285 hrsz. alatti ingatlanon álló 11. jelű épület az
1903-1904-ben épült szecessziós kórházegyüttes bejárati főépülete, 2005-ben műem l éki
védettséget kapott, jelenleg járóbeteg szakrendelőként működik.
A védettség nem terjed ki a 11. jelű épület északi homlokzatához csatlakozó - feltehetően az
1970-es években épült - 12. je lű földszintes portaépületre.
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatában foglalt beszerzés i eljárás során kiválasztott
TRIPARTITUM Építész Műhely Kft-vel 2020. június 30-án tervezési szerződést kötött az
engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozóan .
A tervdoku mentáció az ÁEEK szakértőinek bevonásával , szakmai
elvárásaik
figyelembevételével , az illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala Örökségvédelmi
Osztályával - mint örökségvédelmi hatósággal - , a kerületi Főépítésszel , valamint a Dr.
Vass László Egészségügyi Intézmény vezetésével többször egyeztetve készült el.
Az ÁEEK ragaszkodott a porta külön épületben való kialakításához. Jelenleg az épülethez
kapcsolódó portaépületben található vagyon- és értékvédelm i funkciók a továbbiakban is
elengedhetetlenek, ezért - míg a korábbi tervek kimerültek a jelenlegi porta bontásában és
ideiglenes portakonténer telepítésében - az új koncepció egy végleges , korszerű
megoldásra tesz javaslatot. Az elkészült tervdokumentációban szereplő új portaépület a
hatályos Kerületi Építési Szabályzatnak megfelelően kerül elhelyezésre, ellátja a teljes 7
hektáros telephely 24 órás őrzés-védését és teherporta-szolgálatát, korszerű gépészettel,
továbbá a szükséges szociális helyiségekkel megfelelő munkakörülményeket biztosít az itt
dolgozóknak.
épület a tervezett teljes körű külső-belső felújítással a mai kor követelményeinek
szakellátást tud biztosítani, a műemléki védettség követe lményeinek is
megfelelve. A pszichiátriai-, pszichológiai- és egyéb szakrendelések korszerűbb kialakítású
helyiségstruktúrával kerülnek elhelyezésre. Felújításra kerül az épület teljes gépészeti és
villamos rendszere , valamint új akadálymentes személyfelvonó és központi klíma kialakítása
is megvalósul.
A homlokzat és a főbejárati előtér az építéskori tervek alapján újul meg, a meglévő
nyílászárók szakszerű rekonstrukciójával, a díszítőelemek és ornamentikák helyreállításával,
és az utólagosan hozzáépített, stílustalan portaépület leválasztásáva l.

A 11.

jelű

megfelelő

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához alkalmas
tervdokumentációt és az előzetes tervezői költségbecs lést a Tervező hatá ridőben
leszállította. (3. számú melléklet: engedélyezési tervdokumentáció; 4. számú melléklet
tervezői költségbecslés)

A megvalósítandó beruházás forrásai:
Az Egészséges Budapest Program keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás
mértéke bruttó 385.168.600 Ft. A Képviselő-testület a 136/2020. (11 1.3.) ök. számú
határozatával a pályázati önrészre bruttó 43.241.000 Ft összeget biztosított az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésében , melyből a döntés előkészítő tanulmányra bruttó
3.556.000 Ft 2017. évben , az engedélyezési terv elkészítésére pedig bruttó 8.280.400 Ft
2020. évben már felhasználásra került.
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Az Egészséges

Budapest Program keretében rendelkezésre álló forrással (bruttó
385.168.600 Ft), valamint a Képviselő-testület által korábban megszavazott pályázati
önrésszel (bruttó 43.241 .000 Ft) a Támogató felé elszámolási kötelezettsége van az
Önkormányzatnak.

A megítélt támogatás összege a 2017. évben - az EGI által - benyújtott pályázathoz
készült tanulmányterv alapján került megállapításra.
A mérnöki tervek egymásra épülő, egymással szorosan összefüggő hierarchiája a
következő : tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv és megvalósulási te rv. Minden
tervfajtának egyértelmű a célja és így egyértelmű a tartalma , részletezettsége is. A
tanu lmányterv az egész folyamat alapja, de még egy jó tanulmányterv alapján sem lehet a
bekerülést reálisan megbecsülni.
Jelen esetben a tanulmányterv készítésekor még nem állt az akkori tervező rendelkezésre
minden - ma már ismert és feltárt - adat és információ. Többek között ilyen „A kulturális
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról" szóló 68/2018. (IV.9.) Kormányrendeletben
előírt örökségvédelmi dokumentáció és értékvédelmi leltár is, amit az Önkormányzat 2020
júniusában készíttetett el.

A 2017. évben készített tanulmányterv - a 12. jelű toldaléképület elbontását követően - nem
adott végleges m űszaki megoldást a porta elhelyezésére, az akkori költségkalkulációban
pedig csak a kivitelezés ideje alatti ideiglenes konténerporta szerepelt. Az Észak-pesti
Kórház teljes területe m űemlék i környezet , így az örökségvédelmi hatósági elvárásoknak
megfelelően csak ideiglenesen , az építés ideje alatt lehetséges konténerporta telepítése,
viszont hosszú távon ez nem jelenthet megoldást. A leválasztott portaépület új helyének
meghatározása és megjelenésének tervezése az ÁEEK és a ke rületi Főép ítész mellett az
örökségvédelmi hatósággal egyeztetve készült el , aminek a megvalósításához szükséges
összegét a korábbi - 2017. évben készült - tanulmányterv költségkalkulációja nem
tartalmazta.
Mindezen felül a pályázat beadása óta eltelt időben az építő i parban jelentős áremelkedés
történt mind a munkabérek, mind az anyagárak tekintetében, am i két fő építőipari tényező az erősödő munkaerőhiány és az alvállalkozók, beszállítók leterheltsége miatti átfutási idő
növekedésének - következménye .
Tekintettel arra, hogy az Észak-pesti Kórház 11. jelű épülete műemlék , ezért a homlokzatot
és az építészeti értéket képviselő belső elemeit az eredeti elemek, motívumok és
anyaghasználat megtartásával, a műemléki hatóság engedélye mellett lehet felújítani.
Jelentős költséget jelent e tekintetben például a nyílászárók felújítása . Ahhoz, hogy az épület
magasföldszintje a jogszabályi követelményeknek megfeleltetve akadálymentes legyen, egy
szakaszon új födém kialakítása is szükséges.
A TRIPARTITUM Építész Műhely Kft. által 2020 szeptemberében a fentiek
figyelembevételével elkészített engedélyezési tervdokumentáció és tételes tervezői
költségbecslés alapján a beruházás várható költsége bruttó 759.085.350 Ft.
Ennek következtében a teljes projekt 2021. évi megvalósíthatósága érdekében a mai
megítélt támogatáson és a kapcsolódó önkormányzati önerőn felül további bruttó
332.675.750 Ft forrás biztosítása szükséges.
Támogatás finanszírozása:

Az Egészséges Budapest Program operatív feladatait ellátó ÁEEK-val Eg yüttműködés i
Megállapodás kerül aláírásra az előterjesztés mellékletét képező tervek Támogató általi
elfogadását követően . Az Együttműködési Megállapodás célja , hogy az Észak-pesti
Kórházban működő Rendelő intézet fejlesztésével , a 11. jelű épület korszerű sítése ,
átalakítása, Lelki Egészség Központ kialakítása megvalósuljon. A megállapodás aláírásával
az ÁEEK és az Önkormányzat is kijelenti , hogy a beruházás kifejezetten érdekükben áll,
összhangban van a fejlesztési elképzeléseikkel. Az aláírást követően megindítható a
kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás.
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Megállapodás megkötését követően a Támogató Támogatói Okiratot állít
ki az Önkormányzat részére. A projekt előfinanszírozott, így a Támogatói Okirat
kézhezvétele után válik felhasználhatóvá az Egészséges Budapest Program keretén belül
megítélt központi költségvetési forrás. Ezt követően történhet meg a szerződéskötés a
közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes Ajánlattevővel.

Az

Együttműködési

A COVI D-19 világjárvány elleni védekezéshez az Önkormányzattól jelentős központi forrás
elvonására kerül sor, ezért jelen helyzetben a megvalósításhoz szükséges további bruttó
332.675. 750 Ft forrás biztosítása érdekében kiegészítő támogatás igénylését javaslom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az
döntések meghozatalára.

előterjesztés

megtárgyalására és a szükséges

Budapest, 2020. szeptember „~ .".
( ~ , L, 1/-L. '- (lJl\A.,t. A;.r'\....\
Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Témafelelős:

Városgazdálkodási

Főosztály

1. Mellékletek:
1. sz. melléklet: 1286/2018. (Vl.25.) Korm . határozat
2. sz. melléklet: Képviselő-testület határozatai
3. sz. melléklet: engedélyezési tervdokumentáció
4. sz. melléklet: tervezői költségbecslés
2. Egyeztetésre megküldve:

3. Bizottságok:

Jegyzői Iroda
~
Közgazdasági Főosztály lkt=>··f(oL

-/l

,

~A-D. <.J:J.

2...2

Kerületfejlesztési Bizottság
Népjóléti Bizottság
Pénzügyi Bizottság
........

4.

Jegyzői láttamozás: 2020. szeptember ~."

5. Háttéranyag a Városgazdálkodási

Főosztályon

Aláírás:...

J:'.~~ ...A~.~. ~.

„

...•••

található.

6. Meghívandók: -

ldösbarát önkormánvzat • Befoaadó teleoülés

4

~ ~rtop

Határozati javaslatok:

A

Képviselő-testület

úgy dönt, hogy
(1) a volt Észak-pesti Kórház 11 . jelű épületének korszerűsítése , abban Lelki
Egészség Központ kialakításának megvalósítása, valamint az ingatlan új
portájának megépítése érdekében elfogadja a TRIPARTITUM Építész Műhely Kft.
által 2020. szeptemberében készített - a ... /2020. iktatószámú előterjesztés 3.
számú melléklete szerinti engedélyezési tervdokumentációt.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2020. október 6. (elfogadásra)

(2) a volt Észak-pesti Kórház 11 . jelű épületének korszerűsítése , abban a Lelki
Egészség Központ kialakításának megvalósítása, valamint az ingatlan új
portájának megépítése érdekében felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen
egyeztetést az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal további bruttó 332.675.750
Ft, azaz bruttó háromszázharminckétmillió-hatszázhetvenötezer-hétszázötven
forint kiegészítő támogatás biztosítása érdekében, és nyújtsa be erről a
támogatási kérelmet.
Felelős:

polgármester
Határidő: 2020. október 6. (elfogadásra)
2020. november 30. (kiegészítő támogatás iránti kérelem benyújtására)
(3) felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az Együttműködési Megállapodás
megkötését, aláírását az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Budapest Főváros
XV. Kerület Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény között, a volt Északpesti Kórház 11 . jelű rendelőépületének korszerűsítése, abban Lelki Egészség
Központ kialakítása céljából.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2020. október 6. (elfogadásra)
2020. december 31 . (Együttműködési Megállapodás aláírására)

Az 1.-3. határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Jogszabályi hivatkozások:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés
5. és 9. pontjai
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1elülvizsgalatra érkezett:................•...

1020 szm„~.~~„.hó ......-n

1286/20 18. (VI. 25.) Korm. határozat
a

fővárosi

járóbetcg-szakellátús fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében
felada tokról

történ ő

további megvalósításáva l kapcsolatos

A Kormány
1. egyetért az Egészséges Budapest Program keretében el ő k észit ell fóváros i járóbe teg·szakel látás fejl esztés i beruházások 1. mell éklet szerinti m egvalósításáva l;
2 . fe lhívja az e mberi erőfo rráso k min iszterét, hogy - az informati ka i fejlesztések tekintetében az innovációért és techno lógiáért fele l ős mini szter bevonásáva l gondoskodj on az 1. mel lé kl etben meghatározoll fej lesztések 20 18. évi m egkezdésérő l ;
Feleliis: e mberi e rőforrások miniszte re
innovációért és technológiáért fel el ős miniszte r
Haláridií: a fe lm erii lés iite mében
3 . fel hí vja a pénzügyminisztert, hogy - az emberi erőforrások mini sztere bevonásáva l - gondoskodj on az 1. mell éklet szerinti beruházások megva lós ít ásá hoz
szükséges források biztosításáró l a 20 18-2020. évi közpon ti kö ltségvetés XX. Emberi Erő forrá sok Minisztériuma fejezet, 20. F~jezeti kezelésü e l ő irányzatok cím ,
22. Egészségügyi ágaza ti e l ő i rányzato k alcím, 25. Egészséges Budapest Program jogcímcsoport javára, a következő lilemezés szerint:
a) a 20 18. évben 1 872 244 920 forint,
b) a 20 19. évben 3 11 3 906 100 for int,
<.:) a 2020. évben 733 865 200 fori nt.
Felelős: pénzügym iniszter
e mberi e rőforráso k mi nisztere
I /a1áridö: az a) alpont tekintetében 20 18 második félévében, a felmerü lés ütemében
ab) alpont tekintetében a 20 19. évben, a felmerülés ütemé be n
a <.:} alpont tekintetében a 2020. évi központ i költségvetés tervezése során

A 1. 111ellékle1 a:: 128612018. ( VI. 25.J Korm. hal<Íro::aiho::

Az Egés<,\·ég es Budapest Program keretében megvalú.rn/6 járóbeteg-szakellátási fejlesztések
Fej lesztést

1.

i gé n ylő szak rend e l ő

és

f~j l eszt és

megnevezése
Oudapest Ill. keriil et - Szent Margi t

Fejlesztés röv id szakmai ta rtalma

A Vörösvári úti és a Csobánka téri teleph elyek
felújítása kü l ső telephe ly összevonásáva l,
épliletek gépészeti és müszaki korszerüsítése,
orvostechnológia i és in form atikai eszközpark
cs eré je
Orvostechno lógiai eszközpark modernizálása
Buda pest V 111. ke rül et - Józsefváros i Szent
új eszközök beszerzésével
Kozma Egészségügyi Központ
Pszic hiátriai e ll átás fejlesztése Lelki
Budapest XV. kerül et - Dr. Vass László
Egészségközpont kialakításával, m eg l évő é piilet
Egészségügyi Intézmény
kors zerüsítésével
ÖSSZESEN

Fej lesztés i források megoszlása (Ft)
Ö nkormányzat
Egészséges
Bud apest Program
480 OOO OOO
5 150 194 700

Fej lesztés teljes
bruttó összege
( Ft)
5 630 194 700

R end előintézet

2.
3.

46 163 230

184 65 2 920

230 8 16 150

43 24 1 OOO

385 168 600

428 -109 600

569 404 230

5 720 016 220

6 289 420 4 50
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Előterjesztés

az "Egészséges Budapestért" című pályázaton való részvételről
(fkt. sz. 2/47-276/20 17. sz. anyag)

746/2017. (XI.28.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önko1mányzatának Képvi selő-testülete
elfogadja az „Egészséges Budapest Program" pályázat benyújtásához szükséges, a 2/47-276/20 17.
iktatószámú el őterj esztés 2. számú melléklete szerinti vázlattervet.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2017. november 28. (döntésre)
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (/)-(2) bekezdései, 13. § (/)bekezdése)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, 1 ell en szavazat, 0 tartózkodás)
747/2017. (Xl.28.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely. Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Budapest Főváros XV. kerül et Rákospa lota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata részt
vesz az E mberi Erő forrá so k Minisztériuma á ltal meghirdetésre kerülő „Egészséges Budapest
Program" pályázaton.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásá ra.
Felelős :
polgármester
Határidő:
201 7. november 28. (döntésre)
20 17. november 30. (pályázat benyújtására)
(Jogszabály i hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX törvény I 0.§ (1)-(2) bekezdései, 13.§ (/) bekezdése)

(Szavazati arány: 2 1 igen szavazat, egyhangú)
748/2017. (Xl.28.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képvisel ő-testülete
úgy dönt, hogy a pályázat beny újtásához zükséges pá lyázati önrészt, a Lelki Egészség Központ
ÉPK 11. szá mú épületében való kialakítása költségének 10% -át, bruttó 39.684.960,- Ft, azaz
összesen bruttó harminckílencmillió hatszáznyolcvano égyezer k.ílencszázhatvan forint összegben
biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az Önkormányzat 20 18. évi költségvetésében a szükséges
előirányzat tervezéséről.

Felelős:
Határidő:

polgármester
20 17. november 28. (döntésre)
az Önkormányzat 20 18. évi költségvetés i rendeletének j óváhagyása (a pé nzügyi fedezet

biztosítására)
(Jogszabályi ltivatkozrís: 201 1. évi CLXXXJX. törvény I 0.§ (/)-(2) beke:c/ései, 13.§ ( 1) beke:dése)

(Szavazati arány: 2 1 igen szavazat, egyhangú)
749/2017. (Xl.28.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Újpalota Önkormányzatának Képvi selő-testülete
úgy dönt, hogy egyetért azzal a javaslattal, hogy
Az "Egészséges Budapestért" című pályázat nyertessége esetén a polgármester készítsen el őterjesztést
a megva lósítandó beruházásról, annak teljes kö ltségvetésérő l és forrásáról.
Felelős:
polgármester
Határidő :
a nyertes pályázatról szóló értesítés kézhezvételét követő
képvisel ő-testületi ülés napj a
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi Cl)<XXIX törvény 10.§ (/)-(2) beke:dései, 13.§ (1) beke: dése)

(Szavazati arány: 2 1 igen szavazat, egyhangú)
(Megerősítve

a PTB 34312017. (XJ. 22.) sz. lwtározatában foglaltakat)
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135/2020. (111.3.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő -testülete úgy
dönt, hogy a volt Észak-pesti Kórház 11. számú épületének korszerűsítése, abban Lelki Egészség
Központ kialakításának megvalósítása érdekében elfogadja a 2/21 -37/2020. iktatószámú e l őterjesztés
3. és 4. számú mellékletei szerinti módosított tanulmánytervet. Fe lkéri a polgármestert, hogy
kezdeményezze az Együttműködés i Megállapodás megkötését és aláírását.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2020. március 3. (elfogadásra)
2020. május 3 1. (az egy üttműködés i megállapodás aláírására)
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX törvény 23.§ (5) bekezdés)

(Szavazati arány: 2 1 igen szavazat, egyhangú)
136/2020. (111.3.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkom1ányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a volt Észak-pesti Kórház 11. számú épületének korszerűsítése, abban Lelki Egészség
Központ kialakításának megvalósítása érdekében a pályázati önrészre bruttó 43.241.000,- Ft, azaz
bruttó negyvenhárommi llió-kettőszáznegyven egyezer fo rint összeget biztosít, mely az alábbiak szerint
kerü l felhasználásra:

FELADAT

1

BRUTTÓ (Ft)

2017-ben kifizetésre került önerő

1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--i

1

Eddig fel nem használt önerő
Tervezés (engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervek)
Mérnöki munkák (műszak i ellenőrzés)
Költözés elhelyezés, rakodás
Meglévő porta bontása, visszaépítése
Építés ideje alatt ideiglenes porta telepítése
Önerőbő l megvalósuló tételek összesen
Fel elős :

Határidő:

3 556 OOO
14 605 OOO
3 175 OOO
2 540 OOO
17 459 999
l 950 OOO
43 240 999

polgármester
2020. március 3. (elfogadásra)

(Jogsiabtílyi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5) bekezdés)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

137/2020. (Ill.3.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a volt Észak-pesti Kórház 11. számú épületének korszerűsítésével ,
átalakításával kialakításra kerü l ő Lelki Egészség Központ megvalósításához szükséges tervezési
feladatokat végeztesse el.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2020. március 3. (elfogadásra)
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)
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Köz lekedő!
Közlekedő

2

Közlekedő 3
Közlekedő4

Lépcső /Alagsor-Magadöldszint/
Lépcső tér /Alagsor/
FfiWc
N6i Wc
Tea konyha
Wc l
Wc2
Szem. étkező
Szem. pihenő - étkező
Szem. WC

Zuhany 1

Zuhany 2
Dolgozói ölt. 1
Dolgozói ölt. l
Előt. 1
E lőt. 2
Szerver

Raktár
Hulladék t.
Szennves ruha

Tiszta ruha rakt.
Vesz. hul l.
Irattár
tak.s1er.

Tisztltó - lak. szer./lépcső alatt/
Gépészet
Mű hely

6.01
14,9
13,56
8,71
4,21
5,44
4,94
3,9
5,25
2,52
2,55
12,31
19,79

1,78
4,76
4,82
11,17
10,41
4,75
4,3
7,04
25,44
2,52
3,62
6,73
2,52
9,69
2,02
11,37
5,97
28,24
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FfiWC
WC
Előtér 1
Előtér 2
Lépcső tér /Mlszt/
Télikert
női

Váró l
Váró 2
Főlépcső
Főlépcső

i

Közlekedő

1

Recepció és bizto nsági sz. pult
Szem. WC
Pu ichiátria Rendeli! t
Pszichiátria Rendeli! 2
Pszichiátria Rendelő 5
Pszichiátria Rendelő 6
Pszichiátria Aszisztensi szoba
Pszichiátria Főorvosi szoba
Pszichológia Rendelő 3
Pszichológia Rende lő 4
lak.szer.
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5,83
17,13
9,54
19,42
19,34
26,24
48,88
2,47
2,47
20,12
7,01
1,58
15,01
20,67
17,54
21,01
17,56
17,97
21,44
12,77
1,89
330,83
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nőiWc

automata
Váró
Közlekedő
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Lépcső /Mfszt·Emelet/
Karton rakt.

Szem.tart.

11

Szem. WC

"

Fül orr gégészeti

rendelő

Fül orr gégészeti

rendel ő

Audiológia
Addiktológia 1
Addiktol ógia 2
Bőrgyógyászat kezelő
Bőrgyógyászat Rende lő
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Bőrgyógyászat terápia

'

'

'
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Bőrgyógyászat

1

1

i

tak.szer.

'
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4,58
5,49
4,44
1,26
26,43
53,37
15,65
14,47
11,91
2,89
20,15
20,39
12,45
18,76
14,68
25,34
18,18
29,22
8,42
1,66
309,74

Erkély

4,99
2,88
24,98

Hátsó erkély
Terasz

Ytoq!:>i to.

S\.e•P• Ol'tÍY.\retff'" ~•ni lft
if ~> 0\'"""!01 1) P1 ••Mj!Wl1
OffTU'l'TU l•

)

o„•.

llS ] U.irtJN>•.'

"'"""" stl•

e'"''
'"' "'''""" 11."'IJtl~
i:o10_.r,.,tt!er

-·----------~
~
0

1130

? ?§1

!Q1 1 QQ 1

G!'

1311

1!1Q

~
u

rn

]))!

42 1

UfP.\llil••

~Ml>lo:M ut(ll·)

....... -

P3-padlás tér bejárat
mennyezete

P1 -pinceszint padlója:
1crn Laptxn.olat /Gumi padlól

0,5cm ragaszró
(Vizes h-Otyis6geJcben vlzs.ógetelés
elasztJ:kus, vflláró, Ovegs.zálbetétos kent sngete'6s)
6cm Aljzatbeton
1rtg PE elválasztó réteg
1&:m L6p6sálló EPS 100 h6s.zigc1elés
8nvT'I FelúkttsZNirgó réteg. Oelta·MS 8 mm
huMmmagasságü lemez
6cm A!Jzatbeton
15cm l<avic&aljlar
termcttl81.aJ

2 .5cm rillcí!Dll d eszkázat
2' 1Scm RodMOO Multlroctc
t rtg Párazáró fólla
/fem glpszkorton l&rt6szerkeze11>1.Riglps·
rendstftfef\/
2rtg /2' 12,Smmf glpukarton élmennybZbll

F1 -pince határoló fal belső rétegrendje

F3-homlokzati falszerkezet

T1-terasz /fűtött tér fele tV

1,5CJn Oktalfalak vnkolása weber icrrnnova KPS vl!konyvakolat
8mm A fal:felülut szel6zését blztosltó Delta-PT
felheges.ztell múanyag Mlóval ell3totl dombornyomon lemo.t
1cm OOtken Oelta-PT mOanyaghálóra lt6szltett vakolat
/lef\>e~cn hefyeken. vlzes terekben, hulladéktárolóban. : ragas.lloll uempef
L4b3iat egy sor 15x15 cm-es man fe hé r ragautoll csempe

3cm homlokzat vBkolat
45cm régi NtgyméretO t6möt tégla fal lléglu.29' 15 ' 6 ,SI
2crn belső vakolat

1 ,Sem raga sztott hdcQ lapburkolat
4mm poietd6nb61 ltészUtt bu1kolhaló vékonydralnlemez,
vékonyégyas csemperagas.z!óba fekl&rve
Smm burlr°'ható s.tJgelelOtemez pollebl6nb0t
vékonyégyas ragaSLl6 habarcsba rakva
Sem ol1za1boton 2% lejtéssel
1rtg PE technológiai etválasz.tó réleg
16cm PIA hOsz.getehb (pl.:Bauder PIR )
homotc lejlésképzés 0-5cmf2%/
1rto páraz.irólpAmfékezO réteg

/Oöfken t>tMzellőzO sáv: lábazat foloitf

festés

F4-padlás elötér új fala

!Oönc:&n 1Uszell6z6 dv mennyezet RJatU
a fütöu tér 11épcs.6N\z1 oldal/ IE!IOI

P4-lift akna padló
40cm vasbeton '°mez
Sem sze1cl6bclon
bitL!mftnes 'emez lalajnodvesség alklni s.z.igetelés
12cm peremek'! er6slten vasalt elj101
15cm kavlc.sniizat
termett talel

P2-padlás padló
2· !Sem Rockwool Muthrock
lpadlásjftfda sáv alatt lef~tO: Monrock Mme EJ
tr1g páraléró fólia lmeg'6v6 padlésfOdémenl

Q.3cm hond.feltOltés

F2-pince határoló fal külső rétegrenje
Falszcr'lcezel n'Jcm tomör tég1af
20mm szlv3rQ6 /siell6z6 eleml-OM<en Delta MS20
O&lta TerraX)C felülctu~rgó lemet

2ng glpszkarlon
1rtg párazáró fólia
10cm szálas Mszigetetés J 1Or..m ACél vázszerkezel kö.zócV

1Sem pot'OS1St.Neg
&-Jcm VDl<olal

1rtg05B
I Ocm sz1llas ..flomlola.alf· hósz)getelós/csavarozvAI

R6tegosen tóm6rílalt homokos kavlCS vissza~tlts

Te<mett talaj

t1neglttvő borllolt gerendás fafOdérnl
7 ,5c.m agyagtapasztás

2 ,5cm d e$lkAz.at
22cm 16122 gerendé7..ot f ~100cm -kénV
2,Scm d&s:i:lo.Uat
Jcm vakolat /rnkl alapfehJle tre/-ll. utólagosan gipszkarton/

20cm Almennyozoll t6r
ltóm gipszkarton 1artósze~ezo l· pl . H1gips· reOds.zorenl

2rtg 12· 12,Srrtml g1pszkanon nlmcnnyezetl

,i...,.,.,,..
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„11.. . jctli rcndelöéplilet

!1'1116v.ia;inl.l'!•!M'"l„r_,1.1.„r
%. &l~!!.

és 12. 1etü portaépulel
FflUJfTAS, KORSZERtlSllTS

P1-pinceszint padlója:
!cm LaDbt11~olat /Gumi padló/
O,Xm ragasztó
(Vlles helyiségekben vfzsZ>gel elós

el<1slllkus, vlzzátó, Uv6Qsz.álbetC1es ltent szlgeleJ6s)
Sem AIJ.t:atbeton
1rto P€ etv6&3sztó réteg
18cm LépésAló EPS 100 hó5Zígctel6s
Smm Felületszivaroó réteg Oclla·MS 8 mm
hutlá mrMga.SShgú lem@.z
6cm Aljzatbeton
1Scm kavual1tar
termett talaj

P3-padlás tér bejárat
mennyezete
2,5em ritkitott deszkázat
2' 1Sem Rockwool Multllock
1rtgPératJ\ró f01111
tartószerkezet-pl.Riglps--

N~m glpszkor1on

rendszerenl
2rtg 12' 12,Sm ml glpszkm1on élmc11nyo2Cil/

40r.m VRSbelOO lomez

P2-padlás padló
/padlás)i\rda sáv alall terhelhető Momock Ma x EJ
1rtg párazáró f6ha /moglév6 padl3sfödóment
/~évó

F3-homlokzati falszerkezet

T1-terasz /fűtött tér feleli/

1,Sc:m Okútffalak vakotas.a weber terranova KPS vékonyvakolol
8mm A la.tfelulel szellözésél bíztoslló Delta..PT

3c:m homklkz.at vakota1

felhegosztou müanyag MIOval e~l'llotl dombomyomo11 ~méz
1cm Dórken Oelt&-PT mO~myngh0~3 készílell vakolal

2cm bclsó va1i.ot..11

1,Scm ragasztott hideg l.ol)borkolat
4rM'1 policWénböl kösz.ük burroll\aló 11ék°")'drainlemez.
vékonyAgyos csemperagasztóba fekletvo
5mm burkolhat6 sDgeteWemez. pofitHilénb61,
vékonyágyas ragasztó habarut>a rakva
Sem al1zotboton 2" lojtéssel
1rtg PE tochrdóglal etvélasztó rét.e-g
16em PIR hOSZJgetelés (pl.:Bauder PIR)
homo't 5ejtésképzés O-Sc.m/2%1
1rtg l)ára2érólpáral~lcez6 réteg
0-3cm hOmokfcltóftlis
15cm l)OfOSlsüveg
6-3cmva100tt

45cm régi nagymére10 tömör 16gla f~l /tégla·29' 1S· 6.SI

lestbs

/Wvezclt httlye\ten, viLOS t&reltben, hulladélo.tárolóban. ragau1011 csomp&/
Ubazat. egy SOI' 15x15 cm-es matt fehér ragasztoll csempe

F4-padlás

IDOOcen bo-szellózó sav 1abazat főfólt/
ID6t\:en k1szoll6z6 sáv· JTWtnnyezet alatV

bitumenes lemez tal31nedvessóg elem s.rigololés
12cm peremein er6sltcn vosoll aljzo1
15rm k stVIC!U'l~7AI

termet1tolaJ

e l ő tér

új fala

a füt61t tér Mpcs6háL1 okfal/ re'61

P4-lift akna padló
5c.m szerfri6beton

2· 15(;:m R ockWDOI MultjfOCk

F 1-pince határoló fal belső rétegrendje

F2-pince határoló fal

kü l ső

rétegrenje

2ng QJpszk.arton
1ng pérazáró fólia
10cm SVllJM h6szaget&l65 / 10Cm Eteél vál:Sl.erk fli:et köz61V
1rl!l 0SB
IOcm szalas -homklk.tatt- h6sztge1eles/esav11roz;va/

Fnlsurt.ezet f79cm lömör tégiat
20mm szwárgó /szel6z6 elf.;m/-O&ken Oella MS20I
Delta Temooc felú'etsvvi\tgó lemez
lletegesen tömörften hOJTlOt<:os k:ava vissi:at0116s

Termet1talaJ

l'IOfltou getftf'ldAs farödeml

7,Sem agyag tapasztás
2,Scm deszkázat

22cm 16122 901end6za1 / 80-100crn -ként/
2,5cm oeszk~zol
3cm vekolal /nád alapfelületre/-81. t.JtO&auosan gipszkarton/

20cm éJmennyozo1l 1t1r
/fém g1P$Zkar1on tnrt6s:zarlcezet·pl.R191ps- rendszeren/
2t1g /2' 12.5mmf g1pszlcaf10'1 átmennyezcl/
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P1 -pinceszint padlója:
lttn Lapburkolat /Ouml padW
0.5cm ragasztó
(Vu.es hety+ségekben vll.s.bgetefé'S:
elasztikus. vlzzátó, üvegszMbetétes keni $Zigelel6s)
6cm Al)z•tbeton
1r1Q PE etva&nnó r6teg
1llem l"'6"""' EPS 100 hclsdgelelés
8nvn F-1Wv"9<1 r61eg: Oella-MS nvn

a

h~-·
llem"fl•lteU>n
t5cmka~tar

P3-padlás tér bejárat
mennyezete
2.Scm rhkf1ott deszkázat
2'15cm R-MtA11rodc
1ngP""2arólóloa
"6m gipszkarton tanószerkezet-pl.Rigios--

..,....„enl

2ng 12' 12.Smml glpszka<lon élmonnyozetl

F1-pince határoló fal belsö rétegrendje

F3-homlokzati falszerkezet

T1 -terasz /fűtött tér felett/

t ,5cm Oldalfalak vak<*\sa wot>er t~a KPS ~konyvako&at

3cm homlokzat vakolat
45cm ·~ nagym6relú löm6< l6gla fal Mgta 29' 15' 6,51

1,Scm ragasztott hideg lapboB:o&at
4mm pole!itenb61 k'5zittt b..wtolható ""konvdfalnleme:.
Yékonyégyu csemperagasztóba feklelve
5mm bulkolhalÓ . _ , . _ .
vtkonpgyas t"Q3s.dó habarcsba rakva
5cm •iza:beU>n 2% . . , . _
t rtg PE leehnoA6giai elválasztó J6teg
16cm PIR "6sz>ge:el6s (pl,Baude< PIR)

&nm A ral'elütiet s:el6.l6"t ~tosftó De~T
felheQ&s.Ltett műanyag h3l6val eltttotl dombomyomor! a.mez

1cm Oön:en Oeb-PT mOanyaghMóra k6szJ&ett vakolat
1'ervez.ett hefyek.n. Yll&S terekben, ~Uitdóbao, : ragas.nott csempe/
lábazat Of1'I SOI 1Sx IS cm-es matt leh6r r~ csempe
/06r1ten~Uv: W>aulfol6tt/

2an belső vi.kmt

pofie-.

fes!és

F4-padlás elötér új fala

IDörf(en kiszel6lO sáv; mennyeiel elartl
8

P4-lift akna padló

termen talaj
40cm valbetcn lemez
Sem szerof60eton

P2-padlás padló

bih•Mnet. lemez. telaJnftdV&ss6g elleni &Dge:eltrs

2"1 5cm R~ Muttirock
lpadlási3rda sáv alatt torhehit6: Monroclc MaK El
1rtg pára zéró fólia 1me9"vö padfá5f6d6merv'

termen llllftt

t 2cm oeremeln et"6al!ett vasalt 8'ta1
1 !'1cmka~el

F2-pince határoló fal külső rétegrenje
Fafsl:eB:ezot fT9cm tömóf CCgtaJ
20mm srlvárg6 lslel6z0 eteml-O&ken Delta M S20f

Delta Terraxx relúietszlvargó lemez
Rétegesen töm&ltett hOmokos ka\llCS vit1U1töltés
TEtfmett!a&aJ

füt6U te.- llél)C.Sdhaz:i <*2aU fe661

211gg;psz:lw1on
1r1gpO<W<ólóka
10cm szálas hós.uge1~ J10cm ~ v•z.s.tetkue1 k616<tl
1rtg0SB
10cm sdlas ~lola:alj.. h6szigelelH/csavarorval

........

....-„~

1rtg p3razárólpNafaez6 r6teg

0-3cm hOmokfelől".és
1Scrn POIOSZSÜYeg
6-3cm vakolat

lmeglévO botltott gerendás fafl)(jitml
7,Sem agyag1apasztás
2,Scm detzkézal
22cm t 6122 geroncl'2:at I 6()..1 OOcm ..t6nt/

2,Scm oeszkAzal
3cm vak olat tMd alapfeK;etref-411. ut6'ag(>san gipszkarton/

20tm álmemyezotl l ót
lfem gipszkarton tartószerkez.el·ptRig1ps- rendszere nJ
2rtg 12."12,Smml glpukanon étrncnnyezet/

•1J./16
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METSZET B-B

METSZET D·D
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P1-pinceszint padlója:
1cm Lapbut\olat /Gumi '*"61

O.Scmnogesztó
(Vizes helylMgel<bon

•"'-lelH

ebsztikus, vfzlltó, ~1e1 kent SZJge~s)
6c:m Aljalbeton
1r1g PE etvMasztó rfiteg
1aemU~EPS 100~

8mm FelúlelwYMQó r6teg; Oefta-MS 8 mm

~'"'"'"
6cm
,_.utbeton
15cm k.iMc:Ml1lM

tormen telllJ

P2-padlás padló
2· 15cm

R~ MuHlrock

1pa<MsjA1da sbv abt1 te1hchl6: Montock Max El
1r1g pAmzéró fólia lm&g~v6 padlasródémen/

P3-padlás tér bejárat
mennyezete
2,5cm ritkí10tt des:Uzal
2"t5cm Rotkwoolt.tl..ti'ock
1ng P.arazMó fótla

Mm gfpslka110n t8r10uetkezel-pl.RlgAp$rencbzeren/

2rlg 12· 12.Smml glpszk•non ollmennyezOI/

F1-pince határoló fal belsö rétegrendje

F3-homlokzati falszerkez et

1.San Oldatfalalc vakolésa wobef 1em1nova KPS "~konyvakollt
8mm A fol!elűlel sul6z6s6t blztocll6 Delta-PT
fetneoes<tett mU8nyog hélOY8I elálon dombomyomo<t lemez
1cm Oóf'k:en Delt&-PT mOanyaghálóra k•szrten V3'coktt
"°"'9zett hetyeken, vizes terekben, hulad6kllud6b8n. : ragasnoct csempe/
l 6bozal. egy sor 1Sic15 cm-es man fehm" ragasztott csempe

Jcm h0rnbkz6' vekdat

1Dör1cen be-szell6l6 dv: lábal.a! fölónl

•mm

feslés

5mm burll:olható ~ez pd.eta6nb0l,
Y6kony3gya1 rngnsno habate1ba rakva

F4-padlás előté r új fala
1 fUt6tt l&r „6pcsóhad okta.V feW

•Ocm vasbek>n lemez
Sem szerel6beton
bitumenes lemez lalalnedves.5'Q elenl szlgetfli&s
12cm peremein er6siten vasalt ~at
15cmkavics.a9jzat
termett talaj

F2-pince határoló fal külsö rétegrenje
Fats.z.ei\ezet n9crn tom6r légla/
20nvn uivárgó /sz.el6z0 efemf...('Xxl(en Delta MS20I
Deltll TllTl'U falUlets.vvárgó lemez
R6tegoson tóm&fletl homokos kavics VIS.slalöftés

t .5cm ragl!llZl<>41 hodog lopbur>olat

45cm r6gl nagytn<lretO 16m6< téjp lal 116gla:29" 15"6,51
2cm befs6 va„o&At

K)ör1(&n klS.Ull6z6 sáv: m@t'IC'IYf!Zet alat\f

P4-lift akna padló

T1-terasz /!ütött tér feletV

211Q g<pul<Ar1on
111g parauró tóloa

"°"""'6nl>Olltjszúltburlcothol6"'k~z.

~kony&gyas esemperagitS.(t6b8 le-'.tetve

Sem oljlolbeton 2'JI. leitéosel
lr1g PE *""'>IOglol - . 6 reteg
16cm PIR hOoz>getelH (pl. P IR)
homolc lojlKk6oz6A ().5cm/2'JU

1f1g i*1Urd/*11f6kez6 r•1eg
o.Janhcmol<l<MMs
t 5cm porosnuveg
6-3ctn V8koial

10cm JZMas h6svgetetes J10cm acél v&nzer1ce.c.et ~IJ
1ngOSB
tOcm ldlas -homblczati- h6szigot~varozvaJ

TermeUlalaJ

lrn&91NO borllotl gerendé s fnlód6ml
7,5cm

aoy30tapauti1

2,5cm c:leszk.ÁZA I
22cm H3122 gere ndázat / 80-100em ..t.:•nu
2.Scm deukAz.al
3cm vakot&t fnad oIDpfeMe!reJ..ill. utó4lgosan glp$lk.nl10nl

20cm 81mcnnyozod 16r
nem gipszkarton tariosz.er'olezet..pl.Riglps- rendszeren/
2rtg/2:12,5mmlg!pszkl\r1on M-nennyezelJ
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P1-pinceszint padlója:
l cm Lapburkolat /Guma padló/

0,5cm ragasztó
(Vizes helyiségekben vlzszlgete&és
elasZ1rkus, vfzz.áró, üvegsz.11betétes keni szlgelelés)
6cm Al1z1u.be1on
1rtg PE etvélasztó réteg
18cm l épésálló EPS 100 h6sz1Qeteles

8mm F~tllM'trgó r6teg Oe!to·MS 8 mm

P3-padlás tér bejárat
mennyezete
2,Sem rítkltott deszkáza t
2· 15cm RocJ(wool MuWrock
1rtg Pflrozar6 fólia

t Scm kavicsal1tar
termett talaj

'.km l"IOmtokzat vakolni

45c:m rhgi nagymé1etOlömőr té{lo lal ltégla.29" 15"6,Sf
2cm

~ só

wtkolal

F4-padlás

/Oörken b& szeH6zó :dv: lábazat lölöltl
0

e lőté r

új fala

1()&1.;en kiszollózó sav: mennyezel alall/

a fütött tér /lépcsót\8z1 oktaV

P4-lirt akna padló
F2-pince határoló fal külsö rétegrenje

40cm v1tsbelon lemez

Sem sze1e46beton
bitumenes lemez tala1nedvess6{J allenl a.vgo tol~~
12cm peremein ef6sflen vosolt 3~l8t

2· 1Sem Rodcwool Multlrock

t !'>cm k:ltVll':Mlp.1111

1ermentalal

Falszerkezet f79cm \6rnöl tégla!
20mm s.zivárg6 /.szel6z0 etem/-Oőfken
Delta Terraxx fe1ük!ISLIY8tgó lc~z

T1-terasz /!ütött tér feletU
1,5em ragasztOll hideg lapburtcola l
4mm ~le1.116nb6t ké9.Zütt bufkolható vékonydrainleme.z,

vékooyágyas csemperagasztóba fektetve
5mm burkolhat6 szigetelőlemez pol1et1ténbOI,
vékonyag,,.as r30au16 hllbarcsbn rt1kv11
Sem alJ?il'.beton 2'4 lojtésset

16$1.$

Liba.zal' agy $Ot 15x15 CITH!S mait feMr ragasztott csempe

n·

P2-padlás padló
lpadlasj.1rda sáv alatt terhelhe:ö; Monrock MaK EJ
1r1g párazéró fólla lmOQU111ö paali1s!Odémenl

F3-homlokzati falszerkezet

1.Scm Oktattalak vnkolása weber 1erranova KPS 11ékonyvak~a1
Smm A l;:1tfeh.1let s.zellözésél bcztosltó Oolta..PT
felhegeszleU műan yag hálóval olltttou clombomyomott lemez
1cm Dörken Delt.3-PT mOanyaghálóra készflett v ok°'<lt
flervezett holyeken. vizes tere!cben, h ulladéktárolóban , : rAQJ)s.llo tt aempol

Jlóm g loszkMoo 1artószerkezet-pl.Rigips·
rend!LZ.e,en/
2rtg
12.Smmf gipszkarton AlmoMyozol/

huMm~~sltgú ~mez

6cm Al1zalbeton

F 1-pince határoló fal belsö rétegrendje

felől

2'1g g1pszkanoo
1rtg párazáró fólia

no PE technológ•al elválaSLIÓ réteg

1

16cm PIR h6sz;gete'6s {pl. :BaUCler PIR)
homok 'cjtésképzés O.Scm/2%1
1rtg pám2étó/pflral6kez6 réteg
o-3c.m homokfel16ttés
l 5cm poros.zsüveg
6-3cm vakolat

10cm s.zalilS h6szlgelc\M / 10cm ~ I v.lzszerkezel l<özótll
D~lt<t

MS20J

trtg OSB
10cm szfl l3s ..f'IOmh>kzal f-

hőszjgele'éslCSl'lvarozvBI

R Otegesen 1omötf1tm riomoicos kaVICS v'lsszatöltés

TorrnetltalaJ

/m&fiév6 bot'l!otl Q4!reodfis fafödé:nv'
1,5c:m agyagtapasztás
2,Scm deszkázat

22cm 16122 gerendázal I S0..100cm -kénV
2,5cm do&zkázal
Jcm vakotat /néd olapldü'el ref-tll. utó&egosAn gipszkMon/
20cm élmonnyozotl lót

ffém glp~kerton 1art6szerkezet-pl.R ig1ps- rendszeren/
2rtg 12· 12.5mml glpszkar1on álmennyezet/
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Tervezői költségbecslés a Bp. XV. Kerü let Őrjárat utca 1-3 sz alatti volt Észak-Pesti Kórház 11.sz.

épületének MŰEMLÉKI REKONSTRUKCIÓJÁHOZ

!Munka nem megnevezése

1M unkanem hez tartozó feladato k felsorolása

Becsült építési költség

1 Organ izációs költségek
ldelglenu jr•m b vi?c.ullakozn ldépit~ ts a k1vttm1is atan! kOIUége
Munbttrület ldlat.i rol• ~ tdcíglenes keríténel,
8ont.iil t6rme:lék, ~ítésl h u lladékok illetve a kitffme:lt föld ~willitáH
6nll!-s veddem bl2tosil.íiH 12 honapra

Ta!Yri1ások, durva és atoe-re

2 Bon tási mun kák
Porta épület tdjn bontása, az •l~pte:stek bont.iuiva1egyúlt
l c t~hiju•t. lé(eléJ., fóll•. b•doco,nerkeu:t bont.l>e,
Tetöszerkezeti bont.lsok. feltjrbok készitm a 2..tró fodé~n
Pa dlóréteirendek bontása illl pince, fsl, ttne:let u:lnten ~ • 1er;um!:te11md bont.i w
Vjluzblbontís.olc., falburkol• t bontJsok, bielsó bttpitiett bútorok szi!fo&ó b ontu„1
F6dt:mbont.Íiok a lift hel~n

ezer forin1

6 ,750

ezer fonnt

10,650

ezer forint

7,350

ezer forint

3, 850

ezer forint

2,9SO

ezer fonnt

2 2,400

ezer forint

18, 100

ezer fonni

6,400

ezer fonni

32 ,250

ezer forint

10,800

ezer forint

3 ,650

ezer forint

14 ,950

ezer foMt

33 ,75 0

ezer forint

20,950

ezer forint

12 ,650

ezer forint

2300

1100
'9 50
1650
3650
1450
1900

Iroda t:s nktárkontCnu bt1té~ 12 hónap
Egyeb frivonul.i.sl fttcs1trninyek (vUagitis.ok. cpitki tjb1• stb)
Ved6 burkol.1tok u ~téklclt.irba fötvc.tt demek \ledelmirc. fol11t.i li:u,h a t ctó felu tt.hho1

3600
1450

Z.ulu a tok .1 monolit vubeton s1e11ite.2etek kén 1°tésénc1
Egv pa!lónintú bels6 oi!Mny kéuitéu • bels6 munUkhoz
Homlo!Qati kOnnyú a11v,ny ktstitise fi terepen tart.iu 11 homlokntl rn~uri l,i shoz
ldeí lenes a l~t • mautó uerketetie-k a bon tisokhoz, 1et6felUJít;i sh o1

2700
1550
4750
1650

Alapoz;,h fók1munkit u új porta ~Uletnél

1850

0

1700

4 7....s:tluz.ás és á llvá nyozás

S Ir tás. föld- és szikl3m u n ka

rgó k e:s

25,500
8500

3 Fclvo nul:i5i lélcsitm ények

külső uivi

ezer forint

49 50
127 SO
1700
3250
1700

AnVf1mor1a 1asi k6hsll!-gek, cu1épl1ft bt-dés.
Meg\la1óu1l.isi terw.k, 1eodézia, snkértc'SI d ij•k

FOldmunli;.ík. a 11-es epület an1olakn.6in.il i' a

28,400
2350
1700

nl& ttc~s ~és1ittsenel

Földmunk.tk a olnceulntcn u UI rétttrend kia la kítisíhoz és a 1cn.re2en hf1 süllveutikétlez

3350
ll50

6 Szivá rgóéphés, alagcSÖ\'ttés
3850

7 Sikalapozás
2950

8 Helyszíni beron és vasbeton
m unka
v .u bcton uerkc1c.1ek kruhke u ü) liftakn.inál
V;ualt 1ljiatok é-s a/1za tbeto nozások
Porta uericezet.I bc.tonozisal , cs egyéb kúlsó betonoz•sok
FödCmuerkezeti !elvált.is ml1ttl betonozás.ok, hitsó teraulel'nel ü bek6tése

8900
6750
3900
28 50

9 E lö regyá n ort ép üleu zerkezeri
elem elh elyezése és ozerelése
Át h id atok , gercnda k elhctvezne, a nvflasoknál
Kúlsó homlokzat hlinY?ó &iPst stukkó e lemeinek elhelyt'zne
íed l.6vek elhe"""zn c 1 kéminyeknCl és a1 orol'nuton
El6rttY.irtott 1ni.olaknik 1elcoflbr (21db)

3200
4 700
3 900
6300

Porta Cpúlet 1ct:lsze-rkeze tel
Actl klviltó e lhe-1',"tzé-se • fbdCmekn~

4950
1450

10 Acéls7,e rkttctek

11 Fa la zás és egyéb kömü vcsm un ka
Vilanfa!u.sok a 1 l ·e~ épútetnél is a porta épCi!etében
Vakoliso~ a szú~é&es h~ken • behd terekben

5900
4250

fdületek. ny11Sskereteli; viuzu lhtis.a
Horonyvésések, nyil6sklalaluti sok, Uv1javi1a~ok
Falazisok a porta epOlett:nt:I
EMb be ls6 k lcCiM lcóm«Nesmunkik (ol kCils6 \lakolh a u i elelbké ozé-sheJ)

7800
2900
4 900

6500

Tetduerke zet Javítása, alitimnztuokkkal uJ s1erke zeti elemek beépíiCsével
De~zk,h al u eri!' e 1 uük
es hel'ftken a borított ~ e.nd;h fődémnC I

9500
1300

12 Acsn1unka

13 1-: gés termék-t'.lvezelÖ rendszerek
ú· uerclt k~mii!:n k:eu1tke fcm urtószef"kvette l

3650

14 Szá razépítés
Uj glp~ikarton j tmennyt:ltt kk1hCse

a födémek • l1tt a veiettk. l;impa uamíra

Szere lt fa lak 1r:n:1 te~ (e.citetfala k stb)
Porti u ere h b urkotata (szi k ement va1V ~nertt:lr.:11)

15

7S50
4950
2450

Tctófcd ~
Új hCju11 kCn ít Cse hornyolt u erépfedksel az archN állapot uetlnti kialakltisb•n

UJ satkantyW; élképzH (küpc.u1~r) késútést
EC'('l"d1 rekonstrujlt 1t-t6ell"'f'n4:' keszitew
Lfi:e1es es uéltoiró telöfólla kkZilHe
Hófo.rók, t etók:ibUvók, oadláslírd1, VllU m\lé-delml ucrke.zetek

11500
8900
3200
5300
4850

16 Aljzarkészirés, hid eg- és

melegburkolat készítése
AIJlatok eldkéuítHe. ldqvenUtkck
Hldegburkolatok ktszit Cse a U ·ci epülc1ben es a portjban

3200
12300
S450

17 Bádogozás
Tet6h6z kapcsolódó bádoaoti~k. e.s6\lúJ~u etk, 11i1ehif'Zet6 csa torna
Fatlefedkek. pá rUn k. ae t-nt61e metek elhc e1He

7900

4 750

18 Fa- müanyag és üveg szerkezet
elhelyezése
Ujracvártott ltOli.6 nyíláuárók
Ujragvártott bels6 nyiláu.i rók
lJ..ie1szerkezetek beepítffe a fóépűletbe n • porta ipületébe

ÚJ belsd • Jtók dhetvum a 1 l·H épOletbe:n
Úi nvt1áuá r0nukez:etek 11 rK>rtll tnOletém.~I

25,300

ezer forint

7,300

ezer forint

22,150

ezer forinl

20,600

ezer forint

5,500

ezer forint

31,800

ezer forint

4,050

ezer forint

U ,700

ezer forint

67, 700

e zer forint

3150
4200
9800
4250
3900

19 Fém nyílászáró és épü letla katos-

szer kczet elhelyezése
Fkn ajtók ~pítbeo 11 s2ük~1es hrl~kre (padi.is, ae~:et, p ortai
Korlátok lak•tosJa vitiu
hvib éoületlakatos munli:.;ik

1200
2900
3200

11-et ~úlet teljes bels6 felll letinek fn t cke a beb.6 ~ u erkezetek mizol;isival
f ém s.zerkezetek felületi megüjitiJ.t, teije:s rétegrend! megüfitiisuil
Porb épületinek bet~ fntésl munklil
11-es eoOlet külld homlokutl fntése, ulltkát festekkel

7500
4350
I S50
8 750

Talafnrd-tti"s e lleni kOls6 uíget~4!1 kbzítese, a f6ép01etn~ és 11 porünál • vf:szintn és•
f0g61q::n fe!Uleteluen
fe:IOletst lWrgó lemetek ~hetyezrw
f Obbléte1a h6s rl&l"te~k elhel~zm il zárófbdf:m en
Úntiltó rieteeek is pinceulnti tlliljold•li h6u lcetetH eU1etye.1fle
Trruz rétecrend! kli1 lo1kíUs h ó és viuzigetclfsel
Kent W1etelHek kénitése o1 biels6 ti'ben Ill. o1 homlok.utl k6nyökl6knél
Lapostet6 h6 és vi1ul1etelés a porta épOleténél • uúks&es k k-té-SJít6 tiemekkel

4100
2350
2700
3650
1450
2400
3950

S!nes tutllí rnw-lcolók bttt>l'tése a ké llé.zet:O r:erébto kos abla.k okb•

5500

20 Felületképzés

21 Szigetelés

22 Á rnyéko ló k beépítése

23 Restaurátori m unkák
E~t::di rcStaunitori ~ Y:&ll..01.isok illetve:& n:.staur:itori s1.akfdOgydct
ResQurála ndó abl•lu.zerkezete k betsa iziirny h6 u lgeteld Ovet:ez~sévd
RHtilurá lilndó kUls6 iljtóuerke1etek
Fiknrestilu ritori felildi11ok
Gle>s.z 6ntvénvek. és homlok.iati d iszek mttmlntf1íw,

l200
17500
3900
4JOO
2900

24 Beépített berendezési t:írgyak
elhelyezése
Bdpftett bUtorok kMzitése {konyha stb)
Porti berendezisel 61tözónekrén le ult , d lsz éc.s.er blltoral

1700
1350

Sze""lyfelvonó t~epíthe

9500
4100

25 Lift
engedétyez~sel,

bttpítluel, átadisul együtt
h!2b•

26 Elektromoscncrgia-tllátás,

vi ll anyszerelés
6300

&ontisok
KOlsc5 il!építmlnyi hiló:atok
Tutószerte1etek

JS50
9250
10800
11850
6850
9850
9250

Sels6Ub~ek.

Ump41te:Stek
Blztonsiel v1lágltás
SzetefWnvck
Eloutók.

27 Tüzj<liö rend szer kiépítése
Mtndkét é lllethen köt

ntt1I

28 Gyengeára mú rendszerek
kiépítése
StruktUri lt h ilózat kléplléu

1250

klnítMe EPH renduttre-1

8 150

29 EP H, filldelés, villám\'édelem
Víllá~eltm

30 Épületgépészet

31

ezer forint
ezer forint

8,150

ezer forinl

89,105

ezer forint

14,050

ezer forint

13950

b tételek.

kit h zit ö mun kák

10,750
16,200

10 750

GizeUá l'is (bontás, kuáncst:re, k~énycsere, sitrelésl munkikl
FOtb·hOtis (bontis, n 1d lá toros h'.lté-1., u6hálóHt urre, VRF hútk l rendszer, kazánhizl
'llttelvenyek.)

46()50

Viz·c.uitorna (bontás, vizes bere ndezkl tárcyilk, HMV Urotó, \lezetékhálólilt ueréje

20710

6 7S8

S:ellc51és (bonUs, ~tllá toros ucllc51H, lqbttre.ut6k. lf.gc.s.a1oma hilóut)
Tflken btlOli kO:mOhálótat ( vizwzeték tseri;e, s2ennyY11 ts.o1tlakozásl p onto„ ltiillaklth„.
földmunkoll

817S

Az épOlet 10metert'1 k6rn~zetében és u egykori porti h ~b1 n6vén)'let és t ert>p helyreé.faitiis

3500

70 2

Kö m yczetrend e:z.és

Az U/ poru e l6tt H mellen\ kömyezetrend~fl

4300

AJ UI be'árilt mfo1tti krrites bonUs, k•ooith......,,k. bl."iá rd üt f.oftés

6150

l_L_E_K_ és_P_O_R_T_A_é_p_ü_le_t_te_l_je_s_k_o_·1_ts_é_g_e_-_t_e_rv_e_z_ö_i _b_
e_cs_l_é_s_-_n_e_tt_ó_:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5_9_7~,7_0_5~I ezerforint
A

tervezői

köhségbecsJé st készitette, összeálitolta:

SChuszter Dániel
Tripan~um !Opitész Muhety Kft
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