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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 1995. óta minden évben meghirdeti az I. kerületi
társasházak részére az épületek felújítására vonatkozó pályázatát. A 2020. évi épület-felújítási
pályázatra összesen 104 társasház nyújtott be pályázatot az épületek külső, illetve belső szerkezeti
felújítására. A pályázatok támogatására a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 28.)
önkormányzati rendeletben 100 000 000 Ft-os keretösszeg került elkülönítésre.
Az épület-felújítási pályázaton a társasházak vissza nem térítendő támogatás jogcímén,
utófinanszírozott formában a felújítási munkálatok költségeinek a 40%-át, de maximum 3 000 000
Ft-ot nyerhetnek el, mely összeg a felújítási munkálatok elvégzését követően, a társasházak által az
elszámolással egyidejűleg benyújtott számlák alapján kerül folyósításra.
A pályázatok lebonyolítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.)
48-56/D. § valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben foglalt
rendelkezéseknek megfelelően történt. A pályázatok benyújtásának és szükség esetén hiánypótlásának
végső határideje 2020. július 15. napja volt. A benyújtott pályázati anyagok a Műszaki Iroda által formai
és tartalmi szempontból is felülvizsgálatra kerültek, a társasházak által elvégezni kívánt munkálatok
szükségességét az önkormányzati megbízottak helyszíni szemle során ellenőrizték és kialakították azok
indokoltságával kapcsolatos véleményüket. A megbízottak a munkálatok indokoltságát és fontosságát
1-5-ig tartó skálán osztályozták, ahol az 1 a kevésbé indokolt, az 5 pedig a leginkább támogatandó
munkálatokat jelöli. (1. melléklet)

A 2020. évi Épület-felúíjtási pályázatok összesített adatai:
Összes beérkezett pályázat:

104 db

A pályázaton megfelelt:

99 db

A pályázati kiírásnak nem felelt meg (érvénytelen):

3 db

Visszavont pályázat:

2 db

A társasházak támogatási igénye:

193 189 150 Ft

Az önkormányzat által a felújításokhoz biztosított keretösszeg:

100 000 000 Ft

A társasházak által elvégezni kívánt felújítások teljes költsége:

734 000 000 Ft

Műemléki épület pályázata:

4 db

Városkép, utcakép javító felújítások (homlokzat, tetőzet, kémény, lábazat,
kapuzat):

59 db

Energiahatékonyságot eredményező korszerűsítések (homlokzat szigetelés,
fűtéskorszerűsítés, gázvezetékek felújítása, korszerűsítése):

9 db

A 104 pályázattal érintett lakások száma:

2926 db

A 2017-2020. közötti időszakban benyújtott pályázatok munkanemek szerinti eloszlását az alábbi
táblázat szemlélteti. Az egyes társasházak pályázata ádagosan több munkálat támogatására is irányul.
Az adott munkanemre irányuló
pályázatok száma
(db)

Munkanem megnevezése

2017

2018

2019

2020

Tetőfelújítás, ácsmunka, bádogozás
Elektromos vezetékek felújítása
Flomlokzat és tűzfal felújítása

25

15

20

20

24

20

13

18

23

14

20

19

Lépcsőház, nyílászárók, folyosók felújítása
Felvonó felújítása
Kapu csere, felújítása
Függőfolyosók, teraszok, erkélyek felújítása
Kémények felújítása
Vízelvezető rendszer felújítása
Víznyomó vezeték cseréje
Gázvezeték felújítása
Esőcsatorna felújítása

17

7

38

28

17

4

9

9

4

15
-

9

10
-

12

12

3

5

2

4

-

1

3

2

4

7

4

1

4

4

2

Híd és udvar, járda felújítása, felszíni vízelvezetés
Támfal, mellvédfal felújítása

1
_

2

4

7

5

1

4

Pince, óvóhely, födémgerenda, pergola, felújítása
Pincei lefolyóvezeték cseréje

1
-

2
_

2
1

2
5

_

*

_

-

-

1

Fűtéscsőhíd bontása
Talaj stabilizálás injektálással

6

1

3
-

1
1

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a társasházak pályázatára vonatkozó bírálati adadapokat,
amely magában foglalja az önkormányzati megbízottak által benyújtott szakvéleményt, valamint az
elbírálás szempontjából releváns fotódokumentációt.

Az előterjesztés 2. és 3. melléklete a támogatások elosztására vonatkozó 1-1 javaslatot tartalmaz az
alábbiak szerint:
A 2. melléklet a támogatások elosztására az alábbi javaslatot tartalmazza:
A leginkább indokolt munkálatokat (5-ös értékelés) végző társasházak a számukra adható támogatási
összeg 70%-át, a 4-es fontosságúként értékelt munkálatokat végző társasházak a támogatási összeg
50%-át nyerik el. Az elosztás után fennmaradó 88 732 Ft-ot az 5-ös értékelésű pályázatok között
osztottuk el. Ezen elosztás alapján 18 érvényes pályázatot benyújtó társasház nem kap támogatást,
ugyanakkor a támogatáshoz jutó társasházak jelentősebb összegű támogatáshoz juthatnak.
A 3. melléklet a támogatások elosztására az alábbi javaslatot tartalmazza:
Az érvényes pályázatot benyújtó társasházak mindegyike a számukra adható támogatási összeg
50%-át nyeri el. Az így fennmaradó 3 039 285 Ft-ot szintén az 5-ös értékelésű pályázatok között
osztottuk el. Az elosztási mód előnye, hogy valamennyi társasház támogatáshoz jut, ugyanakkor a
munkálatok indokoltságát kevésbé veszi figyelembe és ebből a szempontból (a fennmaradó összeg
elosztását kivéve) minden pályázatot azonos módon értékel.
2. Határozati javaslat* 1
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (X. 1.) önkormányzati határozata
a 2020. évi Épület-felújítási pályázatok bonyolításáról és döntés a támogatási keretösszeg
elosztásáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi
költségvetésben elkülönített keretösszeg terhére, a ... számú melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja a társasházak 2020. évben benyújtott kerületi Épület-felújítási
pályázataira vonatkozó vissza nem térítendő támogatásokat, egyben felhatalmazza a
polgármestert a nyertes pályázó társasházakkal a megállapodások megkötésére.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi társasházak
pályázatát érvénytelennek nyilvánítja:
1011 Budapest, Szőnyeg utca 3.
1016 Budapest, Derék utca 19.
1015 Budapest, Batthyány utca 36.
Határidő: kiértesítésre a határozat hitelesítését követő 10 munkanapon belül
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Mellékletek:
1. számú melléklet: összesítő tábla az Épület-felújítási pályázatokhoz
2. számú melléklet: támogatások elosztása a munkálatok indokoltsága alapján
3. számú melléklet: támogatások elosztása az adható támogatás 50%-a alapján
4. számú melléklet: bírálati adadapok és fotódokumentáció

Kiosztott támogatás
összesen
(Ft)

1. számú melléklet - Össesítő táblázat a 2020. évi Épület-felújítási pályázathoz
Somám

Pályázó épület címe

5

Ág utca 4.
Ág utca 5.
Aladár utca 18.
Aladár utca 2/B.
Aladár utca 4/A.

6

Alsóheg v utca 3.

7

Attila
Attila
Attila
Attila
Attila
Attila

1
2
3
4

Felújítási munka megnev.

Kiviteli költség
100 %-H

Betonjárda és lépcsők felújítása. Mészáros utca 8. házzal
szomszédos kerítés és támfal felújítása.
Bejárati lépcső felújítása
Társasházi pincei alapvezeték-rendszer felújítása
Homlokzatfelúiítás 11. ütem mdvar)
Méretlen elektromos hálózat felújítása
A társasház teljes elektromos vezetékrendszerének
cseréjéhez. Helyreállítási munkák (kőműves munka,
léipcsöház festése).

870 042
0
0
1 320 000
1500 000

870 042
164 694
936 552
1 320 000
1 500 000

3 793 556

1517 422

1517 422

4

758 711

758 711

1 657 675
1 597 675
3 811940
955 594
3 305 444
0

1 657 675
1 597 675
3 000000
955 594
3 000 000
0

5
5
5
5
4
Ö1

1163 235
1121 235
2 102 862
671 778
1 500 000
0

926 879
896 879
1598 041
575 838
1 500 000
0

3 718 684
920 340
2 082 273

3 000 000
500 000
2 082 273

5
1
4

2 102 862
0
1 041137

1598 041
250 000
1 041137

Attila út 33.

17

Attila út 4.

Lift felújítása

18

21

Attila út 41.
Attila út 65.
Attila út 77.
Attilla út 61.

Felvonó felújítása
Lift felújítása
Magas tetőszakasz felújítása, a héjazat cseréje
Pincei lefolyóvezeték csere

22

Batthyány utca 12.

23

Batthyány utca 20-22.
Batthyány utca 28-30.

11
12
13
14

19
20

24

644 904

644 904

3

0

322 452

28 373 815

11 349 526

3 000 000

4

1500 000

1 500 000

7 078 980
6 247 679
5 537 250
756 492

2 831592
2 499 072
2 214 900
302 597

2 831592
2 499 072
2 214900
302 597

4
3
4
5

1415 796
0
1107450
214 680

1415 796
1 249 536
1107 450
249 340

Közös gázvezeték részleges felújítása, szabványosítása
1 359 383
A Társasház Batthyány utcai és a Toldy Ferenc utcai
lépcsőházakban lévő 2 db lift felújítása.
4 188 000
Kapualj és lépcsőház teljeskörű felújítása
8 700 760
Kéménymagasítás. Liftgépház külső homlokzatának
felújítása.
1 260 750
Támfal és kerítés felújitás
Elutasított.
Tetőszerkezet és a hozzá kapcsolódó kémények felújítása,
III.-ik építési szakasz.
25 187 225

543 753

543 753

4

271 877

271 877

1 675 200
3 480 304

1 675 200
3 000 000

3
5

0
2 102 862

837 600
1598 041

504 300

562 540

165 100
0

3
0

0
0

82 550
0

10 074 890

3 000 000

4

1 500 000

1 500 000

1 427 480

570 992

570 992

5

402 556

383 537

4 884 000
6 210 000

1953 600
2484 000

1 953 600
2 484000

5
3

1 370 382
0

1 074 841
1 242 000

3 126 583

1 250 633

1 250 633

5

878 305

723 358

3 221 000
2 084 553

1 288 400
833 821
0

1 288 400
833 821
0

5
4
0

904 742
416 911
0

742 241
416 911
0

Dísz tér 16.
Társasház sétány felöli homlokzatának javítási munkálatai
4 528 185
Donáti utca 18.
Lépcsőház felú jítása
2 397 394
Donáti utca 3.
Elektromos hálózat felújítása
4 941 538
Donáti utca 9-11. és Szalag utca
14-16.
Fűtés korszerűsítés
Visszavont pályázat.
Döbrentei utca 6.
Homlokzat felújítás a Várkert rakparti oldalon
22 965 020
A Ben rakpart felöli életveszélyes homlokzat és 4 db
Fő utca 19.
erkélv teljeskörű felújítása
4 858 350

1811274
958 9581
1 976 615

1 811 274
958 958
1976 615

5
3

4

1 270 754
0
988 308

1003 678
479 479
988 308

0
9 186 008

0
3 000 000

0
5

0
2 102 862

0
1 598 041

1 943 340

1 943 340

5

1 363 200

1 069 711

25

Batthyány utca 29.

26

Batthyány utca 36.

27

Bem rakpart 15.

28

Bem rakpart 26.

29
30

Bérc utca 18.
Bérc utca 19-21.

31

Csalogány utca 26.

32

Csalogány utca 6-10.
Csap utca 1.
Derék utca 19.

33
34
35
36
37

38
39

40

50% alapján adható
támogatás

4
3
3
4
4

16

10

Értékelés alapján
adható támoejatúB

1 740 084
329 387
1 873 104
2 640 000
3 000 000

15

9

Műszaki ellenőr
értékelése

1 740 084
329 387
1 873 104
2 640 000
3 359 014

Attila út 15.
Attila út 22.
Attila út 27.

8

Adható támogatás
Umax. 3 millió Ft)

4 350 210
823 468
4 682 759
6 600 000
8 397 536

Az Attila út - Bugát lépcső sarkán 2 db homlokzati erkély
szigetelése, burkolatának és műkőszegélyének felújítása.
4 144 188
Erkélyek felújítása
3 994 188
Attila út homlokzat felú jítás II. üteme - bal oldal
9 529 850
I. emeleti függőfolyosó felújítása
2 388 986
Elektromos felújítás
8 263 611
Lift felújítása
Visszavont jiiilyázat
Attila úti utcafronti tető cseréje, kéményseprő járda
cseréje.
9 296 710
Házmesteri lakás felújítása
2 300 850
Víznyomó alapvezeték cseréje
5 205 682
Víznyomó alapvezeték részleges cseréje és strangelzárók
kiépítése
1 612 259

út 101.
út 105.
út 107.
út 113 - Logodi utca 52.
út 117,
út 129.

Felújítási költség 40
%-a

Lift felújítás automata ajtó beépítés, vezérlés átalakítás.
Lépcsőház, függőfolyosók festése, mázolása.
Bejárati lépcső és bejárati ajtó felújítása. Ereszdeszkázat
felújítása.
Támfal felújítás L ütem.
Légó pincefödém (bauxitbeton) felújítása, megerősítése
acéLerendákkal
Külső homlokzat felújítása homlokzati virágtartó elemek
javítása II. ütem
Kérném és tetöiárda felújítása.
Kerítés felújítás.

Elutasított.

Támogatás (Ft)

Maradék összeg a keretből:
(100.000.000,-Ft)

0

100 000 000

0

0

0

0

1

Sorszám

Pályázó épület címe

'll

Fő utca 26/A-B.

42

Fő utca 4.

43

Franklin utca 2.

44

Gellérthegy utca 11,
Gellérthegy utca 28.

45

Felújítási munka megnev.
Belső udvar fűtéscsőhíd vasbeton tartószerkezetének
bontása
Tetőszerkezet és a hozzá kapcsolódó kéméyek felújítása,
"Harmadik ütemterv".
A bejárati ajtó cseréje vasszerkezetű portáira (az eredeti
kapuval meiiepvező kivitelben!
Társasház erősáramú fővezeték-hálózat felújítás,
szabványosítás, balesetveszélv met1,szüntetése
Gázhálózat felújítása

47

Gellérthegy utca 29.
Gyorskocsi utca 12.

45

Győző utca 5.

49

Hajadon utca 2.
Hegyalja út 12.
Hunyadi János út 11.
Hunyadi János út 4-6-8.

400 Voltos elektromos gerincvezeték hálózat felújítása és
a gyenge áramú vezeték hálózat felújítása
Acélkorlát gyártása, elhelyezése és mázolása
Pálya utca tűzfal felújítási munkái. Lépcsőház festési
munkái.
3 db függyőfolyosó felújítási munkái, cement burkoló lap
lerakása
Elektromos fővezeték felújítása.
Függőfolyosók komplett felújítása
Tető felújítás II. ütem.

54

Kagyló utca 1/b.
Kosciuszko Tádé u. 18.

Tetőszigetelés felújítása, kémények részleges felújítása.
Elektromos fővezeték felújítása, szabván: osítása

55

Elektromos főelosztó csere: a Krisztina krt. 65-67., a
Krisztina kit. 65-67., Krisztina
Krisztina tér 10, és a Gellérthegy utca 2A-B.
tér 10, Gellérthegy utca 2. A-B, lépcsőházakban.

46

50
51
52
53

56

Krisztina krt. 71.

57

Krisztina krt. 79.
Krisztina krt. 87-89.
Krisztina tér 3.
Kuny Domokos utca 1.

58
59
60

61
62
63
64

65

66
67
68
69
70

71
72

Kuny Domokos utca 3-5-7.
Kuny Domokos utca 4/b.
Lánchíd utca 23.
Lisznyai utca 13.

100 %-a

Felújítási költség 40 Adható támogatás
%-a
(max. 3 millió Ft)

Műszaki ellenőr
értékelése

Értékelés alapján
adható támogatás

50% alapján adható
támogatás

2 795 741

1 118 296

1118 296

3

0

559 148

25 264 366

10 105 746

3 000 000

5

2 102 862

1 598 041

1 079 500

431 800

431 800

3

0

215 900

6 308 598
3 320 000

2 523 439
1 328 000

2 523 439
1 328 000

4
4

1 261 720
664 000

1 261 720
664 000

5 749 905
4 157 056

2 299 962
1 662 822

2 299 962
1 662 822

4
4

1149 981
831411

1149 981
831411

10 819 705

4 327 882

3 000 000

4

1500 000

1 500 000

1 870 000
6 949 948
30 591 875
12 450 791

748 000
2 779 979
12 236 750
4 980 316

748 000
2 779 979
3 000 000
3 000 000

5
4
5
5

526462
1 389 990
2 102 862
2 102 862

472 041
1 389 990
1598 041
1 598 042

2 841 400
6 017 235

1 136 560
2 406 894

1136 560
2 406 894

3
4

O
1 203 447

568 280
1 203 447

12 209 614

4 883 846

3 OOO 000

4

1 500 000

1 500 000

6 494 175

2 597 670

2 597 670

5

1821231

1 396 877

2 071 609
24 775 495
5 562 000
1 161 000

828 644
9 910 198
2 224 800
464 400

828 644
3 OOO 000
2 224800
464 600

4
5
5
4

414 322
2 102 862
1 560 222
232 300

414 322
1598 042
1 210 442
232 300

8 177 106
4 060 180
4 800 000
1 965 600

3 270842
1624072
1 920 000
786 240

3 000 000
1 624 072
1 920 000
786 240

4
3
4
4

1500 000
0
960 000
393 120

1500 000
812 036
960 000
393 120

Lisznyai utca 24.
Logodi utca 16. Lakásfenntartó
Szövetkezet
Gázvezeték felújítása.
Logodi utca 48.
Méretlen fővezeték felújítása

3 713 226

1485 290

1 485 290

4

742 645

742 645

2 649 000
20 112 930

1059 600
8 045 172

1 059 600
3 000 000

4
4

529 800
1 500 000

529 800
1 500 000

Logodi utca 49. - Lovas út 18.
Logodi utca 51.
Logodi utca 57.

11 553 533
2 173 500
8 135 1631

4 621413
869 400
3 254 065

3 000000
869 400
3 000 000

5
4
4

2 102 863
434 700
1 500 000

1598 042
434 700
1 500 000

2 076 062
920 000

830425
368 OOO

830 425
368 000

4
3

415 213
0

415 213
184 000

4 659 898
2 867 685

1 863 959
1147 074

1863 959
1 147 074

4
4

931 980
573 537

931 980
573 537

3 038 558

1 215 423

1 215 423

4

607 712

607 712

4 309 820

1 723 928

1 723 928

5

1 209 613

960 006

9 622 598

3 849 039

3 000000

4

1 500 000

1500 000

6 509 947

2 603 979

2 603 979

4

1301990

1 301 990

7 718 577

3 087 431

3 000 000

4

1500 000

1500 000

Logodi utca 6.
Logodi utca 74-76.

74

Logodi utca 9.
Lovas út 9.

75

Lovas út 30. Lakószövetkezet

76

Mária tér 5.

77

Márvány utca 14.

78

Mátray utca 8/B.

79

Mátra y utca 9.

73

Bejárati ajtó és lépcsőházi ablakok teljes cseréje
(tartószerkezet, üveii, tokszerkezettel együtt)
Strang és víznyomócső hálózatának I. ütemű felújítása,
cseréje
Tetőfelújítás III. ütem.
Kapual j, lépcsöház, homlokzat felújítása
Főbe járati előtér felú jítása
Tető felújítása. Szennyvíz alapvezeték cseréje. Utcai
lábazat felújítása.
Felvonó felújítása
Felvonó felú jítása
Épület vízszigetelése. Bejárati lépcső helyreállítása.
Gázvezeték felújítása, bejárati kapu cseréje, lépcsőház
felújítása

Kiviteli költség

Nyeregtető felújítása és I. emeleti függőfolyosó felújítása
Tetőfelújítás I. üteme
Lépcsöház vízszigetelése.
A Társasház elektromos árammal való ellátása a Logodi
utca felöl, az életveszélyes Attila úti helvett.
Fűtési költségelosztó felújítása
4 db kémény tetőn kívüli szakaszának átépítése,
kémény járda felújítása
Elektromos fővezeték felújítása, szabvánvosítása
Lakóépület lábazat szigetelése, csapadékvíz elvezető
rendszer felújítása
Lépcső felújítása, kiegészítő lépcsőházi padlóburkolat
felújítása
Függőfolyosók felújítása a földszinten és az I.-II.-III,
emeleten.
Villamos fővezeték felújítása, gyengeáramú kábelek +
pince világítás felújítása.
Felszmi vízelvezetés I. ütem épület statikai problémák
miatt.

Támogatás (Ft)

0

100 000 000

2

Sorszám
80
81
82
83

Pályázó épület címe
Mészáros utca 12.
Mészáros utca 16.
Mészáros utca 36.
Mikó utca 1.

88

Naphegy utca 3.
Orom utca 14.
Ostrom utca 10.
Ostrom utca 15.
Pala utca 7.

89

Ponty utca 4.

84
85
se
87

91

Róka utca 1.
Szalag utca 8-10.

92

Szilágyi Dezső tér 1.

90

93

Szilágyi Dezső tér 7.

94

Szirom utca 4-6.

Felújítási munka megnev.
Lift felújítása
Elektromos hálózat felújítás
Pinceszinti csatornarendszer felújítása
Függőfolyosó felú jítása
Tetőjárda építés, felújítás. Homlokzat kapilláris víz elleni
szigetelése. Kültéri világítás korszerűsítése.
"B" oldali főlépcső és támfal felújítása II. ütem
Méretlen elektromos hálózat felújítása
Tűzfal homlokzati szigetelése
Elektromos hálózat felújítása
Lépcsőházi előtér lábazat javítása, lépcsőpihenő
burkolatának és lépcsők javítása, külső bejárati lépcső és
utcai mészkő lábazat javítása, felújítása.
Teljes homlokzat kőporos felújítása színezéssel,
bádoiiosmunkákkal, francia erkélyek viszíszipctelésével
Tető felújítás I. üteme
Belső homlokzat felújítása. Tető felújituása.
Elektromos hálózat felújítása, méretlen fóelosztó és
fővezeték felú jítása.
Elektromos fővezeték csere 111. ütem "B" épületben.
Lépcsőház felújítása.

Kiviteli költség
100 %-a
3 874 770
3 053 448
537 100
13 979 125

0
610 690
0
2 102 863

774 931
610 690
107 420
1 598 042

4 524 971
6 886 000
6 829 283
18 369 616
5 304 371

1 809 988
2 754 400
2 731713
7 347 846
2 121 748

1809 988
2 754 400
2 731713
3 000 000
2 121 748

4
3
4
4
4

904994
0
1 365 857
1500 000
1060 874

904 994
1 377 200
1 365 857
1500 000
1 060 874

5 279 390

2 111 756

2 111 756

5

1481 092

1153 920

12 288 863
9 773 701

4915 545
3 909 480

5
5

2 986 800

5

2 102 863
2 102 863
2 093 623

1 598 042
1 598 042

7 467 000

3 000 000
3 000 000
2 986 800

1591442

2 940 000

1 176 000

1176 000

4

588 000

588 000

9 048 572

3 619429

3 000 000

4

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

0

1 732 280
2 177 619

1732 280
2 177 619

3
5

0
1 527 196

866 140
1186 852

843 025

843 025

4

421 513

421513

6 803 908
1 399 449
10 854 282
1971066

3 000 000
1 399 449
3 OOO OOO
1 971 066

5
4
5
4

2 102 863
699 725
2 102 863
985 533

1 598 042
699 725
1 598 042
985 533

2 242 188

2 242 188

4

1121094

1121094

2 986 496

2 986 496

4

1 493 248

1493 248

100 000 000

100 000 000

Vérmező utca 8.
Zsolt utca 11.

Elektromos felújítás

98

Toldy Ferenc utca 72/B.

99
100
101
102

Tóth Árpád sétány 28-29-30.,
Úri utca 44-46.
Tündérlaki mélyút 3.
Úri utca 30.
Úri utca 68.

50% alapján adható
támogatás

3
4
3
5

104

Tigris utca 4.
Toldy Ferenc utca 44/a.

Értékelés alapján
adható támogatás

1 549 862
1 221 379
214 840
3 000 000

103

97

96

Műszaki ellenőr
értékelése

1549 908
1 221 379
214 840
5 591 650

Függőfolyosó, lépcsöház világítótestes korszerűbbre
cserélése alacsony fogyasztású LED-es és
mozgásérzékelős megoldásra. Komplex társasház felújíás
külső homlokzat az 1. szintig, valamint teljes belső
homlokzat, teljes lépcsőház, összes függőfolyosó,
beleértve a függőfolyosók aljának hőszigetelését.
Elutasított
Talaj stabilizálás az egyenlőtlen süllyedés következtében a
tartófalakban kialakult repedések tovább terjedésének
megállítása érdekében
4 330 700
Függőfolyosó felújítása
5 444 048
Lépcsőház, kapualj festése, angol akna felújítása, 3 db
lépcsőházi ablak cseréje.
2 107 563
Külső homlokzat felújítása eresz csatorna csere a Tóth
Árpád sétány 28.1. ütem. Külső homlokzat felújítása
zsalugáter csere a Tóth Árpád sétány 28.1. ütem. Külső
homlokzat felújítása Tóth Árpád sétány 28., Nőegylet
utcai részen I. ütem.
17 009 771
Lapostetö javítása, felújítása.
3 498 623
Teljes tető felújítása
27 135 706
Tetőfelújítás
4 927 664
Udvari lapburkolatok cseréje betonlappal, esővízcsatoma
cseréjével
5 605 470

Szőnyeg utca 3.

Felújítási költség 40 Adható támogatás
%-a
(max. 3 millió Ft}

7 466 241

693 953 682

193 921 430

Támogatás (Ft)

0

100 000 000

0

0

17

3

2. számú melléklet
2020. évi Épület-felújítási pályázatokra javasolt támogatási összegről
(a munkálatok indokoltságát figyelembe véve)
Pályázó társasház

Elvégzendő felújítási munkák

1
2

Ág utca 4.

Betonjárda és lépcsők felújítása. Mészáros utca 8. házzal szomszédos
kerítés és támfal felújítása.

Ag utca 5.

Bejárati lépcső felújítása

3
4

Aladár utca 18.

Társasházi pincei alapvezeték-rendszer felújítása

Aladár utca 2/B.

Homlokzat felújítás II. ütem (udvar)

5

Aladár utca 4/A.

Méretlen elektromos hálózat felújítása

6

Alsóhegy utca 3.

A társasház teljes elektromos vezetékrendszerének cseréjéhez.
Helyreállítási munkák (kőműves munka, lépcsőház festése).

7
8
9
10
11
12
13
14

Attila út 101.

15
16
17
18
19

Attila út 105.

Az Attila út - Bugát lépcső sarkán 2 db homlokzati erkély szigetelése,
burkolatának és műkőszegélyének felújítása.
F.rkélyck felújítása

Attila út 107.

Attila út homlokzat felújítás II. üteme - bal oldal

Attila út 113 - Logodi utca 52.

I. emeleti függőfoh osó felújítása

Támogatás (Ft)
870 042
0
0
1 320 000
1 500 000
758 711
1 163 235
1 121 235
2 102 862
671 778
1 500 000

Attila út 117.

Elektromos felújítás

Attila út 129.

Lift felújítása

Attila út 15.

Attila úti utcafronti tető cseréje, kémény seprő járda cseréje.

2 102 862

Attila út 22.

Házmesteri lakás felújítása

Attila út 27.

Víznyomó alapvezeték cseréje

Attila út 33.

Víznvomó alapvezeték részleges cseréje és strangelzárók kiépítése

Attila út 4.

Lift felújítása

Attila út 41.

Felvonó felújítása

Attila út 65.

Lift felú jítása

0
1 041 137
0
1 500 000
1 415 796
0

visszavont pályázat

20
21
22

Attila út 77.

MajJüs tetőszakasz felújítása, a héjazat cseréje

Attila út 61.

Pincei lefoh óvezeték csere

1 107 450
214 680
271 877

Batthyány utca 12.

Közös gázvezeték részleges felújítása, szabvánvosítása

Batthyány utca 20-22.

A Társasház Batthyány utcai és a Toldy Ferenc utcai lépcsőházakban
lévő 2 db lift felújítása.

Batthyány utca 28-30.

Kapualj és lépcsőház teljeskörű felújítása

Batthyány utca 29.

Kémén'.magasítás. Liftgépház külső homlokzatának felújítása.

Batthyány utca 36.

Támfal és kerítés felújítás

27

Bem rakpart 15.

Tetőszerkezet és a hozzá kapcsolódó kémények felújítása, III.-ik
építési szakasz.

28
29
30

Bem rakpart 26.

Lift felújítás automata ajtó beépítés, vezérlés átalakítás. Lépcsőház,
függőfolyosók festése, mázolása.

Bérc utca 18.

Bejárati lépcső és bejárati ajtó felújítása. Ereszdeszkázat felújítása.

Bérc utca 19-21.

Támfal felújítás I. ütem.

31

Csalogány utca 26.

Légó pincefödém (bauxitbeton) felújítása, megerősítése
acé 1 gerendákkal

32

Csalogány utca 6-10.

Külső homlokzat felújítása homlokzati virágtartó elemek javítása II.
ütem

33
34

Csap utca 1.

Kérném és tetőjárda felújítása.

Derék utca 19.

Kerítés felújítás.

Dísz tér 16.

Társasház sétám, felöli homlokzatának javítási munkálatai

Donáti utca 18.

Lépcsőház felújítása

Donáti utca 3.
Donáti utca 9-11. és Szalag utca 14-16.

Elektromos hálózat felújítása
Fűtéskorszerűsítés

Döbrentei utca 6.

Homlokzat felújítás a Várkert rakparti oldalon

40
41

Fő utca 19.

A Ben rakpart felöli életveszélyes homlokzat és 4 db erkély teljeskörű
felújítása

Fő utca 26/A-B.

Belső udvar fűtés csőhíd vasbeton tartószerkezetének bontása

1 363 200
0

42

Fő utca 4.

Tetőszerkezet és a hozzá kapcsolódó kémények felújítása, "Harmadik
ütemterv".

2 102 862

23
24
25
26

35
36
37
38
39

0J
2 102 862
0
érvénytelen pályázat

1 500 000
402 556
1 370 382
0
878 305
904 742
416 911
érvénytelen pályázat

1 270 754
0
988 308
visszavont pályázat

2 102 862

43

Franklin utca 2.

A bejárati ajtó cseréje vasszerkezetű portárra (az eredeti kapóval
megegyező kivitelben

44
45

Gellérthegy" utca 11.

Társasház erősáramú fővezeték-hálózat felújítás, szabványosítás,
balesetveszélv megszűntetése

Gellérthegy" utca 28.

Gázhálózat felújítása

46
47
48

Gellérthegy utca 29.

400 Voltos elektromos gerincvezeték hálózat felújítása és a gyenge
áramú vezeték hálózat felújítása

Gyorskocsi utca 12.

Acélkorlát gyártása, elheb ezése és mázolása

Győző utca 5.

Pálva utca tűzfal felújítási munkái. Lépcsőház festési munkái.

49
50

Hajadon utca 2.

3 db függőfolyosó felújítási munkái, cement burkoló lap lerakása

Hegyalja út 12.

Elektromos fővezeték felújítása.

51
52
53
54

Hunyadi János út 11.

Függőfolyosók komplett felújítása

Huny adi János út 4-6-8.

Tető felújítás II. ütem.

Kagyló utca 1/b.

Tetőszigetelés felújítása, kéménvek részleges felújítása.

Kosciuszko Tádé u. 18.

Elektromos fővezeték felújítása, szabvánv osítása

981
411
000
462
990
862
862
0
1 203 447

Krisztina krt. 65-67., Krisztina tér 10,
Gellérthegy utca 2. A-B.

Elektromos főelosztó csere: a Krisztina krt. 65-67., a Krisztina tér 10,
és a Gellérthegy utca 2A-B. lépcsőházakban.

1 500 000

Krisztina krt. 71.

Bejárati ajtó és lépcsőházi ablakok teljes cseréje (tartószerkezet, üveg,
tokszerkezettel együtt)

Krisztina krt. 79.

Strang és víznyomócső hálózatának I. ütemű felújítása, cseréje

Krisztina krt. 87-89.

Tetőfelújítás III. ütem.

Krisztina tér 3.

Kapualj, lépcsőház, homlokzat felújítása

Kuny Domokos utca 1.

Főbejárati előtér felújítása

Kuny Domokos utca 3-5-7.

Tető felújítása. Szennyvíz alapvezeték cseréje. Utcai lábazat felújítása.

Kuny Domokos utca 4/b.

Felvonó felújítása

Lánchíd utca 23.

Felvonó felújítása

Lisznyai utca 13.

Épület vízszigetelése. Bejárati lépcső heh leállítása.

Lisznyai utca 24.

Gázvezeték felújítása, bejárati kapu cseréje, lépcsőház felújítása

Logodi utca 16.

Gázvezeték felú jítása.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

0
1 261 720
664 000
1 149
831
1 500
526
1 389
2 102
2 102

1 821 231
414 322
2 102 862
1 560 222
232 300
1 500 000
0
960 000
393 120
742 645
529 800

67

Logodi utca 48.

Méretlen fővezeték felújítása

1 500 000

68
69

Logodi utca 49. - Lovas út 18.

Ni eregiető felújítása és I. emeleti függőfolyosó felújítása

Logodi utca 51.

Tetőfelújítás I. üteme

2 102 863
434 700

70

Logodi utca 57.

Lépcsőház vízszigetelése.

1 500 000

71
72
73
74

Logodi utca 6.

A Társasház elektromos árammal való ellátása a Logodi utca felöl, az
életveszélves Attila úti heh ett.

Logodi utca 74-76.

Fűtési költségelosztó felújítása

Logodi utca 9.

4 db kérném tetőn kívüli szakaszának átépítése, kérném járda felújítása

Lovas út 9.

Elektromos fővezeték felújítása, szabványosítása

75
76
77

Lovas út 30.

Lakóépület lábazat szigetelése, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása

Mária tér 5.

Lépcső felújítása, kiegészítő lépcsőházi padlóburkolat felújítása

Márvány utca 14.

Függőfolyosók felújítása a földszinten és az I.-II.-III, emeleten.

78
79
80
81
82
83

Mátray utca 8/B.

Villamos fővezeték felújítása, gyengeáramú kábelek + pince világítás
felújítása.

84
85
86
87
88

89

415 213
0
931 980
573 537
607 712
1 209 613
1 500 000
1 301 990
1 500 000

Mátray utca 9.

Felszíni vízelvezetés I. ütem épület statikai problémák miatt.

Mészáros utca 12.

Lift felújítása

Mészáros utca 16.

Elektromos hálózat felújítás

Mészáros utca 36.

Pinceszinti csatornarendszer felújítása

Mikő utca 1.

Függőfolyosó felújítása

Naphegy utca 3.

Tetőjárda építés, felújítás. Homlokzat kapilláris víz elleni szigetelése.
Kültéri világítás korszerűsítése.

Orom utca 14.

"B" oldali főlépcső és támfal felújítása II. ütem

Ostrom utca 10.

Méretlen elektromos hálózat felújítása

Ostrom utca 15.

Tűzfal homlokzati szigetelése

Pala utca 7.

Elektromos hálózat felújítása

904 994
0
1 365 857
1 500 000
1 060 874

Ponty utca 4.

Lépcsőházi előtér lábazat javítása, lépcsőpihenő burkolatának és
lépcsők javítása, külső bejárati lépcső és utcai mészkő lábazat javítása,
felújítása.

1 481 092

0
610 690
0
2 102 863

90
91
92

Róka utca 1.

Teljes homlokzat kőporos felújítása színezéssel, bádogos munkákkal,
francia etkélrek vízszigetelésével

Szalag utca 8-10.

Tető felújítás I. üteme

Szilágyi Dezső tér 1.

Belső homlokzat felújítása. Tető felújítása.

93

Szilágy i Dezső tér 7.

Elektromos hálózat felújítása, méretlen főelosztó és fővezeték
felújítása.

94

Szirom utca 4-6.

Elektromos fővezeték csere III. ütem "B" épületben. Lépcsőház
felújítása.

Szőnyeg utca 3.

Függőfolyosó, lépcsőház világítótestes korszerűbbre cserélése
alacsony fogyasztású LED-es és mozgásérzékelős megoldásra.
Komplex társasház felújítás - külső homlokzat az 1. szintig, valamint
teljes belső homlokzat, teljes lépcsőház, összes függőfolyosó,
beleértve a függőfoh osók aljának hőszigetelését.

96
97

Tigris utca 4.

Talajstabilizálás az egyenlőtlen süllyedés következtében a
tartófalakban kialakult repedések tovább terjedésének megállítása
érdekében

Toldy Ferenc utca 44/a.

Függőfoh osó felújítása

98

Toldv Ferenc utca 72/B.

Lépcsőház, kapualj festése, angol akna felújítása, 3 db lépcsőházi ablak
cseréje.

Tóth Árpád sétány 28-29-30.,
Úri utca 44-46.

Külső homlokzat felújítása eresz-csatorna csere a Tóth Árpád sétány
28.1. ütem. Külső homlokzat felújítása zsalugáter csere a Tóth Árpád
sétány 28.1. ütem. Külső homlokzat felújítása Tóth Árpád sétány 28.,
Nőegylet utcai részen I. ütem.

95

99
100
101
102
103
104

Tündérlaki mélyút 3.
Úri utca 30.

Teljes tető felújítása

Úri utca 68.

Tetőfelújítás

Vérmező utca 8.

Udvari lapburkolatok cseréje betonlappal, esővízcsatoma cseréjével

Zsolt utca 11.

Elektromos felújítás

Lapostető javítása, felújítása.

2 102 863
2 102 863
2 093 623
588 000
1 500 000

érvénytelen pályázat

0
1 527 196
421 513

2 102 863
699 725
2 102 863
985 533
1 121 094
1 493 248

3. számú melléklet
2020. évi Épület-felújítási pályázatokra javasolt támogatási összegről
(az adható támogatás 50%-át figyelembe véve)

Pályázó társasház

Elvégzendő felújítási munkák

1

Ág utca 4.

Betonjárda és lépcsők felújítása. Mészáros utca 8. házzal szomszédos
kerítés és támfal felújítása.

2

Ág utca 5.

Bejárati lépcső felújítása

3
4
5

Aladár utca 18.

Társasházi pincei alapvezeték-rendszer felújítása

Aladár utca 2/B.

Homlokzat felújítás II. ütem (udvar)

Aladár utca 4/A.

Méredcn elektromos hálózat felújítása

6

Alsóhegy utca 3.

A társasház teljes elektromos vezetékrendszerének cseréjéhez.
Helvreállítási munkák (kőműves munka, lépcsőház festése).

7

Attila út 101.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Attila út 105.

Az Attila út - Bugát lépcső sarkán 2 db homlokzati erkély szigetelése,
burkolatának és műkőszegclyének felújítása.
Erkélyek felújítása

Attila út 107.

Attila út homlokzat felújítás II. üteme - bal oldal

Attila út 113 - Logodi utca 52.

I. emeleti függőfolyosó felújítása

Attila út 117.

Elektromos felújítás

Attila út 129.

Lift felújítása

Attila út 15.

Attila úti utcafronti tető cseréje, kérném seprő járda cseréje.

Attila út 22.

Házmesteri lakás felújítása

Attila út 27.

Víznyomó alapvezeték cseréje

Attila út 33.

Víznyomó alapvezeték részleges cseréje és strangelzárók kiépítése

Attila út 4.

Lift felújítása

Attila út 41.

Felvonó felújítása

Attila út 65.

Lift felújítása

Támogatás (Ft)
870 042
164 694
936 552
1 320 000
1 500 000
758 711
926 879
896 879
1 598 041
575 838
1 500 000
visszavont pályázat.

1 598 041
250 000
1 041 137
322 452
1 500 000
1 415 796
1 249 536

20
21
22

Attila út 77.

Majías tetőszakasz felúltása, a héjazat cseréié

Attila út 61.

Pincei lefoh óvezeték csere

Batthyány utca 12.

Közös gázvezeték részleges felújítása, szabván\ osítása

23
24
25
26

Batthyány utca 20-22.

A Társasház Batthyány utcai és a Toldy Ferenc utcai lépcsőházakban
lévő 2 db lift felújítása.

Batthyány utca 28-30.

Kapualj és lépcsőház telieskörű felújítása

Batthyány utca 29.

Kémén'. magasítás. Liftgépház külső homlokzatának felújítása.

Batthyány utca 36.

Támfal és kerítés felújítás

27

Bem rakpart 15.

Tetőszerkezet és a hozzá kapcsolódó kémények felújítása, III.-ik
építési szakasz.

28
29
30

Bem rakpart 26.

Lift felújítás automata ajtó beépítés, vezérlés átalakítás. Lépcsőház,
függőfolyosók festése, mázolása.

Bérc utca 18.

Bejárati lépcső és bejárati ajtó felújítása. Ereszdeszkázat felújítása.

Bérc utca 19-21.

Támfal felújítás I. ütem.

31

Csalogány utca 26.

Légó pincefödém (bauxitbeton) felújítása, megerősítése
acélgerendákkal

Csalogány utca 6-10.

Külső homlokzat felújítása homlokzati virágtartó elemek javítása II.
ütem

Csap utca 1.

Kémén, és tetőjárda felújítása.

Derék utca 19.

Kerítés felújítás.

35
36
37
38
39

Dísz tér 16.

Társasház sétány felöli homlokzatának javítási munkálatai

Donáti utca 18.

Lépcsőház felújítása

Donáti utca 3.
Donáti utca 9-11. és Szalag utca 14-16.

Elektromos hálózat felújítása
Fűtéskorszerűsítés

Döbrentei utca 6.

Homlokzat felújítás a Várkert rakparti oldalon

40
41

Fő utca 19.

A Ben rakpart felöli életveszélyes homlokzat és 4 db erkély teljeskörű
felújítása

Fő utca 26/A-B.

Belső udvar fűtés-csőhíd vasbeton tartószerkezetének bontása

1 069 711
559 148

42

Fő utca 4.

Tetőszerkezet és a hozzá kapcsolódó kémények felújítása, "Harmadik
ütemterv".

1 598 041

32
33
34

1 107 450
249 340
271 877
837 600
1 598 041
82 550
érvénytelen pályázat

1 500 000
383 537
1 074 841
1 242 000
723 358
742 241
416 911
érvénytelen pályázat

1 003 678
479 479
988 308
visszavont pályázat

1 598 041

43

Franklin utca 2.

A bejárati ajtó cseréje vasszerkezetű portárra (az eredeti kapával
megegyező kivitelben ;

44
45

Gellérthegy utca 11.

Társasház erősáramú fővezeték-hálózat felújítás, szabványosítás,
balesetveszélv megszűntetése

Gellérthegy utca 28.

Gázhálózat felújítása

Gellérthegy utca 29.

400 Voltos elektromos gerincvezeték hálózat felújítása és a gyenge
áramú vezeték hálózat felújítása

Gyorskocsi utca 12.

Acélkorlát gyártása, elhelvezése és mázolása

Győző utca 5.

Pálya utca tűzfal felújítási munkái. Lépcsőház festési munkái.

Hajadon utca 2.

3 db függőfolyosó felújítási munkái, cement burkoló lap lerakása

Hegy alja út 12.

Elektromos fővezeték felújítása.

Hunyadi János út 11.

Függőfoh osók komplett felújítása

Hunyadi János út 4-6-8.

Tető felújítás II. ütem.

Kagyló utca 1/b.

Tetőszigetelés felújítása, kéménvek részleges felújítása.

Kosciuszko Tádé u. 18.

Elektromos fővezeték felújítása, szabvánvosítása

1 149 981
831 411
1 500 000
472 041
1 389 990
1 598 041
1 598 042
568 280
1 203 447

Krisztina krt. 65-67., Krisztina tér 10,
Gellérthegy utca 2. A-B.

Elektromos főelosztó csere: a Krisztina krt. 65-67., a Krisztina tér 10,
és a Gellérthegy utca 2A-B. lépcsőházakban.

1 500 000

Krisztina krt. 71.

Bejárati ajtó és lépcsőházi ablakok teljes cseréje (tartószerkezet, üveg,
tokszerkezettel együtt)

Krisztina krt. 79.

Strang és vízny omócső hálózatának I. ütemű felújítása, cseréje

Krisztina krt. 87-89.

Tetőfelújítás III. ütem.

Krisztina tér 3.

Kapualj, lépcsőház, homlokzat felújítása

Kuny Domokos utca 1.

Főbejárati előtér felújítása

Kuny Domokos utca 3-5-7.

Tető felújítása. Szennwíz alapvezeték cseréje. Utcai lábazat felújítása.

Kuny Domokos utca 4/b.

Felvonó felújítása

Lánchíd utca 23.

Felvonó felújítása

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Lisznyai utca 13.

Épület vízszigetelése. Bejárati lépcső heh i eállítása.

Lisznyai utca 24.

Gázvezeték felújítása, bejárati kapu cseréje, lépcsöház felújítása

66

Logodi utca 16.

Gázvezeték felújítása.

215 900
1 261 720
664 000

1 396 877
414 322
1 598 042
1 210 442
232 300
1 500 000
812 036
960 000
393 120
742 645
529 800

67

Logodi utca 48.

Méretlen fővezeték felújítása

1 500 000

68
69
70

Logodi utca 49. - Lovas út 18.

Nyeregtető felújítása és I. emeleti függőfolyosó felújítása

Logodi utca 51.

Tetőfelújítás I. üteme

Logodi utca 57.

Lépcsőház vízszigetelése.

1 598 042
434 700
1 500 000

71
72
73
74

Logodi utca 6.

A Társasház elektromos árammal való ellátása a Logodi utca felöl, az
életveszélves Attila úti helvett.

Logodi utca 74-76.

Fűtési költségelosztó felújítása

Logodi utca 9.

4 db kémén\ tetőn kívüli szakaszának átépítése, kémény járda felújítása

Lovas út 9.

Elektromos fővezeték felújítása, szabván\ osítása

Lovas út 30.

Lakóépület lábazat szigetelése, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása

Mária tét 5.

Lépcső felújítása, kiegészítő lépcsőházi padlóburkolat felújítása

Márvány utca 14.

Függőfolvosók felújítása a földszinten és az I.-II.-III, emeleten.

Mátray utca 8/B.

Villamos fővezeték felújítása, gyengeáramú kábelek + pince világítás
felújítása.

Mátray utca 9.

Felszíni vízelvezetés I. ütem épület statikai problémák miatt.

Mészáros utca 12.

Lift felújítása

Mészáros utca 16.

Elektromos hálózat felújítás

Mészáros utca 36.

Pinceszinti csatornarendszer felújítása

Mikó utca 1.

Függőfoh osó felú jítása

Naphegy’ utca 3.

Tetőjárda építés, felújítás. Homlokzat kapilláris víz elleni szigetelése.
Kültéri világítás korszerűsítése.

Orom utca 14.

"B" oldali főlépcső és támfal felújítása II. ütem

Ostrom utca 10.

Méretlen elektromos hálózat felújítása

Ostrom utca 15.

Tűzfal homlokzati szigetelése

Pala utca 7.

Elektromos hálózat felújítása

1
1
1
1

Ponty utca 4.

Lépcsőházi előtér lábazat javítása, lépcsőpihenő burkolatának és
lépcsők javítása, külső bejárati lépcső és utcai mészkő lábazat javítása,
felújítása.

1 153 920

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89

415 213
184 000
931 980
573 537
607 712
960 006
1 500 000
1 301 990
1 500 000
774 931
610 690
107 420
1 598 042
904 994
377 200
365 857
500 000
060 874

90
91
92

Róka utca 1.

Teljes homlokzat kőporos felújítása színezéssel, bádogos munkákkal,
francia erkélyek vízszigetelésével

Szalag utca 8-10.

Tető felújítás I. üteme

Szilágyi Dezső tét 1.

Belső homlokzat felújítása. Tető felújítása.

93

Szilágyi Dezső tér 7.

Elektromos hálózat felújítása, méretlen főelosztó és fővezeték
felújítása.

94

Szirom utca 4-6.

Elektromos fővezeték csere III. ütem "B" épületben. Lépcsőház
felújítása.

Szőnyeg utca 3.

Függőfolyosó, lépcsöház világítótestes korszerűbbre cserélése
alacsony fogyasztású LED-es és mozgásérzékelős megoldásra.
Komplex társasház felújítás - külső homlokzat az 1. szintig, valamint
teljes belső homlokzat, teljes lépcsőház, összes függőfolyosó,
beleértve a függőfolvosók aljának hőszigetelését.

96
97

Tigris utca 4.

Talajstabilizálás az egyenlőtlen süllyedés következtében a
tartófalakban kialakult repedések tovább terjedésének megállítása
érdekében

Toldy Ferenc utca 44/a.

Függőfoh osó felú jítása

98

Toldy Ferenc utca 72/B.

Lépcsöház, kapualj festése, angol akna felújítása, 3 db lépcsőházi ablak
cseréje.

Tóth Árpád sétány 28-29-30.,
Úri utca 44-46.

Külső homlokzat felújítása eresz-csatorna csere a Tóth Árpád sétány
28.1. ütem. Külső homlokzat felújítása zsalugáter csere a Tóth Árpád
sétány 28.1. ütem. Külső homlokzat felújítása Tóth Árpád sétány 28.,
Nőegylet utcai részen I. ütem.

Tündérlald mélyút 3.

Lapostető javítása, felújítása.

Úri utca 30.

Teljes tető felújítása

Úri utca 68.

Tetőfelújítás

Vérmező utca 8.

Udvari lapburkolatok cseréje betonlappal, esővízcsatoma cseréjével

Zsolt utca 11.

Elektromos felújítás

95

99
100
101
102
103
104

1 598 042
1 598 042
1 591 442
588 000
1 500 000

érvénytelen pálvázat

866 140
1 186 852
421 513

1 598 042
699 725
1 598 042
985 533
1 121 094
1 493 248

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Ág utca 4. Társasház

Közös képviselet:
TILIA Kft.
Bohony Lászlóné ügyvezető

Iktató szám: BDV/29726-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 12+12
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: XX. század eleje
Helyrajzi szám: 7533
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 miihó Ft)
Támogatás összege:

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
4 350 210 Ft
0 Ft
Hitel:
3 226 926 Ft
0 Ft

1 740 084 Ft

A felújítási munka leírása: Betonjárda és lépcsők felújítása. Mészáros utca 8. házzal szomszédos
kerítés és támfal felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A több lakásos villa a Mészáros utca közelében, a Naphegyre felfelé haladó utca
elején épült az 1920-as években. A bontás után az épület körüli járdák és lépcsők, valamint a támfal
újjáépítése történik. Az elmaradt kertrendezés jelentősen rontja az összképet a nemrég elkészült
homlokzati tatarozás ellenére. A tervezett munkák elvégzése (járda, lépcsők építése) jelentősen
javítaná a városképet, és a lakások megközelítése is biztonságosabbá válna. A projekt támogatása
javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2015-ben pályázott utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Ág utca 4. Társasház

A felújítási munka leírása:

Betonjárda és lépcsők felújítása.
Mészáros utca 8. házzal szomszédos
kerítés és támfal felújítása.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Ág utca 5. Társasház

Közös képviselő:
Szőke Marianna

Iktató szám: BDV/29724-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 12 db lakás
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épületépítés éve: 1966
Helyrajzi szám: 7526
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
823 468Ft
0 Ft
Hitel:
500 000 Ft
0 Ft

329 387 Ft

A felújítási munka leírása: Bejárati lépcső felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Naphegyre fölfelé tartó Ág utca elején található. A társasház a bejárati
lépcső felújításáról döntött. A bejárati kapu előtt a műkőlépcső állapota oly mértékben repedezett,
hogy a javítása szükséges a balesetveszély elkerülése végett. A lépcső felújítása a külső padló
bontásával, újra műkövezésével történik, szürke színben, mattcsíkozott stokkolt felülettel, A
felújítási munkálat támogatásra javasolható.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2018-ban kapott támogatást elektromos hálózat felújítására.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Ág utca 5. Társasház

A felújítási munka leírása: Bejárati
lépcső felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Aladár utca 18. Társasház

Közös képviselet:
Dimi Property Ingatlankezelő Kft.
Darai Imre ügyvezető

Iktató szám: BDV/29808-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 31+34
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 10,33 %
Épület építés éve: 1943
Helyrajzi szám: 7408
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 miihó Ft)
Támogatás összege:

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:
4 682 759 Ft
0 Ft
Hitel:
2 809 655 Ft
0 Ft

1 873 104 Ft

A felújítási munka leírása: Társasházi pincei alapvezeték-rendszer felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az 1943-ban épült lakóépület a Gellérthegy és Naphegy között található,
homlokzata rendezett. Az elmúlt évtizedek alatt azonban az épületet kiszolgáló szennyvízelvezető
hálózat elöregedett, avulttá vált. A lakóközösség a pincei alapvezeték-rendszer cseréjéről,
felújításáról döntött. A társasház elhasználódott berendezéseinek felújítása támogatandó szempont.
Az időben el nem végzett javítások, felújítások elmaradása a későbbiek során jelentősebb
káresemények előfordulását is előidézhetik, ezért a projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2014-ben nyert utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kivitek szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Aladár utca 18. Társasház
A felújítási munka leírása: Társasházi pincei alapvezeték-rendszer felújítása
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Aladár utca 2/B. Társasház

Közös képviselet:
Actival Bt.
Merényi Mihály ügyvezető

Iktató szám: BDV/29811-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 12+12
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0 %
Épület építés éve: 1943
Helyrajzi szám: 7396/9
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

Célbefizetés /hitel:
Célbefizetés:
6 600 000 Ft
0 Ft
Hitel:
4 000 000 Ft
0 Ft

2 640 000 Ft

A felújítási munka leírása: Homlokzatfelújítás II. ütem (udvar)
Megjegyzések:
Szakvélemény: A 1943-ban épült épület az Aladár utca Hegyalja úthoz közeli szakaszán
helyezkedik el. A társasház az udvari homlokzat felújítását tervezi, 16 cm vastagságú EPS ül.
kőzetgyapot tábla hőszigetelő réteg kialakításával egyidejűleg. Városképi szempontból és
energiatakarékossági okokból is támogatásra javasolt a munkák kivitelezése. Az elmúlt
évtizedekben jelentős külső felújításon nem esett át. Állagvédelem miatt, továbbá a lakásokban
tapasztalható penészedés miatt szükségessé vált a homlokzat felújítása, hiszen több részen pereg a
vakolat, és az ereszalj is több részen javítandó. Fontos szempont továbbá a hőszigetelés is. Az utcai
homlokzatot felújítását a társasház tavaly elvégezte.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2019-ben nyert pályázaton, homlokzatfelújítás I. ütemére,
szigetelésre (1,5 M Ft-ot)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

*■#»

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Aladár utca 2/B. Társasház

A felújítási munka leírása:
Homlokzatfelújítás II. ütem (udvar)

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Aladár utca 4/A. Társasház

Közös képviselő:
Balogh Zsolt

Iktató szám: BDV/29730-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 13+2
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0 %
Épület építés éve: 1977
Helyrajzi szám: 7396/7
Műemléki védettség: nem

A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
716 218 Ft
8 397 536 Ft
Hitel:
5 038 522 Ft
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Méretlen elektromos hálózat felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Társasház közgyűlése döntött a villamoshálózat felújításáról és szabványosításáról, az
ELMU hozzájárulását tartalmazó terv szerint. Az öt szintes épület a Gellérthegy és Naphegy találkozásában,
a Hegyalja út közelében van. Környezete szorosan beépített, a homlokzata megfelelő. Az elvégzendő
feladatok között a tulajdonosok a főelosztó és méretlen elektromos csatlakozó vezeték felújítását tartják
elsőrendűen fontosnak a tervdokumentáció, a költségvetés, és az árajánlat alapján.
Az épület korábban telepített berendezései, lift, kazán, stb. is, és így az elektromos hálózata is elöregedett.
A balesetmentes, és biztonágos üzemeltetés érdekében most a méretlen elektromos hálózat és főelosztó
szekrény felújítását kívánják első lépésként elvégeztetni. A helyi adottságok miatt ez jelentős költségekkel
jár. Élet,- tűz és balesetmegelőzés is a felújítások mellett szól. A villamoshálózat lényegében az eredeti,
évtizedekkel ezelőtt részben felújított, alumínium vezetékes felszálló ággal, amely a mai szabványos
terhelhetőségi előírásoknak már nem felel meg. A terv szerint kiépítésre kerül új FÖE főelosztó főbíztosító,
új tűzvédelmi főkapcsoló és felszálló biztosítók, szabványosítva, falba süllyesztve. A leágazó vezetékek a
falba lesznek vezetve a FKE táblákig. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2007-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó táisasház neve:
1016 Budapest, Aladár utca 4/A. Társasház

A felújítási munka leírása:
Méretlen elektromos hálózat
felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó tátsasház neve:
1016 Budapest, Alsóhegy utca 3. Tátsasház
Iktató szám: BDV/29098T/2020.
Lakások/helyiségek száma: 6
Önkormányzati tulajdoni hányaz az épületben: 0
Épület építés éve:
1935

Közös képviselő:
Bácskai Csilla
Helyrajzi szám:
4884/6
Műemléki védettség: nem

A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
3 793 556 Ft
0 Ft
Hitel:
2 276 134 Ft
0 Ft

1 517 422 Ft

A felújítási munka leírása: A társasház teljes elektromos vezetékrendszerének cseréje
Helyreállítási munkák (kőműves munka, lépcsőház festése).
Megjegyzések: Sürgősséggel elvégzendő munkálatok
Szakvélemény: A szép budai környezetben található épület elektromos hálózata már nem felel meg a
jelenlegi szabványnak, előírásoknak. A társasház ingatlanában az elavult méretlen elektromos
fővezetékhálózat és a csatlakozó berendezések műszaki amortizációja miatt, illetve a meglévő szerelések
élet-, baleset- és tűzveszélyessé válása miatt, szükségessé vált a csatlakozó berendezés szabványos, szelektív,
áttekinthető és kezelhető áramköröket tartalmazó kialakítása, valamint a fogyasztás mérőhelyekig terjedő
méretlen fővezeték hálózat felújítása.
A meglévő felszálló méretlen fővezeték eredeti műszaki megoldása egyfázisú, amely a kiépítése óta eltelt
évtizedek során megnövekedett fogyasztási igények miatt már eleve közelít terhelhetősége határához. A
jelenlegi vezetékhálózat anyaga alumínium, amelynek használata az épületen belüli hálózatok kialakításánál
már nem szabványos, továbbá a kisebb keresztmetszetből adódóan a világításhálózatban már tapasztalható
megszakadás, amelynek kockázata az élettartam során fokozatosan nő.
A Társasház elkészíttette a felújításhoz szükséges elektromos kiviteli tervdokumentációt, amelyet az ELMU
Hálózati Kft. jóváhagyott. Az épület a Gellért-hegy oldalában a Hegyalja út közelében található. A társasház
évtizedekkel korábban kialakított elektromos rendszere elöregedett, korszerűtlenné és balesetbeszélyessé
vált. A méretlen fővezeték hálózat mellett, a gyengeáramú hálózat is felújításra kerül.
A korszerűtlenné vált berendezések a megnövekedett energiaigények miatt akár tűz,- és baleset okozóivá is
válhatnak, ezért a elektromos hálózat felújítása indokolt, és támogatásra javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2015. és 2016. években nyert támogatást
A Gazdasági Bizottság döntése:

Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:

Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Alsóhegy utca 3.
Társasház

A felújítási munka leírása: A társasház
teljes
elektromos
vezetékrendszerének
cseréje. Helyreállítási munkák, (kőműves
munka, lépcsőház festése).

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 101. Társasház

Közös képviselő:
Szabó Gábor

Iktató szám: BDV/29735-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 27+31
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 1,49 %
Épület építés éve: 1938
Helyrajzi szám: 6776/5
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft
4 144188 Ft
Hitel:
2 486 513 Ft
Ft

1 657 675 Ft

A felújítási munka leírása: Az Attila út - Bugát lépcső sarkán 2 db homlokzati erkély szigetelése,
burkolatának és műkőszegélyének felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A társasház 1938-ban épült utcasoros beépítésű négy emeletes Bauhaus stílusú
épület. Jobbról a Bugát lépcső határolja, így arra is van homlokzata. Az épület bejárata felett kétszer
négy darab a homlokzatba süllyesztett erkély található. Az épület bal oldalán szintén négy darab
erkély van, melynek épület-szerkezeti elemeit szeremé felújítani a társasház, hogy továbbra is
használni lehessen, és a közterületet se veszélyeztesse. A felújítás során bontásra kerül az erkélyek
alján és szegélyén a műkő, és helyreállításra kerül az eredetivel azonos módon. A burkolat lábazati
felület is bontásra kerül, majd vízorr kialakításával az újraburkolás greslappal történik a járófelületen
és a lábazaton. A felújítás támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2018-ban és 2019-ben kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 101. Társasház

A felújítási munka leírása: Az Attila út Bugát lépcső sarkán 2 db homlokzati erkély
szigetelése, burkolatának és műkőszegélyének
felújítása.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 105. Társasház

Közös képviselő:
Pertl Gábor

Iktató szám: BDV/29700-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 17+17
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1937
Helyrajzi szám: 6776/10
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
T ámogatás összege:

Célbefizetés/ hitel:
Célbefizetés:
3 994 188 Ft

Ft
Hitel:

2 800 959 Ft

Ft

1 597 675 Ft

A felújítási munka leírása: Erkélyek felújítása.
Megjegyzések: Sürgős munka.
Szakvélemény: Az Attila út Széli Kálmán térhez közelebb eső szakaszán, a Korlát utca és a Bugát utca
között. A társasház a károsodott erkélylemezek szerkezeti helyreállítása, és új szigetelt burkolatok készítése,
műkövezése a járulékos munkálatai mellett döntött, amelyről előzetes statikai szakvélemény készült, mely
szerint főleg a felsőbb szintek erkélyei életveszélyesek az átmenő repedések miatt. A munkák azonnali
elvégeztetése a meglevő veszélyes állapot megszüntetése érdekében sürgető. Statikus tervezői művezetés
szükséges a megerősítéseknél. A társasház erkélyeinek felújítása ügyében a településképi bejelentést az
önkormányt jóváhagyta. A munkálatok az épület homlokzatán található vasbeton szerkezetű erkélyek
tartószerkezeteire, valamint a burkolatok cseréjére terjed ki. Az épület négy emeletes, zártsorú beépítésű,
hagyományos technológiával épült, téglafalazatú, hosszfőfalas rendszerű, 1937-ben épület lakóépület.Az
épületen minden emeleti szinten 4 db erkély van, amelyek közül 2 db utcai, 1 db az oldalkert felöli, 1 db az
udvari homlokzaton található. A vizsgálat során kiderült, hogy az erkélyek műkő szegélyeinek lerepedt,
meglazult darabjai bármikor leeshetnek, balesetveszélyesek, ezért az erkélyeken a műkő szegélyek azonnali
veszélytelenítése szükséges.A feljött padlóburkolat alatti vasbeton elemek teljes keresztmetszetében
elkorródálódtak, a helyén vastag leveles rozsda látható az erkély szerkezetének átázása következtében. A
felső szinteken lévő nagyon rossz állapotú ,teljes keresztmetszetében átmenő repedésekkel meggyengített
vasbeton erkélyeknél teljes körű statikai viszgálat szükséges, ugyanis az erkélyek teherbírás csökkenése, az
épület sarkainál egyenlődén süllyedésre utaló falrepedések látszanak, amely arra utal, hogy az erkélylemez
teljes keresztmetszetében kettétörött! A felújítás sürgősséggel javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2018-ban kapott támogatást elektromos hálózat felújítására (1,5 m Ft)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 105. Tátsasház

A

felújítási

felújítása.

munka

leírása:

Erkélyek

2020. évi Épület-felújítási pályázat
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Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 107. Társasház

Közös képviselő:
Oláh György

Iktató szám: BDV/29814-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 39+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0,37 %
Épület építés éve: 1904-1908
Helyrajzi szám: 6777/0/A
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteti ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
[min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
9 529 850 Ft

Ft
Hitel:

5 717 910 Ft

Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Attila úti homlokzat felújítása. (II. ütem - bal oldal)
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az Attila út 107. Társasház épülete 1904 körül épült, utcasoros beépítésű, nyolc szintes
épület. A társasház az Attila úti homlokzat bal oldalát, a homlokzat felújítás II. ütemében kívánja
megvalósítani, amely egy 5,5 m x 6 m szakaszt jelent. Az homlokzat ezen szakaszán a vakolat több helyen
gyors ütemben romlott, az utcai járdára nagyobb darabokban hullott, ezzel balesetveszélyt teremtve. A
homlokzat veszélytelenítése 2020. tavaszán megtörtént, eltávolították a laza vakolatrészeket darus kocsiról.
A projekt támogatása javasolt. A Korlát lépcső és a Bugát lépcső között, az Attila út középső szakaszán
épült a szecessziós jellegű lakóház.
A homlokzat felújításának első üteme (a homlokzat jobb oldala) ez év elején elkészült. A II. ütemre (bal
oldal) ugyanazt a vállalkozót választották, így az I. ütem folytatásaként azonnal elkezdték a II. ütemet, mivel
műszakilag sem indokolt szünetet tartani a két szakasz között. Az épület ugyan nem műemlék, de
megjelenése igen dekoratív, a homlokzat kialakítása igényes, városképi szempontból értékes, megőrzésre
méltó elem, a felújítás városképi szempontból igen előnyös
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2019-ben kapott támogatást az Attila úti homlokzat felújítás I. üteme jobb oldal. Attila úti homlokzati erkélyek vízszigetelése, újraburkolására.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 107. Társasház

A felújítási munka leírása: Attila úti
homlokzat felújítása. (II. ütem - bal oldal)

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 113 - Logodi utca 52.
Tátsasház

Közös képviselet:
BRAIN INVEST Kft.
Vargyai István ügyvezető

Iktató szám: BDV/30723-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 34 db lakás
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 10,31 %
Épület építés éve: 1910
Helyrajzi szám: 6781
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kivitek ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 miihó Ft)
Támogatás összege:

2 388 986 Ft
1 433 392 Ft

Célbefizetés/ hitel:
Célbefizetés:
0 Ft
Hitel:
0 Ft

955 594 Ft

A felújítási munka leírása: I. emeleti függőfolyosó felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A társasház pince, földszint, magasföldszint, + 4 emelet ül. részben 5 emeletes lakóház. A
Logodi utca és az Attila út között elhelyezkedő tömbház a Korlát lépcső mellett épült. A társasház az udvari
függőfolyosók szerkezeti felújításáról döntött, fagyálló, vízszigetelt burkolatok készítésével, vakolatjavítással,
lakatos munkákkal. A statikai szakvélemény alapján tervezik a felújítást elvégezni. A függőfolyosók felújítása
biztonsági szempontból halaszthatatlan, a munkák végzése során statikus műszaki ellenőr bevonása
szükséges.
A függőfolyosók szerkezeti kialakítása eredetileg acél konzolgerendás vasalt salakbetoné-lemezes szerkezet.
A vakolatok helytelen, teljesen hiányzó vízorrképzés és a vízszigetelés hiányában átnedvesedett és a só
képződés a korrózió hatására nagy felületen leváltak. Az acélszerkezeti korrózió jelentős keresztmetszet
csökkenést vagy alakváltozást idézett elő, így teljes cseréjük indokolt az érintett helyeken.S zükséges a
korlátok rögzítése is az új burkolat és vízszigetelés kialakítása mellett. A korlátok díszítő motívumai is
felújításra kerülnek. A tervezett komplex munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2019-ben nyert pályázaton utoljára (földszinti függőfolyosó felújítására)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kivitek szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 113 - Logodi utca 52.
Társasház

A felújítási munka leírása: I. emeleti függőfolyosó felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 117. Tátsasház

Közös képviselet:
I. Kerületi Házgondnokság Kft.
Igaz Pétemé közös képviselő

Iktató szám: BDV/29801-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 40+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1935
Helyrajzi szám: 6783/5
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

8 263 611 Ft

Célbefize té s / hitel:
Célbefizetés:

4 958 167 Ft

Hitel:

Ft
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Elektromos felújítás
Megjegyzések:
Szakvélemény: A ház a világörökséghez tartozó részen, a Vár-hegy alatt a Vérmező mellett fekszik.
Homlokzata rendezett. Az épület elektromos hálózata azonban egyidős az épülettel és jelentős mértékben
leromlott, elhasználódott, nem felel meg a mai megnövekedett felhasználói igányeknek. A méreden hálózati
rész felújítása szükséges a műszaki tervdokumentáció és a tervezői nyilatkozat alapján.
A forgalmas fő út mellett fekvő épület és környezete jelentős idegenforgalmat vonz, és turistaforgalmat
generál. Az épület városképi megjelenése és állagának folyamatos fenntartása is támogatást érdemel. A
szabványokon kívüli berendezések, szerelések baleset -és tűzveszély kialakulását is előidézhetik ezért a
pályázat támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2016-ban és 2018-ban nyert pályázaton (elektromos hálózat felújításra
1,5 M Ft-ot)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 117. Tátsasház

A felújítási munka leírása:
Elektromos felújítás

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 129. Társasház

Közös képviselet:
Dr. Geréb Mária és Kurin Pálné

Iktató szám: BDV/29738-1/2020.
Lakások/helyiscgek száma: 47+2
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 10,5 %
Épület építés éve: 1913
Helyrajzi szám: 6792/0/A
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
4 267 708 Ft

Ft
Hitel:

2 560 625 Ft

Ft

0 Ft
0 Ft

A felújítási munka leírása: Lift felújítása
Megjegyzések:
Visszavont pályázat. Tekintettel arra, hogy a felújítási pályázathoz előírt dokumentáció a társasház által
nem került benyújtásra (közgyűlési jegyzőkönyv, engedélyek a lift felújításáról), ezért a pályázat elbírálásra
nincs lehetőség. A pályázatot időközben a társasház vissza is vonta.
Szakvélemény: Önkormányzati megbízott neve: A tátsasház korábbi pályázatai: 2018-ban nyertek támogatást tetőfelújításra.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 129. Társasház

Visszavont pályázat

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Attila út 15. Társasház

Közös képviselő:
Kibédiné Csia Mária

Iktató szám: BDV/29792-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 24
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 9,67 %
Épület építés éve: 1845-46
Helyrajzi szám: 6338
Műemléki védettség: igen
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
9 296 710 Ft

Ft
Hitel:

5 578 026 Ft

Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Attila úti utcafronti tető cseréje, kéményseprő járda cseréje.
Megjegyzések: Szakvélemény alapján sürgősségi.
Szakvélemény: Az Aranyszarvas étterem közelében épült az Attila út egyik — a többszöri kényszerű
átalakítás ellenére is — legszebb klasszicista stílusú műemlék épülete Hild József tervei alapján. Az Attila út
felé néző tetőszakaszon héjazat csere, bádogozási munkák és kéményseprő járda cseréje munkálatok
támogatására nyújtotta be a társasház a pályázatát. A tető felújítása szükségszerű, főleg a lehulló cserepek
veszélye miatt, de az új, a megváltozott szabványnak megfelelő kéményseprő járda építése az épület
üzemeltetési feltétele is. Előzetes felmérések alapján a tetőn az utcafronti héjazat cseréje vált szükségessé,
amelyet az eredetivel megegyező formában terveznek kivitelezni. Az Attila út és a Váralja utca felőli
tetősíkon bontott hódfarkú cserépfedés, a többi tetősíkon bontott hornyolt cserépfedés készült. A bontott
cserepek folyamatosan törnek, és lecsúsznak a felületről, ennek következtében az ereszcsatornák megtelnek
cseréptörmelékkel, amely nem csak balesetveszélyes, hanem az átbukó esővizek miatt a homlokzat leázását
is okozzák. Több alkalommal kellett a katasztrófavédelmet veszélyelhárítási munkákra kihívni, a felázott
homlokzat veszélytelenítésére, a feltáskásodott vakolat leverésére és a lógó ereszcsatorna leszerelésére. A
munkálatokat ipari alpinisták végzik, a műemlékvédelmi előírást követve. A cserélendő elemek: tetőcserép,
cserépléc, párafékező fólia, vápabádog. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 1997-ben pályázott utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Attila út 15. Társasház

A felújítási munka leírása: Attila úti utcafronti tető
cseréje, kéményseprő járda cseréje.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Attila út 22. Társasház

Közös képviselő:
Hozdik Elza

Iktató szám: BDV/29355-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 29
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1939
Helyrajzi szám: 7099/1
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

2 300 850 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:

1 380 510 Ft

Hitel:

Ft
Ft

500 000 Ft

A felújítási munka leírása: Házmesteri lakás felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az Attila út 22. Társasház az ingadanban található társasházi közös tulajdonú házmesteri
lakás felújítására nyújtott be pályázatot, amely magába foglalja: a villanyszerelési munkálatokat, vakolás,
glettelés, festés, ablakok csiszolását, mázolását, radiátorok, csövek mázolását, 5 db ajtó javítását, a
fürdőszoba és konyha burkolását, a nappali parketta csiszolását, lakkozását. Az épület a Vár-hegy nyugati
lábánál, forgalmas főút mentén fekszik a Mikó utca saroképülete. A lakótömb, melyben a társasház található,
sűrűn lakott, de közelében van a Vérmező is. A benntélők a megüresedett és rendkívüli mértékben
elhasználódott házmesterlakás felújítására nyújtottak be pályázatot.
Az épület fekvése városképi, idegenforgalmi szempontból érdemel említést. A benyújtott pályázat nem
találkozik az Onkotmányzat 2020. évi pályázat kiírásának támogatási szempontjaival és céljával.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2013-ban nyert a társasház a pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Attila út 22. Tátsasház

A felújítási munka leírása:
Házmesteri lakás felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1010 Budapest, Attila út 27. Társasház

Közös képviselő:
Nagy Krisztián

Iktató szám: BDV/29771-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 81+3
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 9,23 %
Épület építés éve: 1929
Helyrajzi szám: 6346
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

5 205 682 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

3 123 409 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 082 273 Ft

A felújítási munka leírása: Víznyomó alapvezeték cseréje
Megjegyzések:
Szakvélemény: A XX. század során épült lakóház erőteljes homlokzata beleillik környezetébe. Az épület a
Vár-hegy lábánál, jelentős forgalommal terhelt útszakaszon található. A víz-alapvezeték hálózata az egykor
használatos födárokban fektetett, ólomcsöves kivitelű, elöregedett, gyakorta meghibásodik.
A korszerűtlen nyomócső alapvezeték-hálózat egyre gyakoribb meghibásodásainak feltárása sok nehézséget
okoz és a csőrepedések miatti vízveszteségek felesleges anyagi terhet rónak a lakóközösségre. Az alapvezeték
korszerű anyagokkal történő kiváltása megoldást jelent, és ez támogatandó.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2019-ben nyert pályázaton, társasházi bejárati előtér felújítására (400 e
Ft)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1010 Budapest, Attila út 27. Társasház

A felújítási munka leírása:
Víznyomó alapvezeték cseréje

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 33. Társasház

Közös képviselet:
Házcoop Group Bt.
Nagy Krisztián ügyvezető

Iktató szám: BDV/29764-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 45+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 2,1 %
Épület építés éve: 1930
Helyrajzi szám: 7141
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

1 612 259 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

967 355 Ft

Hitel:
Ft

644 904 Ft

A felújítási munka leírása: Víznyomó alapvezeték részleges cseréje és strangelzárók kiépítése
Megjegyzések:
Szakvélemény: A társasház döntött a víznyomó alapvezeték részleges cseréje és strangelzárók kiépítésének
munkálatairól, tekintettel arra, hogy a mindennapokban tapasztalják a strangelzárók hiányosságaiból adódó
kellemetlenségeket, a folyamatos csőtöréseket. Az épület a Vár-hegy dél-nyugati oldalának aljában, forgalmas
főút mentén található. A Társasház a már korábban is tervezett, víz-nyomóalapvezeték felújítását,
korszerűsítését kívánja megvalósítani. A hiányzó strangelzárók beépíttetése a csőtörések alkalmával
előforduló és más kellemetlenségtől is megkíméli a lakóit.
Az elöregedett állagromlott vezetékrendszereken előforduló egyre gyakoribb meghibásodások számos
kellemedenséget okoznak a lakóknak. Az anyagi terhek is növekedhetnek. A lakóépület biztonságos
üzemeltethetősége támogatandó szempont. A ház az idegenforgalom által érintett útvonal mentén található,
városképi szempont és a vári panoráma látképe okán is támogatásra érdemes. A pályázat támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2016-ban és 2018-ban nyert utoljára pályázaton, (elektromos hálózat
felújításra 1,5 M Ft-ot)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 33. Társasház

A felújítási munka leírása: Víznyomó
alapvezeték részleges cseréje és strangelzárók
kiépítése

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Attila út 4. Társasház

Közös képviselő:
Mátyásy György

Iktató szám: BDV/30682-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 83+84
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 1,13 %
Épület építés éve: 1967
Helyrajzi szám: 7169/0/A
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

28 373 815 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

17 024 289 Ft

Hitel:

Ft
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Lift felújítása
Megjegyzések: Hp: lift felújítás eng. a hatóság által.
Szakvélemény: Az első kerület legmagasabb épülete, 16 szintes és 1967-ben épült, úgy ismerten mint "OTP
lottóház", az Attila út, Alagút utca és Pauler utcák által határoltan. Az épületben két lift működik, de az
eddigiekben a felvonók felújítása nem történt meg, ez számos leállást, kellemetlenséget okoz a benntélőknek.
A műszaki leírás és az ÉMI-TÜV ellenőrzésre történő hivatkozás alapján történik a liftek felújítása. A
sokszintes, különlegesen magas épület mindennapjaihoz a felvonó használata szorosan kapcsolódik. A több
min 50 éves berendezések pótalkatrész ellátása napjainkra már nem megoldott. A leállások és üzemszünetek
is sok bosszúságot kellemedenséget okoznak a lakóknak, felújítás szükséges.
Az 53 éves épületben 2 db felvonó szolgál ki 14 szintet (83 lakást és 84 helyiséget). A társasház az 53 éves
liftek felújításáról döntött, ugyanis a napi leállásuk, javításuk, főleg a pótalkatrészek beszerezhetedensége
gondot okoz. Az ÉMI-TÜV Süd Kft. éves felülvizsgálatai szintén a felújítás szükségességét ajánlják, és a
liftek üzemelését csak azért hagyják jóvá, mert biztonsági szempontból nem áll fenn közveüen
balesetveszély, viszont a meghibásodás miatti "beragadás", vagy a működésképetelenség tényszerű, sok idős
lakó félve száll be a liftekbe, tartva egy meghibásodástól, beragadástól, amely idén is több alkalommal
előforult. A biztonságos működés megteremtése céljából, javasolt a projekt támogatása.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2015-ban pályázott utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Attila út 4. Társasház

A felújítási munka leírása: Lift felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Attila út 41. Társasház

Közös képviselet:
Társasház Buda Bt.
Pertl Gábot ügyvezető

Iktató szám: BDV/29697-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 50+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1927
Helyrajzi szám: 7146
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

7 078 980 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

4 247 388 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 831 592 Ft

A felújítási munka leírása: Felvonó felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A társasház döntött a személyi felvonó átalakításáról, amelyhez meg is szerezték a XII.
kerületi Kormányhivatal határozatát. A csaknem száz éve épült épület a Vár-hegy alatt, annak nyugati oldalán
van. Környezete sorosan beépített, homlokzata rendezett. Az épületben üzemelő, személyfelvonó műszaki
megoldásai mára már korszerűdenné váltak. A lifthasználat biztonságossá tétele érdekében a biztonsági
berendezéseket és fülkét is fel kell újítani a Kormányhivatal engedélye és az árajánlatok alapján.
Az épület fekvése, az idegenforgalom, és turista buszforgalom által folyamatosan látogatott helyen van, az
alagút és Dózsa György tér között. Megjelenése és állaga megóvandó. A felvonók korszerű biztonsági
berendezései és elhasználódott szerkezeteinek felújítása a hosszútávú biztonságos működtetés feltétele. A
projekt támogatása javasolt.
A berendezés állapotát tekintve korszerűden, ami főként a fülkei fa vezetősíneket érinti. A felújítás során
elvégzésre kerül a berendezések átalakítása (hatásszabályozó egység, fülkéi automata ajtó), de a felvonó többi
komponense is elavult és cserére szorul. A felújítás támogatása javasolható.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2017-ben és 2019-ben nyert támogatást, (homlokzat és tető felújításra)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Attila út 41. Társasház

A felújítási munka leírása:
Felvonó felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 65. Társasház

Közös képviselő:
Kiszelly Gábor

Iktató szám: BDV/29624-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 39+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 4,84 %
Épület építés éve: 1960
Helyrajzi szám: 7106
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

6 247 679 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

4 800 000 Ft

Hitel:
Ft

2 499 072 Ft

A felújítási munka leírása: Lift felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az 1960-ban üzembe helyezett felvonó állagmegóvása érdekében szükséges annak felújítása,
a további biztonságos üzemvitel érdekében. Az épület egy kerti bejáratos, két lépcsőházas külön lépcsőházi
liftekkel. Jelen pályázaton a társasház az Attila út felőli lépcsőházban szeretné a liftet felújítani. A felújítás
kiterjed a gépészetre (hajtómű csere, járószék, ill. ellensúly cseréje, mozgópadló megszüntetése, kárpitcsere,
stb.) és elektromos felújításra (vezérlőegységek cseréje, frekvenciaváltó felszerelése, stb.). Az épület a Vár
hegy alatt forgalmas főút mentén fekszik. A 40 éve telepített épület kiszolgáló berendezések, így a
felvonóknak is szükséges az időről időre történő állapotfelmérése, a berendezések felújítása, cseréje,
korszerűvé tétele. Ez hozzájárul a biztonságos üzemeltetés feltételeinek megteremtéséhez. Az épület
elhelyezkedése a turistaforgalom szempontjából is említésre érdemes.
A felvonó felújítása támogatásra javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2007-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út_65. Tátsasház

A felújítási munka leírása: Lift felújítása
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 77. Társasház

Közös képviselő:
Szabó Gábor

Iktató szám: BDV/29731-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 36+39
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 6,37 %
Épület építés éve: 1913
Helyrajzi szám: 7113
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

5 537 250 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

3 765 542 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 214 900 Ft

A felújítási munka leírása: Magas tetőszakasz felújítása, a héjazat cseréje
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az 1913-ban épült épület a Zerge lépcső melletti zártsorú tömbben helyezkedik el. Az
épület a Vár-hegy lábánál a Vérmező és az Alagút között fekszik. Környezete sorosan beépített sűrűn lakott.
Tetejének kialakítása a háborús károk miatt vegyes, részben lapos, részben magas tetős. Ez alkalommal az
erősen leromlott állapotú magast tető szerkezetének felújítására kerül sor a műszaki leírás, (fotó
dokumentáció) és szakvélemény alapján, a megadott költségvetéssel.
A társasház városképi megjelenése, a várhegyi panoráma részeként is támogatandó. Forgalmas,
idegenforgalom által gyakran érintett útvonal mentén található, sok gépjármű, turista, és városnéző busz
útvonalában. A magas tetőrész felújítása az előírt kéményseprő járdák létesítését is lehetővé teszi, ez a
biztonság javításához is hozzájárul. Az épület részben lapos tetős, részben hagyományos ácsszerkezettel
megépített magas tetős lakóház. A héjazat a lapos tetős épületrészen palazúzalékos bitumenes lemez. A
magas tetős részeken hódfarkú cserép, ill. palafedés készült. A cserépfedést foltokban javították, de
megállapítást nyert, hogy a cserepek átengedik a vizet, amely áztatja a cserépléceket és a tetőszerkezetet. A
tetősíkok hullámosak, a lécezés meghajlott, a cserepek nem fekszenek fel egymáson, nem zárnak. A
cserépfedés és a lécezés teljes cserére szorul. A tetőszerkezet rendeltetést gádó állapotban van, ezért javasolt
a tető teljes felújítása, a cserép és a pala héjazat, valamint a cseréplécek cseréje. A munkálatok támogatása
javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2015-ben és 2017-ben nyert támogatást felvonó felújításra.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Attila út 77. Társasház

A felújítási munka leírása: Magas tetőszakasz
felújítása, a héjazat cseréje

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Attila út 61. Társasház

Közös képviselet:
NOBILIS HÁZ Kft.
Mészáros Erzsébet Julianna ügyvezető

Iktató szám: BDV/29775-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 21+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 15,33 %
Épület építés éve: 1965
Helyrajzi szám: 7162/2
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
T ámogatás összege:

756 492 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

466 223 Ft

Hitel:

Ft
Ft

302 597 Ft

A felújítási munka leírása: Pincei lefolyóvezeték csere
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az Attila út harmadában, az Alagút és a Mikó u. közötti szakaszon épült felújításra szoruló
épület. A Fővárosi Csatornázási Művel megvizsgálta az I. kerület Attila út 61. számú ingaüanon a házi
csatornáját, és megállapítást nyert a pincében lévő DN 150 va és DN 200 vas függesztett vezetékek rossz
állapota (korrodáltak). A cső elvékonyodott fala több helyen átlukadt, szivárog, a cseréje indokolt. A szelvény
részben dugult, ezért a felújítás mielőbbi elvégzése indokolt. A sérült csatornaszakasz bontás utáni cseréje a
járulékos munkákkal együtt. Az épület megbízható üzemeltetésének feltétele a javítás, mely közveúen
veszélyhelyzetet szüntet meg a dugulások megszüntetésével. A projekt átmogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A tátsasház korábbi pályázatai: Utoljára 2015-ben és 2019-ben nyert támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó tátsasház neve:
1013 Budapest, Attila út 61. Társasház

A felújítási munka leírása: Pincei lefolyóvezeték
csere

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Batthyány utca 12. Társasház

Közös képviselő:
Czifra Veronika

Iktató szám: BDV/30637-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 11+3
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 4,4 %
Épület építés éve: 1936
Helyrajzi szám: 14020/1
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 milHó Ft)
Támogatás összege:

Célbefizetés/ hitel:
Célbefizetés:

1 359 383 Ft

Ft
815 630 Ft

Hitel:
Ft

543 753 Ft

A felújítási munka leírása: Közös gázvezeték részleges felújítása, szabványosítása
Megjegyzések: Sürgősséggel elvégezendő.
Szakvélemény: Az épület a Vár-hegy észak-keleti oldalának alsó lejtőjén van, homlokzata korának
megfelelő és csadakozik a mellette álló házakkal. Közmű vezetékrendszerei felülvizsgálatra kerülnek. Lakók
az alapvezetéken gáz-szivárgást észleltek, emiatt került sor a hálózat felmérésére. Az állapot-felmérési
jegyzőkönyv alapján javasolt a hálózat szabványosítása. Az épület, nagy gépjárműforgalommal terhelt
útszakaszon van. A homlokzat és környezete, a turisták és látogatók által is kedvelt terület. A lakóközösség
óvja a ház épület-gépészeti hálózatait, hogy megelőzze az esetiegesen előforduló károkat és baleseteket, ez
támogatható. A felmérés napján a 5 albetéthez tartozó gázmérőkötéseknél szivárgás volt mérhető, amely
arra utal, hogy a meglévő gázvezeték nem felel meg a tömörségi előírásoknak (150 mbar). A biztonságos
gázszolgáltatás fenntarthatósága érdekében szükségessé vált az épület gázvezetékének a szabványosítása, a
tömörségi előírások tekintetében. A szabványosítás céljából elvégezendő munkálatok támogatása javasolt,
tekintettel arra, hogy a közműszolgáltató kötelezte a társasházat a felújítás elvégzésére.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A tátsasház korábbi pályázatai: 2019-ben nyert támogatást lépcsőház felújításra.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Batthyány utca 12. Társasház

A felújítási munka leírása: Közös
gázvezeték részleges felújítása,
szabványosítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Batthyány utca 20-22. Tátsasház

Közös képviselő:
Pertl Gábor

Iktató szám: BDV/29702-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 45+45
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1950
Helyrajzi szám: 14014
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ta költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

4 188 000 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

2 550 000 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 675 200 Ft

A felújítási munka leírása: A Társasház Batthyány utcai és a Toldy Ferenc utcai lépcsőházakban lévő 2
lift felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A hat szintes épület a Vár-hegy észak-keleti oldalának alsó régiójában, jelentős átmenő
forgalmat bonyolító útvonal mentén van. A személyfelvonó felújításának ez alkalommal a II. ütemére kerül
sor. Munkák során cserére kerül a hajtómű, a függesztő kötelek és egyebek mellett a sebességhatárolók is.
A lakóépület a turista és idegenforgalom által sűrűn látogatott környezetben található. Az épület megjelenése
rendezett, a felvonók felújítása a több lakásos épület idősebb lakóinak életétre pozitív hatású, ez a lakók
életminőség javítása mellett a felvonó használat biztonságához is hozzájárul.
A Társasház döntött a Batthyány utcai és a Toldy Ferenc utcai lépcsőházakban lévő 2 lift felújításáról. A
társasházban működő személyi felvonók javítása a helyszíni felmérés, illetve az ÉMI szakértői kiírások
alapján történik, amely magában foglalja az elhasználódott hajtómű cseréjét, a felirányú túlsebesség védővel,
szabvány szerint,új függesztő kötelék felszerelését, új kétirányú sebességhatároló, és egyéb tartozékok
beszerelését. A vezérlés bizonytalan, ezért a komplett cseréje indokolt, továbbá gépi mozgatású fülkeajtó
kerül beszerelésre és a mozgópadló is megszűntetésre kerül, továbbá hajtásszabályozó, és elektronikus
terhelésérzékelő felszerelése indokolt. A projekt támogatásra javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 1998-ban kapott támogatást utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Batthyány utca 20-22.
Tátsasház

A felújítási munka leírása: A Társasház Batthyány
utcai és a Toldy Ferenc utcai lépcsőházakban lévő 2
db lift felújítása.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bítálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Batthyány utca 28-30. Társasház

Közös képviselő:
Kissné Németh Gabriella

Iktató szám: BDV/30683-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 37+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1970
Helyrajzi szám: 14009
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli kcg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

8 700 760 Ft

Célbefizetés/ hitel:
Célbefizetés:

5 220 456 Ft

Hitel:

Ft
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Kapualj és lépcsőház teljeskörű felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Hattyú utca és a Batthyány utca találkozásánál levő kisebb térre néző
homlokzattal, a Jácint lépcső közelében épült társasház.
A társasház döntött a kapualj és a lépcsőház teljeskörű felújításáról, a lépcsőház és a bejárat egész felületén,
amely magában foglalja a vakolat javítását, festés-mázolást, bejárati kapu üvegezését.
A lépcsőház és a bejárat igen nagy személyi forgalmat bonyolít. Az utolsó felújítás 15 éve történt, ezért a
festés elöregedett, a renoválás időszerű.
A társasház a lépcsőház festése mellett a bejárati kapu helyreállítását is tervezi, bejárati műkő lépcső
felújítását, a gépészeti vezetékek elburkolását, beton felületek javítását, amely kiegyenlítő réteg készítésével
történik az elő lépcső burkolata alá, majd pedig kerámia burkolat készítése, és új lábrács elhelyezésével. A
munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2015-ben kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Batthyány utca 28-30. Társasház

A felújítási munka leírása: Kapualj
és lépcsőház teljeskörű felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Batthyány utca 29. Társasház

Közös képviselő:
Nagy Gyula

Iktató szám: BDV/29926-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 12+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1930
Helyrajzi szám: 13918/3
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 miihó Ft)
Támogatás összege:

1 260 750 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

756 450 Ft

Hitel:
Ft

165 100 Ft

A felújítási munka leírása: Kéménymagasítás. Liftgépház külső homlokzatának felújítása.
Megjegyzések: Liftgépház felújításra kapott támogatást 2018-ban.
Szakvélemény: Az 5 szintes épület a Vár-hegy alatti, sűrűn beépített bel-budai jellegű területen van, jelentős
átmenő forgalommal érintett útszakasz mentén. A 2019-ben az új kazánhoz telepített kémény azonban
kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén a felső lakásoknál problémát okoz. A tetőn lévő liftgépház
vakolatának felújítása, állagmegóvást és városképi megjelenés javítását is szolgálja.
A társasház idegenforgalom által érintett területen van, és külső megjelenées, tetőszerkezetei a várhegyi
panorámának is részei. A nem megfelelően kialakított füstgáz elvezető rendszerek működése esetlegesen
egészségkárosodást okozhatnak, illetve balesetveszélyt sem kizárható.
A társasház a liftgépház felújításra 2018-ban már pályázott és kapott 500.000,- Ft támogatást, ezért erre a
munkára idén nem pályázhat. Viszont a kéménymagasítás költéségeit javasoljuk támogatni, ugyanis a
FÖKETÜSZ szakemberei megvizságlták a kéményt, amelyet 2019-ben építettek az új kazánházhoz, és
előírták annak meghosszabbítását, magasítását, ugyanis az égéstermék visszaáramlik a IV. emeleti lakás
ablakain, ami életveszélyt jelenthet, ezért a munkálatokat mindenképpen el kell végezni.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2018-ban (Hffgépház felújításra) és 2019-ben (gázvezeték felújításra)
kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Batthyány utca 29. Társasház

A felújítási munka leírása: Kéménymagasítás.
liftgépház külső homlokzatának felújítása.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Batthyány utca 36. Társasház

Közös képviselet:
Andrássy és Társa Bt.
Lenzsemé Andrássy Judit ügyvezető

Iktató szám: BDV/29779-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 13
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1920
Helyrajzi szám: 14006
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kivitek ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 milkó Ft)
Támogatás összege:

1 406 350 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

Ft

Hitel:
Ft

0 Ft

A felújítási munka leírása: Támfal és kerítés felújítás
Megjegyzések: A pályázat nem felel meg a pályázati kiírásnak, a kerítés felújítása nem
szerepel a támogatandó munkálatok között, ezért a pályázat elutasításra javasolt.

Szakvélemény: Elutasítás: a kerítés felújítás a pályázati kiírásban nem szerepel a támogatandó munkálatok között,
ezért a pályázat elutasítása javasolt.

Önkormányzati megbízott neve: A társasház korábbi pályázatai: 2017-ben kapott utoljára támogatást elektromos fővezeték
felújításra.

A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kivitek szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Batthyány utca 36. Társasház

Elutasítás

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Bem rakpart 15. Társasház

Közös képviselő:
Kereskes András

Iktató szám: BDV/29100-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 36
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 10,33 %
Épület építés éve: 1910
Helyrajzi szám: 14419
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a;
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

25 187 225 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

15 183 988 Ft

Hitel:

Ft
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Tetőszerkezet és a hozzá kapcsolódó kémények felújítása, IIL-ik építési
szakasz.
Megjegyzések: Világörökségi területen fekvó' ingatlan.
Jelentős önkormányzati tulajdoni hányad.
Szakvélemény: Az épület közvetlenül a Duna-parton, frekventált helyen helyezkedik el. A tetőszerkezet és
héjalás felújításának III. építési szakaszára kerülne sor. A megelőző felújítási munkálatok sikeresen
befejeződtek, a folytatás szükséges és indokolt. A tetőszerkezet héjalásának felújítása és megerősítésének
tervei elkészültek, azok jóváhagyásra kerültek és az építési engedély kiadása is megtörtént. A külső
megjelenése idegenforgalmi és a turizmus szempontjai miatt kiemelkedően fontos. A Vár-hegyi panoráma
és a dunai hajóforgalom szempontjai különösen indokolttá teszik a tervezett munkák kivitelezését, és ezek
az épületek állagmegóvását is szolgálják. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2006, 2017 és 2019-ben nyert támogatást. A tetőzet felújításának első és
második szakaszaira kapott 1M és 1,5M Ft-ot.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kivitek szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Sztehlo Gábor rakpart

^

^ . jé ti

-c?
co

I

£

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bítálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Bem rakpart 26. Társasház

Közös képviselő:
Horváth Erika

Iktató szám: BDV/29822-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 41
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0,2 %
Épület építés éve: 1936
Helyrajzi szám: 14440/4/A
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

1 427 480 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:
Ft

856 488 Ft

Hitel:
Ft

570 992 Ft

A felújítási munka leírása: Lift felújítás automata ajtó beépítés, vezérlés átalakítás. Lépcsőház,
függőfolyosók festése, mázolása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Batthyány tér közvetlen közelében épült lakóház, társasház döntött a lift felújításáról,
amelye magában foglalja az automata vezérlés átalakítását, automata ajtó beépítését, továbbá döntött a
lépcsőház és függőfolyosók festés-mázolási munkálatairól.
A lift tervezett modernizálása biztonsági szempontból mindenképpen indokolt.
2020. év elejétől a mechanikus liftajtókat az ÉMI előírásainak megfelelően, automata nyitásúra kell
átalakítani. Ezzel együtt a vezérlés átalakítása is szükséges, amely nem engedélyköteles a Műszaki Biztonsági
hatóság véleményezése alapján. Mivel sok idős korú ember lakik a társasházban, a lift használata számukra
elengedhetetlen. Az elektromos vezetékrendszer cseréje a tulajdonosok számára jelentős költséget jelent,
így a munkálatok támogatására pályázatot nyújtottak be. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2017-benés 2019-ben nyert páyázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályá2Ó társasház neve:
1011 Budapest, Bem rakpart 26. Társasház
A felújítási munka leírása: Lift felújítás automata ajtó beépítés, vezérlés átalakítás. Lépcsőház,
függőfolyosók festése, mázolása.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Bérc utca 18. Társasház

Közös képviselő:
Forgács Judit

Iktató szám: BDV/29347-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 7+8 helyiség
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1942
Helyrajzi szám: 5300/5
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 miihó Ft)
Támogatás összege:

4 884 000 Ft

Célbefizetés/ hitel:
Célbefizetés:

3 000 000 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 953 600 Ft

A felújítási munka leírása: Bejárati lépcső és bejárati ajtó felújítása. Ereszdeszkázat felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Bérc utca 18. Társasház lakóépülete a Gellérthegy tetején, központi elhelyezkedéssel, a
Szirtes út közelében épült impozáns villaépület. A Társasház bejárati betonlépcsője felújításra szórni. A
meglévő fokok nem azonos méretűek, oldalirányba jelentősen lejtenek, és egyik lépcsőfok repedt. A meglévő
támfal és a lépcsők elbontásra kerülnek, helyére új vasbeton támfal, vasbeton lépcsőtartó szerkezet és új
műkő lépcső kerül. A pihenő kialakítása is azonos technológiával készül. A Bérc utca 18. Társasház
lakóépülete előtti lépcső felújítását az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály tudomásul vette.
A lakóközösség a bejárati lépcsők és támfala javítását tervezik elvégezni (a pince beázik a sérült kőburkolat
hibái miatt), továbbá az ereszdeszkázat hibáit és a bejárati kapu elektromos zár cseréjét tervezik
megcsináltatni. A munkálatokhoz a társasház rendelkezik az Örökségvédelmi hivatal hozzájárulásával.
A villa építése óta eltelt idő indokolttá teszi a tervezett beavatkozásokat, melyek városképi szempontból is
előnyösek, de a további károsodások, veszélyek megelőzését is szolgálják. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: Eddig nem nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Bérc utca 18. Társasház

A felújítási munka leírása: Bejárati lépcső és
bejárati ajtó felújítása. Ereszdeszkázat felújítása.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bítálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Bérc utca 19-21. Társasház

Közös képviselő:
Késmárkiné Czudar Anikó

Iktató szám: BDV/29629-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 17
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1968
Helyrajzi szám: 5300/17/A
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun sa költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

6 210 000 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

5 261 363 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 484 000 Ft

A felújítási munka leírása: Támfal felújítás I. ütem.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A társasház a Gellérthegy oldalában a Citadella alatti térségben található. Az 50 évvel
korábban épített, mészkő felhasználásával készült támfalak az eltelt idő és erózió, csapadék és földmozgás
miatt mára életveszélyessé váltak. Az épület lakói is megöregedtek, a támfalak helyreállítása sürgetően
szükségessé vált. A lakók biztonságának szavatolása, elsősorban a téli csapadékos, fagyveszélyes
időszakokban fontos szempont. A balesetek megelőzése mellett, figyelmet érdemel az épület fekvése, mely
idegenforgalmi szempontból kiemelten fontos. A kerület épületeinek állag megóvása is említést érdemel. A
támfal felújítása halaszthatadan, műszakilag különösen indokolt, ugyanis a támfal kövek leválnak, és a járdára
csúsznak, balesetveszélyt okozva, ezért a pályázat támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2017. évi pályázaton nyert támogatást egy alkalommal, (kéményseprő
járda felújítására)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Bérc utca 19-21. Társasház

A felújítási munka leírása: Támfal felújítás
I. ütem.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Csalogány utca 26. Társasház

Közös képviselő:
Lendvay Judit

Iktató szám: BDV/29627-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 30
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1942
Helyrajzi szám: 13918/4
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

3 126 583 Ft
1 875 950 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
470000 Ft
Hitel:
Ft

1 250 633 Ft

A felújítási munka leírása: Légó pincefödém (bauxitbeton) felújítása, megerősítése acélgerendákkal
Megjegyzések: Sürgősséggel elvégezendő.
Szakvélemény: Az épület a Vár-hegy alatt, a Vízivárosban található. A korábbi időszak során, az épületben
lévő konyhai csőtörés komoly szerkezeti károkat okozott a pincék födémében. Az ideiglenes veszélyelhárítás
megtörtént, de a statikai szakvélemények szerinti szükséges munkálatokat most kívánják elvégeztetni. A
munkálatok sürgősen elvégezendőek tekintette arra, hogy a műszaki állapot felmérése és statikai
szakvélemény omlásveszélyre hívta fel a figyelmet, a veszély elhárítása sürgős.
A jelenlegi állapot élet és baleset veszélyes helyzetet rejt magában. A veszély végleges elhárítása mielőbb
szükséges. Az épületet Arkay Aladár építész tervezte, városképi jelentőséggel is bír, ezért a projekt
támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2018-ban nyert pályázaton
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Csalogány utca 26. Társasház

A felújítási munka leírása: Légó pincefödém
(bauxitbeton) felújítása, megerősítése
acélgerendákkal
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Csalogány utca 6-10. Társasház

Közös képviselő:
Tandembike Group A+ABt.
Gulyás György ügyvezető

Iktató szám: BDV/29797-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 275
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1975
Helyrajzi szám: 13883/1
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kivitek ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 miihó Ft)
Támogatás összege:

3 221 000 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

1 932 600 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 288 400 Ft

A felújítási munka leírása: Külső homlokzat felújítása homlokzati virágtartó elemek javítása II. ütem
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Csalogány utca első szakaszának meghatározó tömbje, amely a Málna utca és az Iskola
utca között helyezkedik el. Az 55 éve épült lakótömb vasbetonból készült erkély mellvédfala, ill. a mellvédbe
épített virágládák vasbeton anyaga helyenként szétfagyott, a lehulló darabok veszélyeztetik a közlekedőket.
Az Örökségvédelmi Hivatal engedélyében közölt feltételek mellett javasolta a javítási munkák elvégeztetését.
Tekintettel arra, hogy városképi szempontból sem közömbös a mellvédek állapota, a javítás hiánya ráadásul
balesetet is okozhat, ezért a felújítás mindenképpen indokolt. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin

A társasház korábbi pályázatai: 2019-ben a homlokzat felújítás I. ütemére kapott támogatást.
(Szigetelés)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Csalogány utca 6-10. Társasház

A felújítási munka leírása: Külső homlokzat
felújítása homlokzati virágtartó elemek javítása II.
ütem

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Csap utca 1. Társasház

Közös képviselet:
I. Kerület Házgondnokság Kft.
Szabó Dezső ügyvezető

Iktató szám: BDV/29819-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 35
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 1,92 %
Épület építés éve: 1909
Helyrajzi szám: 7420
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

2 084 553 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:

1 250 731 Ft

Hitel:

Ft
Ft

833 821 Ft

A felújítási munka leírása: Kémény és tetőjárda felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az Aladár utca és a Csap utca kereszteződésében épült épület a Hegyalja út közelében
található. Az állapotrögzítő műszaki felülvizsgálati dokumentációban elsőként jelölt, életveszélyes
kéményseprő-járda járófelületének cseréjét tervezik. A munkák elvégzése szükségszerű a kémények
rendszeres biztonságos ellenőrizhetősége céljából. A kéményseprő járda fa járófelülete teljesen tönkrement,
használata életveszélyes. Az acél tartószerkezet állékonysága megfelelő, de felületképzése rossz állapotú,
rozsdás. A szakvélemény alapján a kéményseprő járda járófelületének cseréje halaszthatadan, mert jelen
állapotában balesetveszélyes, a kémények hozzáférhetőségét a Társasháznak kell biztosítani. A projekt
támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2017-ben kapott támogatást utoljára elektromos vezetékrendszer
felújításra.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Derék utca 19. T ársasház

Közös képviselő:
Dálnoky Noémi

Iktató szám: BDV/30635-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 9+15
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1930
Helyrajzi szám: 7482
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

828 000 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

496 800 Ft

Hitel:

Ft
Ft

0 Ft
0 Ft

A felújítási munka leírása: Kerítés felújítás.
Megjegyzések: A pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, a kerítésfelújítás nem
szerepel a támogatható munkálatok között, ezért a pályázat érvénytelen.
Szakvélemény: Elutasítás: tekintettel arra, hogy a kerítés építés nem támogatott felújítási munka, ezért a társasház pályázata
elutasításra javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: A társasház korábbi pályázatai: 2004-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Derék utca 19. Tátsasház

Elutasítás

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1014 Budapest, Dísz tér 16. Társasház

Közös képviselet:
Skorpió Ingatlanforgalmazó és Értékesítő Kft.
Nagy Erzsébet ügyvezető

Iktató szám: BDV/30634-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 25+5
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 25,18 %
Épület építés éve: 1893
Helyrajzi szám: 6470
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kivitek ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 miihó Ft)
Támogatás összege:

4 528185 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

2 716 911 Ft

Hitel:
Ft

1 811 274 Ft

A felújítási munka leírása: Társasház sétány felöli homlokzatának javítási munkálatai
Megjegyzések:
Szakvélemény: A várba érkezve a frissen újjá épített néhai Honvéd Főparancsnokság épülete mellett az
elsőként szembe ötlő épületek egyike a patinás, XIX. századi lakóház, mely neves intézményt foglal magába,
a Korona kávéházat.
Homlokzati felújítás a Tóth Árpád sétányra néző szakaszon; vakolatjavítás, párkánybádogozás javítása,
festés két rétegben alpin technikával. Főépítészi egyeztetés alapján — javítási munkákkal kapcsolatban - nem
szükséges Örökségvédelmi hozzájárulás.
Az épület állaga általában jól karban tartott, azonban központi elhelyezkedése a vár bejáratánál, illetve a Tóth
Árpád sétányra néző homlokzatainak állapota indokolja a javítási munkák elvégzését.
A társasház részleges felújítást szeretne végezni a társasház épületének a külső homlokzatán, mert a vakolat
tönkre ment, és javítani szükséges, a színek változtatása nélkül. A jókarbantartási munkálatok támogatása
javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin

A társasház korábbi pályázatai: 2007-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályá2Ó társasház neve:
1014 Budapest, Dísz tér 16. Társasház

A felújítási munka leírása: Társasház sétány felöli
homlokzatának javítási munkálatai

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Donáti utca 18. Társasház

Közös képviselet:
1. Kerületi Házgondnokság Kft.
Igaz Pétemé ügyvezető

Iktató szám: BDV/29802-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 8+3
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 17,52 %
Épület építés éve: 1900
Helyrajzi szám: 14164
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

2 397 394 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

1 438 436 Ft

Hitel:
Ft

958 958 Ft

A felújítási munka leírása: Lépcsőház felújítása
Megjegyzések; Jelentős önkormányzati tulajdoni hányad.
Szakvélemény: Az épület a Donáti utca elején épült, jelenleg közepes állapotú elklektikus épület. A
társasház a lépcsőház felújításáról döntött (festés, korlátok festése, nyílászárók mázolása). A bejárat és a
lépcsőház felújítása, továbbá a korlátok festése 10-15 éve történt, állapota még éppen megfelelő, ezért a
felújítás, és a projekt megvalósítása javasolható.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin

A társasház korábbi pályázatai: 2010. és 2011-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Donáti utca 18.
Társasház

A felújítási munka leírása: Lépcsőház felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Donáti utca 3. Társasház

Közös képviselet:
I. Kerület Házgondnokság Kft.
Smidróczki Adrienne közös képviselő

Iktató szám: BDV/29817-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 14
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1937
Helyrajzi szám: 14238/1
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun sa költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

4 941 538 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

2 964 923 Ft

Hitel:
Ft

1 976 615 Ft

A felújítási munka leírása: Elektromos hálózat felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Vár-hegy keleti oldalának felső részén a Hunyadi János út felől megközelíthető
Vár bejárat közelében van, építésének ideje 1937 volt. A lakóközösség fel kívánjua újíttatni az épület elavult,
műszaki és biztonsági szempontból már nem megfelelő, méreüen elektromos hálózatát és a főelosztót., a
műszaki tervdokumentáció és a helyszíni felmérés alapján.
Az épület, a történelmi, vári környezetben jelentős forgalmat vonz a látogatók és túristaforgalorgalom
következtében. Az évtizedekkel korábban létesített épületelektromosság kiszolgáló berendezéseinek
elhasználódása, szükségessé teszi a felújítást a hatályos szabványoknak, előírásoknak megfelelően. Ezt
biztonsági okok is alátámasztják, ezért a pályázat támogatásra javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2014-ben kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Donáti utca 3. Társasház

A felújítási munka leírása: Elektromos hálózat
felújítása
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Donáti utca 9-11. és Szalag utca 14-16.
Társasház

Közös képviselő:
Kerekes András

Iktató szám: BDV/29620-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 19+10
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 3,99 %
Épület építés éve: 2000
Helyrajzi szám: 14245
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ta költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

28 746 418 Ft
17 247 851 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
5620641 Ft
Hitel:
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Fűtés korszerűsítés
Megjegyzések: Visszavont pályázat.
Szakvélemény: Visszavont pályázat: tekintettel arra, hogy a társasház a pályázatát visszavonta, a pályázat nem támogatható.
Önkormányzati megbízott: A társasház korábbi pályázatai: Eddig nem pályázott.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:

Visszavont pályázat

1015 Budapest, Donáti utca 9-11. és Szalag
utca 14-16. Társasház

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Döbrentei utca 6. Társasház

Közös képviselő:
Mesch Zoltán

Iktató szám: BDV/29727-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 25+26
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 3,56 %
Épület építés éve: 1902
Helyrajzi szám: 6231
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

22 965 020 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

13 779 012 Ft

Hitel:

Ft
20 000 000 Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Homlokzat felújítás a Várkert rakparti oldalon
Megjegyzések:
Szakvélemény: A társasház a Várkert rakpart oldalon lévő homlokzat felújításáról döntött, melyet a
tulajdonosok hitelből kívánnak megvalósítani. Közel az Erzsébet hídhoz, a Várkert rpt-ra, Döbrentei u-ra
és a Fogas utcára néző XIX. századi eklektikus homlokzattal épült lakóház . Idén a Várkert rakpart oldali
homlokzata kerül felújításra. A korábbi években már elkészült a Fogas utcai oldal homlokzat és a Döbrentei
utcai oldal homlokzat felújítása. A jelenlegi a befejező 3. szakasz a Várkert rpt.-i oldal homlokzat felújítása.
Az építésztervező nyilatkozata alapján a szakhatósági egyeztetés megtörtént. Városképi szempontból
kiemelten támogatandó a felújítás befejezése a frekventált környezet és az egységes megjelenés miatt, a
korábbi vállalkozó ajánlata alapján. A projekt támogatása indokolt, tekintettel arra, hogy a társasház nagy
összegű hitelt is felvett a felújítás megvalósítására.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2016., 2017, és 2019-ben nyert pályázaton.(2017-ben és 2019-ben
homlokzat felújításra a Fogas utcai oldalon munkálataira!)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Döbrentei utca 6.
Társasház

A felújítási munka leírása: Homlokzat felújítás a Várkert
rakparti oldalon

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Fő utca 19. Társasház

Közös képviselő:
Oláh György ügyvezető

Iktató szám: BDV/29803-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 25+2
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 4,6 %
Épület építés éve: 1912
Helyrajzi szám: 14412/0/A
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

4 858 350 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

2 915 010 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 943 340 Ft

A felújítási munka leírása: A Bem rakpart felöli életveszélyes homlokzat és 4 db erkély teljeskörű
felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Fő utca Pala utca és a Halász utca közötti szakaszán épült épület, egyik homlokzata a
Bem rakpartra, másik a Fő utcára néz. A társasház az életveszélyes erkélyek teljes felújítását, újjá építését
tervezi, a homlokzat tatarozásával együtt. Az Örökségvédelem hozzájárulását adta a munkálatokhoz. A
homlokzat állapota igényelné a felújítást, de a Duna parti erkélyek állapota miatt a Bem rakpartra néző oldal
elsőbbséget „élvez”, úgy a biztonság, mint városképi szempontból. A munkálatok tartalmazzák a Bem
rakpart felöli homlokzat felújítását, valamint szintén a Bem rakpart felöli oldalon az erkélyek alja több helyen
vakolathiányos, az erkélyek tartószerkezete kilátszik. Tavasszal az épületetet veszélytelenítették, a lehulló
vakolat leverésével. Szükségessé vált az erkélyek vízszigetelése, majd új burkolattal történő ellátása. A
homlokzat további vakolat hibái kerülnek kijavításra, póüásra, majd kőporozásra. Végül a teljes homlokzat
újra színezésre kerül a jelenlegivel megegyező színben. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin

A társasház korábbi pályázatai: 2019-ben pályázott, és kapott 500 e Ft-ot tetőterasz hőszigetelésére.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Fő utca 19. Társasház

A felújítási munka leírása: A Bem rakpart felöli
életveszélyes homlokzat és 4 db erkély teljeskörű
felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Fő utca 26/A-B. Társasház

Közös képviselet:
T.G. Építőipari és Szolgáltató Kft.
Andrási Géza ügyvezető

Iktató szám: BDV/29736-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 29
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1963
Helyrajzi szám: 14290/1
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteti krg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

2 795 741 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

1 677 445 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 118 296 Ft

A felújítási munka leírása: Belső udvaron fűtéscsőhíd vasbeton tartószerkezetének bontása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A 29 lakásos társasház a Vár-hegy alatt fekvő, sorosan beépített sűrűn lakott helyszínen
fekszik. Környezete gépjármű forgalommal terhelt. A korábbi időszak során a két épület között a közmű
kapcsolatot csőhíd segítségével biztosíttották. Mára ez azonban már használaton kívüli lett, és feleslegessé
vált, lebontása szükséges. A korábban létesített, napjainkra elavult, korszerűtlenné vált műszaki megoldás,
az épületek közötti közmű, a fűtéscsőhíd elveszette funkcióját. A berendezés állapota azonban folyamatosan
romlik, és szerkezet lassan a balesetveszélyessé válhat, ezért annak bontása javasolt és szükséges.
A belső udvaron lévő fűtéscső híd vasbeton tartószerkezetének bontása az alábbi munkarészekből áll: 6 m
magas bontó-állványzat segítségével oldalfal, kisméretű téglafalazat bontása fűtőhídból, vasbeton oszlopok
bontása, vasbeton szerkezet bontása a fűtéscsőhídról, az épület homlokzatának visszafalazása, vakolása,
fűtéscsövek szigetelése, a vakolt rész festése azonos színben a többi felülettel. A munkálatok támogatása
javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2015-ben nyert pályázaton
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteti szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Fő utca 26/A-B. Társasház

A felújítási munka leírása: Belső
udvaron fűtéscsőhíd vasbeton
tartószerkezetének bontása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Fő utca 4. Társasház

Közös képviselő:
Kereskes András

Iktató szám: BDV/29099-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 28
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 16,33 %
Épület építés éve: 1872
Helyrajzi szám: 14336
Műemléki védettség: igen
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kivitek ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 rnilkó Ft)
Támogatás összege:

25 264 366 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

15 826 027 Ft

Hitel:

Ft
van Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Tetőszerkezet és a hozzá kapcsolódó kéméyek felújítása, "Harmadik
ütemterv".
Megjegyzések: Védett műemléki épület.
Jelentős önkormányzati tulajdoni hányad.
Szakvélemény: A Fő utca elején, a Clark Adám tér közvetlen közelében helyezkedik el, a Steindl Imre által
tervezett jelentős épület. A műemléki épületben eredetileg a Budai Kereskedelmi és Iparban székházaként
épült az emeleti szinteken lakásokkal. Az építés idején, az 1870-es évek elején jó minőségű anyagokból és
tartós szerkezettel létrehozott épület, ma is jó műszaki állapotú, viszont a közösségi tereinek állapota
méltatlan a műemléki ranghoz. A társasház idén a tetőfelújítás III. szakaszát végzi el, amely magában foglalj
a fedélszék javításátm helyreállítását, részletes faanyagvédelmi szakvélemény alapján. A fedélszék hibáinak
és hiányosságainak javítása a károsodott elemek további romlásának megakadályozása érdekében szükséges.
A szerkezeti helyreállítási terv az elemcseréket és a csomópontok megerősítését tartalmazza. A zárófödém
jó állapotú acélgerendás poroszsüveg födém. A téglából készült padlásburkolat kiegészítésre szorul a korábbi
feltárások miatt keletkezett felületi hiányok pótlásával. A tetőhéjazat, főként a bádogos szerkezetek
nincsenek megfelelő állapotban. Hiányosságuk, és szakszerűdé javításuk miatt több helyen beázások nyomai
láthatók. Különösen kritikus a helyzet az attika csatornánál. Tetőfedésként egységes képet alkotó, hódfarkú
tetőcserépből készül el minden oldalon a tetőzet, és a kéménytestek tetősík feletti javítását is előirányozták.
Az épület állagmegőrzése szempontjából fontos munkák elkészítése, mivel a beázások már látható módon
károsították az értékes épülettartozékokat is. A beavatkozás halaszthataüan, ezért a műemlék épület felújítása
támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2018,2019-ben nyert a tetőzet felújításának első két szakaszára 2 x 1,5M
Ft-ot.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

PályíLzó társasház neve:
1011 Budapest, Fő utca 4. Társasház

A felújítási munka leírása:
Tetőszerkezet és a hozzá kapcsolódó

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Franklin utca 2. Társasház

Közös képviselő:
Lohinai Ede

Iktató szám: BDV/29619-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 19+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 4,9 %
Épület építés éve: 1971
Helyrajzi szám: 14152/2
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 milHó Ft)
Támogatás összege:

1 079 500 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:
Ft

647 700 Ft

Hitel:
Ft

431 800 Ft

A felújítási munka leírása: A bejárati ajtó cseréje vasszerkezetű portárra (az eredeti kapuval megegyező
kivitelben)
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Donáti utca és az Iskola utca közötti erősen lejtős út szakaszon épült az 5 emeletes,
klinker burkolatú tömbház. A bejárati kapu teljes cseréje porszórt festékkel kezelt acél szerkezetűre, a
szükséges tartozékokkal (elektromos biztonsági zár, pótkulcsok, stb.). A társasház rendelkezik az
Örökségvédelmi Osztály hozzájárulásával. A meglevő, elhasználódott, aluminium elemeket is tartalmazó
bejárati ajtó korszerűden, a zárcsere egyre nehezebb, gyakran elromlik a sűrű használat és anyaga miatt,
javítása eredménytelen, nem gazdaságos, ezért új kapút célszerű csináltatni. A projekt támogatása
javasolható.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: Eddig nem pályázott.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Franklin utca 2.
Társasház

A felújítási munka leírása: A bejárati ajtó cseréje
vasszerkezetű portárra (az eredeti kapuval megegyező
kivitelben)

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Gellérthegy utca 11. Társasház

Közös képviselő:
Gáti Attila László

Iktató szám: BDV/29807-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 9+3
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 7,44 %
Épület építés éve: 1905
Helyrajzi szám: 7231
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun sa költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

6 308 598 Ft
4 008 598 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:
600 000 Ft
Hitel:
Ft

2 523 439 Ft

A felújítási munka leírása: Társasház erősáramú fővezeték-hálózat felújítás, szabványosítás,
balesetveszély megszűntetése
Megjegyzések: Sürgősséggel elvégezendő munka.
Szakvélemény: A kilenclakásos 1905-ben épült ház a Gellérthegy utca és a Naphegy utca között fekszik.
Környezete sorosbeépítésű, homlokzata leromlott, elhanyagolt állapotban van. Az épületen az elmút ötven
évben érdemleges felújítások nem történtek. A 2020. évi pályázat alkalmával a méreden elektromos
vezetékhálózat felújítását kívánják elvégeztetni a műszaki tervdokumentáció, az ELMU Hálózati Kft.
hozzájárulásával, az árajánlatok alapján. A korábbi időben elmaradt felújítások megkezdése szükségszerű és
kívánatos. Az elöregedett, szabványoknak, előírásoknak nem megfelelő hálózatok, rendszerek
balesetveszélyesek. Ebben a házban is már több esetben kábelbeégések és a biztosítékok olvadásai fordultak
elő. A társasház az erősáramú fővezeték-hálózat felújítását végzi el. A HUN-TERV Kft. szakvéleménye
alapján. A közös tulajdonú erősáramú hálózat szabványosítása és átfogó felújítása halaszthatatlan, tekintettel
arra, hogy az elmúlt időszakban több ingatlanban elektromos problékat tapasztaltak, több helyen elégtek a
vezetékek, a kábelek megolvadtak. A hálózat jelenleg balesetveszélyes, az állapot megszűntetése mielőbb
indokolt és szükséges. Sem a méretlen, sem a mért hálózaton nincs beépítve tűzvédelmi áramtalanító
főkapcsoló. A kötődobozokon megjelent égésnyom, amely a hálózat túlterheltségének és
alulméretezettségének a következménye, azonnali beavatkozást igényel, ezért a projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2018. és 2019-ben kapott támogatást (gázvezeték és gyengeáramú
fővezeték felújítására)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Gellérthegy utca 11. Társasház

A felújítási munka leírása: Társasház erősáramú fővezetékhálózat felújítás, szabványosítás, balesetveszély megszűntetése

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Gellérthegy utca 28. Társasház

Közös képviselet:
Adema Kft.
Merényi Mihály ügyvezető

Iktató szám: BDV/29816-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 15+15
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1936
Helyrajzi szám: 7207/2
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

3 320 000 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

2 000 000 Ft Hitel:
Ft

1 328 000 Ft

A felújítási munka leírása: Gázhálózat felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A társasház a gázvezeték-hálózat felújítását tervezi, a csadakozó vezetékek teljes cseréjével,
szabvány szerinti kivitelezésben. A tárgyi gépészeti tervdokumentáció alapján alkalmazott műszaki
megoldások megfelelnek az általános érvényű eseti és hatósági előírásoknak, rendeleteknek és
szabványoknak. A társasház rendelkezik DN90-es kis nyomású elosztó vezetéki leágazással. A csadakozó
vezetékek teljes cseréjét tervezi a társasház, amely csadakozó vezetékek a közös helyiségekben és a
lépcsőházon halad keresztül.Az épület a Naphegy oldalában a Krisztina kőrúttal párhuzamos utcában,
szorosan beépített, sűrűn lakott környezetben található. Az építés éve 1936 volt, azóta a gépészeti
berendezések és közmű hálózatok tömörtelenné, állagromlottá váltak. A ház teljes gázcsadakozóvezetékének cseréjére kerül sor, a lépcsőházban és közös helységekben a műszaki leírás és a
tervezői nyilatkozat alapján. Az épület homlokzata rendezett, épületgépészeti berendezéseinek, kiszolgáló
hálózatainak a felújítása, berendezései karbantartása támogatandó cél. Az elöregedett, tömörtelenné vált gázcsövezetékek meghibásodása akár élet és baleset veszélyt is hordozhat magában. A projekt támogatásra
javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2011-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Gellérthegy utca 28. Társasház

A felújítási munka leírása: Gázhálózat
felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Gellérthegy utca 29. Társasház

Közös képviselet:
Fortunát THK Kft.
Szitát Endre ügyvezető

Iktató szám: BDV/30674-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 12+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1934
Helyrajzi szám: 7242
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli klg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

5 749 905 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

3 449 943 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 299 962 Ft

A felújítási munka leírása: 400 Voltos elektromos gerincvezeték hálózat felújítása és a gyenge áramú
vezeték hálózat felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Krisztina körút és Naphegy utca között fekvő sűrűn lakott és beépített
környezetben van. Az utcaffont sorosan beépített, de az 1939-ben épült ház homlokzata, kiemelkedik
közülük. Az elektromos hálózatának állapota azonban negymértékben leromlott, felújítása halaszthatatlan.
Az elavult, állagromlott berendezések, közműhálózatok felújítása időről időre elvégzendő feladat. A
szabványok és érvényes előírások betetartása, a folyamatos üzembiztonság feltételeinek megteremtése
mellett, élet,- tűz és balasetvédelmi szempontból is kívánatos, a felújítás szükséges támogatandó. A
társasház döntött a 400 V-os gerincvezeték hálózat, valamint a közösségi világítás és a gyengeáramú hálózat
felújítási munkálatairól. A munkálatok magukban foglalják a régi vezetékek,a szerelvények, fa- és
fémszekrények, áramköri elosztók, a fogyasztásmérő szekrények bontását, mérőhelyek megszüntetését,
majd új műanyag védőcső elhelyezését, elágazó dobozokkal, falhoronyban, szerelvénydobozok elhelyezését,
nagyteljesítményű biztosító aljzatok elhelyezését, új fogyasztásmérő szekrények elhelyezését, egyéb
tartozékok előírás szerinti elhelyezését. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Eddig nem kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Gellérthegy utca 29. Társasház

A felújítási munka leírása: 400 Voltos
elektromos gerincvezeték hálózat felújítása és a
gyenge áramú vezeték hálózat felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Gyorskocsi utca 12.
Váralja Víziváros Lakászövetkezet

Közös képviselet:
Váralja Víziváros Lakászövetkezet
Ladies Ilona igazgatósági tag

Iktató szám: BDV/29766-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 15
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1993
Helyrajzi szám: 14122
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
i min. a kiviteti ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

4 157 056 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:
Ft

2 494 234 Ft

Hitel:
Ft

1 662 822 Ft

A felújítási munka leírása: Acélkorlát gyártása, elhelyezése és mázolása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Batthyány tér közelében, a Gyorskocsi utca Batthyány téri csarnok mögötti szakaszán áll
az épület. Az acél homlokzati erkélyrácsok cseréje a meglevő, nehezen karban tartható és biztonsági
szempontból nem megfelelő kialakítású rácsokra.
A közös képviselő szóbeli tájékoztatása alapján rendelkeznek az Örökségvédelmi Osztály hozzájárulásával.
A pályázati anyagban szereplő rács az udvari oldalon már kicserélt rácsok formájával megegyező módon
kerül kivitelezésre. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin

A társasház korábbi pályázatai: 2008-ban nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:

A felújítási munka leírása: Acélkorlát

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Győző utca 5. Társasház

Közös képviselet:
CoNoPontWst'97 Társasház- és
Ingatlankezelő Kft.
Hódi Agnes ügyvezető

Iktató szám: BDV/30720-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 27+10
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 5,87 %
Épület építés éve: 1932
Helyrajzi szám: 7551
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 miihó Ft)
Támogatás összege:

10 819 705 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

6 491 823 Ft

Hitel:
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Pálya utca tűzfal felújítási munkái. Lépcsőház festési munkái.
Megjegyzések: Hp.: Településképi bej.
Szakvélemény: Az 5 emeletes magastetős épület a Győző utca és Pálya utca sarkán található, a Győző
utcára néző fő homlokzattal. Szemben vele a Déli Pályaudvar keleti bevezető pályaszakasza van. Az
építmény lépcsőháza az elmúlt időszak során jelentős mértékben elhasználódott, leromlott. A Pálya utcai
tűzfal felújítása is indokolt. Az állapotfelmérést követően szakvélemény készült az épületről, amely alapján
a tulajdonosok a szükséges felújítások elvégzéséről döntöttek. A munkálatok magukban foglalják a
nagymértékben leromlott állagú lépcsőház felújítását, valamint a Pálya utcára néző tűzfal rendbetételét,
amely nem csak az esztétikai szempontok miatt szükséges. A Pálya utca felöli tűzfal felújítása
alpintechnikával végezhető el (új hőszigeteléssel, lábazati szegély készítésével, a tűzfal tetején vízorr
kialakításával a csapadékvíz szigetelésben történő bejutásának megakadályozására). A lépcsőház munkálatai
— festés, vakolatok javítás, az acél korlátok illetve a fa felületek csiszolása, mázolása, a mennyezet és fal
felületek kaparása, mosása, alapozása, glettelése , csiszolása és festése. A lépcsőházi ablakok felújítási
munkálatait (javítás, csiszolás, mázolás) is elvégzik. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2017-ben nyert pályázaton Kft felújításra.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Győző' utca 5. Társasház

A felújítási munka leírása: Pálya utca tűzfal
felújítási munkái. Lépcsőház festési munkái.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályá2Ó társasház neve:
1014 Budapest, Hajadon utca 2. Társasház

Közös képviselő:
Szántó László

Iktató szám: BDV/30725-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 12+16
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 38,72 %
Épület építés éve: 1910
Helyrajzi szám: 6509
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 milkó Ft)
Támogatás összege:

1 870 000 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:
Ft

1 122 000 Ft

Hitel:
Ft

748 000 Ft

A felújítási munka leítása: 3 db függyőfolyosó felújítási munkái, cement burkoló lap lerakása
Megjegyzések; Sürgős munka.
Szakvélemény; A társasház döntött a belső udvarra néző három függőfolyosó külső szerkezeti felújítási
munkálatainak elvégzéséről. Az épület a Budavi Vár területén található, műemléki környezetben. A épület
udvari függőfolyosóinak felújítása válta szükségessé, amely magában foglalja a lapburkolatok bontását, a
károsodott acélszerkezeteket korróziógádó bevonattal történő kezelését, majd az aljzat szigetelését, és
vízzáró burkolattal történő beépítését. A munkákat megelőzően statikai szakvélemény készült.
A mellékelt statikai szakvélemény alapján a függőfolyosók szerkezete károsodott, mivel az eredeti
lapburkolatok szigetelés nélkül készültek, a fúgák kifagytak, a bejutó csapadékvíz látható módon már a
vasbeton lemez acélbetéteit is és helyenként a szélgerendákat is erodálta, a felújítást a szerkezet állékonysága
érdekében mielőbb el kell végezni. Az udvari homlokzaton található három függőfolyosó mindegyiként a
vasbeton lemezek alsó vakolata az utóbbi időben több helyen levált, amely balesetveszélyt okozhat. A
hiányos betontakarás miatt a vasak a felszínre kerültek, és korrodálódtak. A függőfolyosók járófelülete is
sérült, és javításra szorulnak. E felület javítását korhű pódással kerül megvalósításra. Ezen hibák a további
állagromlás megállítása és a balesetek elhárítása végett mihamarabb javítandók, ezért a projekt támogatásra
javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2005-ben és 2006-ban kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kivitek szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:

A felújítási munka leírása: 3 db függyőfolyosó

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Hegyalja út 12. Társasház

Közös képviselet:
BBD-96 Ipari és Kereskedelmi Kft.
Gyenes Hajnalka ügyvezető

Iktató szám: BDV/29623-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 12
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1966
Helyrajzi szám: 5203
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

6 949 948 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

4153 736 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 779 979 Ft

A felújítási munka leírása: Elektromos fővezeték felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület berendezései az elmúlt több mint negyven év alatt jelentős mértékben
elhasználódtak, állagromlottá váltak. így az elektromos hálózat teljes rendszere felújításra, korszerűsítésre
szorul. A helyszíni felmérés alapján kiviteli és engedélyezési tervek készültek a teljes elektromos hálózat
felújításáról, amely alapján elvégzésre kerül a fővezeték teljes cseréje a főelosztótól a lakásokig, új kábel és
kábel fogadó szekrények kialakítása, szakaszbiztosítékok beépítése, kőműves helyreállítási munkák (vakolat
javítása). A munkálatok az érvényben lévő szabványok és előírások szerint kivitelezés betartása mellett,
biztonságos használati feltételeket teremt a tulajdonosok részére. Az elektromos hálózat felújítása
támogatásra javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2004-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

PáIyá2Ó társasház neve:

A felújítási munka leírása:

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Hunyadi János út 11. Társasház

Közös képviselet:
Házcoop Group Bt.
Nagy Krisztián ügyvezető

Iktató szám: BDV/29772-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 33+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 3,45 %
Épületépítés éve: 1920
Helyrajzi szám: 14314
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

30 591 875 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

18 355 125 Ft

Hitel:

Ft
29M Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Függőfolyosók komplett felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Pala utca és a Hunyadi János út kereszteződésében, erősen lejtős útszakaszon épült az
épület. Az udvari függőfolyosók felújítása a szerkezetek feltárása utáni megerősítés, majd vízszigetelés
kialakítása mellett burkolatcsere munkálatait szükséges elvégezni.Statikai szakvélemény és művezetés
alapján történik a végsőkig leromlott állapotú szerkezetek javítása. Az épületen megépítése óta nem végeztek
állagmegóvási munkákat, ezért a veszélyhelyzet elhárítását egyaránt szolgálja a felújítás, de nem mellékes a
kiemelkedően szép épület belső értékeinek megőrzése. A felújítást a társasház nagyobb részt hitelből kívánja
megvalósítani, amelyhez kérték a pályázati támogatást. A projekt támogatása, megvalósításának elősegítése
javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2017-ben nyert támogatást tető felújításra.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Hunyadi János út 11. Társasház

A felújítási munka leírása: Függőfolyosók
komplett felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Hunyadi János út 4-6-8. Társasház

Közös képviselet:
I. Kerület Házgondnokság Kft.
Szabó Dezső ügyvezető

Iktató szám: BDV/29818-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 94
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 4,3 %
Épület építés éve: 1905
Helyrajzi szám: 14340
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

12 450 791 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

7 470 475 Ft

Hitel:
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Tető felújítás II. ütem.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A vár felé haladó út elején, a Hunyadi László lépcső és a Magas utca által határolt területen
épült a lakóépület, amely Világörökségi területen, a várlejtőre épült a múlt század elejét, keretes beépítéssel,
belső udvarral. A társasház tetőfelújítás II. szakaszán belül a fedélszerkezet és a tetőfedés felújítását végzi el.
A korábbi szakértői vélemény alapján a 2019. évi pályázatot követően a tetőfelújítás I. ütemében a
legrosszabb állapotban lévő fedélszéki szakaszok kerültek felújításra, idén pedig a II. ütemben folytatják a
tető felújítását, mely munkák a ház szerkezeteinek védelmét biztosítják, ezért a projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2017-ben és 2019-ben nyert támogatást, (elektromos alapvezeték
cseréjére és tetőfelújítás I. ütemére)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Hunyadi János út 4-6-8. Társasház

A felújítási munka leítása: Tető felújítás II.
ütem.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bítálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Kagyló utca 1/b. Társasház

Közös képviselőt:
Bálint Orsolya

Iktató szám: BDV/29823-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 12+13
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1950
Helyrajzi szám: 14020/3
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

2 841 400 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:

1 704 840 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 136 560 Ft

A felújítási munka leírása: Tetőszigetelés felújítása, kémények részleges felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Kagyló utca és a Toldy Ferenc utca találkozásánál épült, egyik utcai homlokzata a Kagyló
lépcsőre, a másik a Toldy Ferenc utcára néz. A társasház a tetőn levő szellőző kémények javítását,
tetőszigetelés felújítását tervezi elvégezni.
Az épület eredeti kavicsolt lemezfedésú tetőszigetelése elöregedett, szakadozott, beázik, a szélek bádogozása
nem megfelelő, a szellőző kémények romosak. A társasház a tető felújításáról döntött, tekintettel arra, hogy
a tetőzeten egy sérülés (repedés) keletkezett, amely a tetőszigetelést áttörte. A hiba miatt esős időben az
eresznél vízcsorgás, a homlokzaton pedig esőszakáll észlelhető. A tervezett felújítás a következő
munkálatokat foglalja magában: a tetőfelületen lévő kavicsréteg felszedése, elöregedett szigetelés kivágása,
visszafoltozása. Új vízzáró vízszigetelés készítése, páraszellőzők beépítése (10 db), viharlécek rögzítése,
ereszszegélyek cseréje. A csapadék elleni szigetelést kétrétegű bitumenes vastaglemez szigeteléssel tervezik
elvégezni. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: Eddig nem pályázott.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Kagyló utca 1/b. Társasház

A felújítási munka leírása: Tetőszigetelés
felújítása, kémények részleges felújítása.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bítálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Kosciuszko Tádé u. 18. Társasház

Közös képviselő:
Stark Magdolna

Iktató szám: BDV/29621-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 15+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1941
Helyrajzi szám: 7583/7
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ta költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kivitek ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 milkó Ft)
Támogatás összege:

6 017 235 Ft

Célbefízetés/hitel:
Célbefizetés:

5 291 960 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 406 894 Ft

A felújítási munka leírása: Elektromos fővezeték felújítása, szabványosítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A 4 emeletes lakóépület sűrűn lakott szorosan beépített bel-budai környezetben, a Vérmező
és Déli pályaudvar között található. Az épület elektromos hálózata az elmúlt időszak alatt jelentősen
leromlott, elhasználódott. A megnövekedett energia igények kielégítésére már nem alkalmas, felújítása
szükséges. A kiviteli tervek alapján az ELMU Hálózati Kft. megadta a hozzájárulását a felújítási munkák
kivitelezéséhez. Az egyre sűrűbben előforduló áram kimaradások kellemedenséget okoznak lakók részére.
Az műszakilag elégtelen hálózat berendezései, a szabványokon kívüli szerelések élet-, tűz- és balesetveszélyes
helyzetek kialakulásához is vezethetnek, ezért a támogatásuk javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2013-ban kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kivitek szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Kosciuszko Tádé u. 18.
Társasház

A felújítási munka leírása: Elektromos
fővezeték felújítása, szabványosítása
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Krisztina tér 10., Krisztina krt. 65-67.,
Gellérthegy utca 2. a-b. Társasház

Közös képviselet:
SZ-S Green Kft.
Simon Piroska ügyvezető

Iktató szám: BDV/29713-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 143+24
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 20,29 %
Épület építés éve: 1900
Helyrajzi szám: 7221
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségyetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

12 209 614 Ft

Célbefizeté s / hitel:
Célbefizetés:
Ft

9 209 614 Ft

Hitel:
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Elektromos főelosztó csere: a Krisztina krt. 65-67., a Krisztina tér 10, és a
Gellérthegy utca 2 a-b. Társasház lépcsőházaiban.
Megjegyzések: Jelentős önkormányzati tulajdoni hányad (20,29 %)
Szakvélemény: Az épület a Krisztinavárosban forgalmas közlekedési csomópontnál van. Környezete sűrűn
lakott, szorosan beépített, északi oldalával csatlakozik a Krisztina tér 10 sz. épülethez.
A sok lakást megában foglaló épület elektromos főelosztó rendszere és mérteden oldali vezetékrendszere
leromlott állapotban van. Felújítása indokolt és szükséges. A soklakásos társasház a Krisztina városban,
forgalmas helyen fekszik. Déli oldala a Krisztina krt. 65-67 számú épülethez csadakozik, míg nyugati
oldalával a Gellérthegy utca 2 a-b. -vei szomszédos. A méreden oldali elekrtomos hálózata már nem felel az
érvényes szabványoknak előírásoknak. A mielőbbi felújítás szükséges és javasolt. Az elektromos felújítása a
csadakozó épületekkel együttesen történik. Az épülettömb látványa meghatározó jellegű a környezetben. A
homlokzatok megjelenése városképi szempontból is fontos. Az épület elektromos főelsztó berendezésén és
méreden csadakozó hálózatán az idő múlása következtében jelentős leromlás észlelhető, a kötések,
berendezések szabványon kívülivé váltak. A felújítás szükséges. Az épület forgalmas, városképi szempontból
jelentős helyen fekszik. Megjelenése, homlokzata a Vár-hegy panorámájának is része. Az elöregedett,
érvényes szabványokon kívüli, elektromos hálózatok élet,- tűz és balesetveszélyt is magukban rejtenek.
Mielőbbi felújításuk javasolt, ezért a pályázat támogatásra javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2010-ben kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
A felújítási munka leírása: Elektromos főelosztó
1016 Budapest, Krisztina tér 10., Krisztina krt. csere: a Krisztina krt. 65-67., a Krisztina tér 10, és a
65-67., Gellérthegy utca 2. a-b. Társasház
Gellérthegy utca 2 a-b. lépcsőházakban.

Peva Műhelye
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Krisztina krt. 71. Társasház

Közös képviselet:
L+L HARMÓNIA Bt.
László Jenő Eleméré ügyvezető

Iktató szám: BDV/29625-1/2020.
lakások/helyis égek száma: 24+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 2,65 %
Épület építés éve: 1941
Helyrajzi szám: 7219
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ta költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

6 494 175 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

4 000 000 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 597 670 Ft

A felújítási munka leírása: Bejárati ajtó és lépcsőházi ablakok teljes cseréje (tartószerkezet, üveg,
tokszerkezettel együtt)
Megjegyzések: Sürgős munka.
Szakvélemény: Az épület a Krisztina körút elején, közel a Krisztina térhez, a körút központi helyén
szemben a királyi várral épült. A társasház a lépcsőházi fém ablakok cseréjét szeretné elvégezni. Tekintettel
arra, hogy az udvarra néző lépcsőházi ablakok cseréjéről van szó, nem szükséges hozzájárulás. Az épület
korával egyidős, többször átalakított nagy- méretű ablakok mára elavultak, az üvegezés egy rétegű,
hőszigetelés szempontjából nem megfelelő, de a zárak hibái miatt nem is biztonságos. A szakvélemény
szerint még ezeken felül is számos hiba lelhető fel. Az egységes korszerűbb szerkezetű csere indokolt. A
társasház a lépcsőházi ablakok és a bejárati ajtó cseréjéről döntött, amelynek szükségességét egy építésügyi
szakértő, statikus véleménye támasztja alá. A statikusi vélemény alapján a lépcsőházi pihenőket határoló
ablakszerkezet, annak üvegezése és a lépcsőház felöli korlátszerkezetek együttese a lépcsőházi közlekedés és
az udvari használat szempontjából folyamatosan fennálló, veszélyes, életveszélyes állapotot idéz elő. Az
ablakok fém tartószerkezetei tönkrementek, elavultak, korszerűdének, az üvegezés cseréje a tokszerkezetek
állapota miatt nem végezhető el, ezért a teljes ablakszerkezet cseréje javasolt. A munkálatok támogatása
javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2012-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Krisztina krt. 71. Társasház

A felújítási munka leítása: Bejárati ajtó és
lépcsőházi ablakok teljes cseréje (tartószerkezet,

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Krisztina krt. 79. Társasház

Közös képviselő:
Szekerák László

Iktató szám: BDV/29729-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 15+2
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 9,4 %
Épület építés éve: 1930
Helyrajzi szám: 7213/2
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ía költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

2 071 609 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

2 019 474 Ft

Hitel:

Ft
van Ft

828 644 Ft

A felújítási munka leírása: Strang és víznyomócső hálózatának I. ütemű felújítása, cseréje
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Krisztina városban a Horváth kerttel szemben fekszik. Környezete bel-budai
jellegű, sűrűn lakott sorosan beápített Az elmúlt diőszak alatt az épület vízellátásának hálózata elavult,
állagromlottá vált ezért lakóközösség a víznyomócső és strangrendszer szakaszos cseréjét határozta el. Ez
évben az első ütem munkái kerülnek sorra.
Az épület fekvése, városképi szempontból jelentős, és része a vár-hegyi panorámának. Az előtte haladó főút
is forgalommal terhelt. A vezetékes vízellátás biztonsága kiemelten fontos, különösképpen a sűrűn lakott
több emeletes lakóépületek esetében. Az esetlegesen bekövetkező nyomócső törés jelentős károkat is
előidézhet, ezért a felújítási munkálatok támogatásra javasoltak.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2007-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Krisztina krt. 79. Társasház

A felújítási munka leírása: Strang és
víznyomócső hálózatának I. ütemű felújítása,

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Krisztina krt. 87-89. Társasház

Közös képviselet:
Sz&S Group Kft.
Simon Piroska ügyvezető

Iktató szám: BDV/29709-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 79+8
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 6,9 %
Épület építés éve: 1928
Helyrajzi szám: 7208
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ta költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

24 775 495 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

14 900 475 Ft

Hitel:

Ft
6 200 000 Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Tetőfelújítás III. ütem.
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Krisztina körúton, a Petőfi Sándor gimnáziummal szemben levő szakaszán
illeszkedik a körűd épületek sorába.
A szakvélemény szerűid legsúlyosabb fedélszéki hibák javítása a felújítási munkák célja. (Taréjszelemen,
vápaszelemen, egyes szarufák cseréje, kötőgerendák, fogópárok megerősítése, stb.) a járulékos munkákkal
együtt. A statikai szakvélemény és a vonatkozó ajánlatok alapján döntött a társasház a felújításról. Tekintettel
a szakvéleményben jelzett súlyos helyzetre a javítások azonnali intézkedést igényelnek, kiegészítve azzal,
hogy fa szakértő véleményére is szükség lenne az utcai front kötőgerendáinak esedeges fertőzéseinek
felderítése ügyében.
A szakvélemény alapján, a tetőfelújításnál nem szükséges minden fedélszéki elem cseréje, csupán a súlyos
hibák, és károsodásokat kell kijavítani. A II. főállásban egy rövid kötőgerenda-szakasz felül mély korhadást
mutat, A felületi kezelés után 5/20 cm hevederezéssel lehet az elemet megerősíteni. A IV. főállásban a
fogópálr egyik fele totálkáros (elkorhadt, folytonosság hiányos), ezért új fogópár beépítése szükséges, új
erősítő alátámasztó elemek beépítésével. Több helyen a taplógomba pusztítása miatt az elemek nagyobb
avultsága tapasztalható, amely miatt lehajlások keletkeztek több főállásban, de egyenlőre veszélyt,
életveszélyt nem jelentenek (viszont 10-20 éven belül) hevederes megerősítésre lesz szükség. Szükség van
továbbá a törött és erősen behajlott szarufák megerősítésére is, valamint a két oldalszárny feletti, eredeti
kétszeres hódfarkú cserépfedés mielőbbi cseréje javasolt, könnyebb új héjazatta. A projekt támogatása
javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2017-ben nyert támogatást elektromos vezeték felújításra (300eFt)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Krisztina krt. 87-89. Társasház

A felújítási munka leírása: Tetőfelújítás III.
ütem.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Krisztina tér 3. Társasház

Közös képviselet:
I. Kerületi Házgondnokság Kft.
Bábiczki Zsuzsanna közös képviselő

Iktató szám: BDV/29786-1/2020.
Lakás ok/helyis égek száma: 9+7
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 59,73 %
Épület építés éve: 1875
Helyrajzi szám: 7079
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

5 562 000 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

3 447 000 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 224 800 Ft

A felújítási munka leírása: Kapualj, lépcsőház, homlokzat felújítása
Megjegyzések: Jelentős önkormányzati tulajdoni hányad. (59,73 %)
Szakvélemény: A Krisztina tér és a Roham utca kereszteződésében épült klasszicizáló emeletes polgárház.
A társasház a lépcsőház és a kapualj felújításáról döntött (vakolatjavítással, festés-mázolással). Tekintettel
arra, hogy az épület egy részében egy igen népszerű vendéglátóhely üzemel, a kapualj és a lépcsőház állapota
lehangoló, a törődés indokolt. A felújítás támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2016., 2017, és 2019-ben is nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó táfsasház neve:
1013 Budapest, Krisztina tét 3. Tátsasház

A felújítási munka leítása:
Kapualj, lépcsőház, homlokzat
felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Kuny Domokos utca 1. Társasház

Közös képviselet:
Házcoop Group Bt.
Nagy Krisztián ügyvezető

Iktató szám: BDV/29777T/2020.
Lakások/helyiségek száma: 28+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 3,66 %
Épület építés éve: 1935
Helyrajzi szám: 7602
Műemléki védettség: Nem
A felújítási mun ta költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

1 161 000 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

696 600 Ft~l Hitel:
Ft

464 600 Ft

A felújítási munka leírása: Főbejárati előtér felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Krisztina körút és a Kunyi Domokos utca sarkán épült. A társasház döntött a
főbejárati előtér felújításáról ( glettelés, festés-mázolás, postaládák cseréje). A társasház belső terei
rendszeresen gondozottak, alig van jele az elhasználódásnak, azonban a jó állapot fenntartása érdekében a
munkák elvégzése a színvonal tartása érdekében indokolt. A társasház jelenlegi előtere, a lépcsőház maga
évről évre egyre rosszabb állapotban van. Egy felújított, szépen rendben tartott előtér, kifestett lépcsőház
nagyban hozzájárni a jobb, szebb, komfortosabb érzéshez, ezért a munkálatok elvégzése támogatásra
javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2014-ben kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:

A felújítási munka leírása: Főbejárati előtér

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Kuny Domokos utca 3-5-7. Társasház

Közös képviselő:
Gecse Gábor

Iktató szám: BDV/30721-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 44+3
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 2,18 %
Épület építés éve: 1896/1968
Helyrajzi szám: 7605
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ta költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 miihó Ft)
Támogatás összege:

8 177 106 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

5 177 106 Ft

Hitel:

Ft
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Tető felújítása. Szennyvíz alapvezeték cseréje. Utcai lábazat felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A 44 lakásos "Karátsonyi Guidó Társasház" a Krisztinavárosban, a Délipályaudvar,
Vérmező és Merkúr hotel közelségében található. Homlokzata rendezett, jól karbantartott. A tulajdonosok
a már elvégzett felújításokon túl, most az eddig elhanyagolt tető felújítását, a pincei szennyvíz alapvezeték
és a ház külső lábazatának felújítását vették tervbe.
Az épület megjelenése, homlokzata vonza a tekinteteket környezetében. A külső megjelenés szemelőtt
tartása mellett azonban a soklakásos társasház tulajdonosai az épület komplexum épület-gépészeti állagának
megóvására is rendszeres gondot fordítanak. Ez ésszerű és támogatandó cél.
A Kuny Domokos utca 3-5-7. szám alatti épület tetőszerkezetének környezetében jelentős nedvesedések
tapasztalhatóak, melyek veszélyeztetik az épület állagát. A felújítási munkálatok: tetőszigetelés, cserépfedés
részleges cseréje és bádogos munkák elvégzése, melye elvégzése után az épület fa- és egyéb szerketeit érő
nedvességhatások teljesen kizárásra kerülhetnek, a tetőszint alatti lakások belső károsodásának
megszüntetése. Az utcai homlokzati lábazatnál az utólagos vízszigetelési szint alatt a vakolat táblákban válik
le. A kivitelező szakértők szellőző rés kialakítását javasolják polisztirol anyag felhasználásával, melyet
követően a lábazat felületében és színezésében, megjelenésében nem fog külömbözni a jelenlegi állapottól.
A Társasház a 2020.06.17-i közgyűlésen a ház strangjainak felújításáról is döntött. 2020-ban a pincei
szennyvíz alapvezeték, és a 3. számú épületrész strangjainak cseréjét fogják elvégezni. 2021-ben az 5. és 7.
épületrészek strangjainak (szennyvíz és nyomóvezeték) cseréjét fogják elvégezni. A felújítási munkák
támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2012-ben és 2013-ban pályázott utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó táfsasház neve:
1012 Budapest, Kuny Domokos utca 3-5-7.
Társasház
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A felújítási munka leírása: Tető felújítása.
Szennyvíz alapvezeték cseréje. Utcai lábazat

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/b. Társasház

Közös képviselő:
Szilágy János Lajos

Iktató szám: BDV/30415-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 17
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1969
Helyrajzi szám: 7583/8
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

4 060 180 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:

2 436 108 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 624 072 Ft

A felújítási munka leírása: Felvonó felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az 1970-ben üzembehelyezett személyifelvonó hajtóműve a gondos karbantartásnak
köszönhetően az életkorának megfelelő állapotban van.Az ötemeletes, 7 szintes épület a Vérmező és
Délipályaudvar között fekvő, sűrűnlakott bel-budai területen található. A korábbi időszak során a házba
telepített személyfelvonó azonban mára korszerűtlenné vált, üzembiztonsága leromlott, és alkatrész ellátása
az eltelt sok év alatt ellehetedenült.Benyújtott dokumentáció: ÉMI-TÜV SÜD Kft. ellenőrzési jegyzőkönyv,
szakvélemény, fotódokumentáció, műszaki leírás. A meghibásodott alkatrészek pótlása miatt a lift
működtetése, és a folyamatos üzemeltetés nehézségekbe ütközik. A társasház lakói között számos nyugdíjas
is él, és a meghibásodások miatt életminőségük romlik. A felvonó felújításával a lakók közérzetének javulása
mellett, az élet,- és baleset megelőzés szempontja is fontos. Az EMI-TÜV SÜD Kft. ellenőrzési
jegyzőkönyve alapján, a további biztonságos üzemvitel érdekében ajánlott a lift felújítása, amely magában
foglalja a vezérlés cseréjét, hajtásszabályozóval, gépi fülkeajtó felszerelése, korszerű fülketabló felszerelése,
fülke burkolásának javítása. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: utoljára 1997-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:

A felújítási munka leítása: Felvonó felújítás

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/b.
Társasház
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Lánchíd utca 23. Társasház

Közös képviselet:
Actival Bt.
Merényi Mihály ügyvezető

Iktató szám: BDV/29795-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 36+36
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1930
Helyrajzi szám: 14382
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

4 800 000 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

2 900 000 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 920 000 Ft

A felújítási munka leírása: Felvonó felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület közvetlenül a Dunaparton, idegenforgalmi szempontból kiemelkedően fontos
helyen fekszik. Környezete az elmúlt időszak során megszépült, előnyös változásokon, megújuláson ment
keresztül. Az épületben üzemelő személyfelvonó azonban már nem felel meg a korszerű üzemeltetés
feltételeinek, korszerűtlenné vált. A Lánchíd u. 23. társasház a személyi felvonó felújításáról döntött. A
benyújtott dokumentáció: ÉMI-TÜV SÜD Kft. ellenőrzési jegyzőkönyve, hatósági engedély, árajánlat. A
épület felvonó szerkezetinek felújítása, korszerűvé tétele egyben a ház lakóinak biztonságához, az
üzemeltetés feltételeinek javulásához is hozzájárul. A felvonó vezérlés felújítása, mikroproceszorosan
szabályozott hajtású kivitelben történik. A jelenlegi 1 parancsos FJV vezérlés cseréje történik szintén 1
parancsos, ECUmegaUD típusú felvonóvezérlőre. Elvégzik a meglévő felvonófülke burkolását, (oldalfalak,
hátlap burkolása, dekorlappal), továbbá felvonófülke mennyezet burkolását dekorlappal, valamint a
padlóburkolat cseréjét is padlóburkolóval váltják fel. Az idegenforgalom által kedvelt és látogatott
területeken található épületek megjelenése, berendezéseik állaga, fontos szempont, megőrzésük
támogatandó. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző

A tátsasház korábbi pályázatai: 2013-ban pályázott utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó

társasház neve:

A felújítási munka leírása: Felvonó felújítása

1013 Budapest, Lánchíd utca 23. Tátsasház
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Lisznyai utca 13. Társasház

Közös képviselet:
CoNoPontWst'97 Társasház- és
Ingatlankezelő Kft.
Hódi Agnes ügyvezető

Iktató szám: BDV/30719-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 8+2
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1909
Helyrajzi szám: 7335/0/A
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

1 965 600 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

1 179 360 Ft

Hitel:

Ft
Ft

786 240 Ft

A felújítási munka leírása: Épület vízszigetelése. Bejárati lépcső helyreállítása.
Megjegyzések: Sürgős munka.
Szakvélemény: Az épület Naphegy északi lejtőjén, az Orvos utcai kereszteződés közelében található.
A társasház döntött a telken levő tereplépcső és járda bontása, és újraépítéséről, és a csatornarendszer
felújításáról. A Lisznyai utca középső részén található lakóház 1909-ben épült. Az 1960-as években a zárt
erkély környékén észleltek először repedéseket, melyet 4 beton pillérrel megerősítettek. 2011-ben a
repedések újbóli megnyílását észlelték, amely a vízelvezetés hiányosságai miatt, az épület szerekezetébe
beszivárgott víz, a talajmozgások miatt keletkezhetett. A 2012. és 2019. évben készült átfogó statikai
szakvéleményekben a telek lejtős adottságai miatt, a meggondolatlan átépítésekkel igazolható az épület és az
utcai támfal jelenlegi rossz állapota, a mindenhol jelentkező repedések, mely helyzetet a rétegvizek és a
csatornázás hibái fokoznak. Legfontosabb feladatként a földszint 1 lakás födém megerősítését jelezték, mely
közvetlen veszélyhelyzetet jelent. Az elvégezni kívánt munkák (járdák lépcsők átépítése, a csatorna újra
építése) is vitathatatlanul szükséges az épülettől történő víz elvezetése miatt, azonban a munkák szakszerű
elvégzéséhez kiviteli terv készítése szükséges „szakirányú tervező bevonásával” ahogy a szakvélemény is
javasolja. Az esőcsatorna felszíni elvezetése, a járda lábazati csadakozásának bitumenes letakarását végezték
el. A szakértői vélemény javaslata a lakóház szivárgóval történő védelme, tekintettel arra, hogy az alapsík
alatti térfogatváltozás, a talajmozgások az évek folyamán megrepesztették a lakóház szerkezetét, az épület
körüli járdát, és kültéri lépcsőt és a támfalat. A szakértők javasolata alapján a veszélyes álapotúnak minősített
támfal közeli növényzetet kivágni, a vízkivezető nyílások tisztítását, és a kilazult kőelemek és a támfal részek
javítását. Az épületen belül kiterjedt a beázással érintett részen a födém feltárást követően, annak biztonsági
aládúcolása javasolt, majd a beázások okainak megszűntetése. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2012-ben pályázott utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Lisznyai utca 13. Társasház

A felújítási munka leírása: Épület
vízszigetelése. Bejárati lépcső helyreállítása.
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Lisznyai utca 24. Tátsasház

Közös képviselő:
Fábián Viktor

Iktató szám: BDV/29370-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 6
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1939
Helyrajzi szám: 7304/2
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

3 713 226 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:

3 713 226 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 485 290 Ft

A felújítási munka leírása: Gázvezeték felújítása, bejárati kapu cseréje, lépcsőház felújítása
Megjegyzések: Sürgős munka.
Szakvélemény: A Lisznyai utca 24. társasház a Naphegy oldalában található, homlokzata rendezett. A
társasház közgyűlési határozattal döntött az ingatlanben lévő lépcsőházi gázvezeték felújításáról a
mérőórákig, az elöregedett vezetékek cseréjével, a méretlen gázoldalának korszerűsítésével és tömörré
tételéről, továbbá az állagromlott bejárati ajtó cseréjéről, amelyhez az önkormányzat által jóváhagyott
településképi bejelentéssel rendelkeznek. Az ingatlanban felújításra kerül a lépcsőház, valamint a pincelejáró
fedlap, amely teljesen korrodált, a pincelejáró keret és a lépcső állás is kiépítésre kerül, mert balesetveszélyes.
A felújítási munkálatok támogatása javasolt. A társasház a Naphegy oldalában található, homlokzata
rendezett. Az épület méretlen gázvezeték rendszere azonban tömörtelenné vált, és nem felel meg a az
érvényeben lévő szabványoknak, előírásoknak, a felújítása szükséges. Felkívánják újítani egyúttal a
lépcsőházat, és el kívánják végezetem az állagromlott bejártati ajtó cseréjét is.Önkormányzat jóváhagyta a
településképi bejelentést a bejárati ajtó cseréjéhez.
A tömörtelenné vált gázvezetékek felújítását az élet és balasetvédelem szempontjai indokolják. Az egyéb
felújítási munkák hozzájárulnak a homlokzat megjelentésének javításához, illetve az épület állagmegóvását
is szolgálják, ezért a pályázat támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Eddig nem pályázott.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Lisznyai utca 24. Társasház

A felújítási munka leírása: Gázvezeték
felújítása, bejárati kapu cseréje, lépcsőház felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 16.
Lakásfenntartó Szövetkezet

Közös képviselő:
Bábiczki Zsuzsanna

Iktató szám: BDV/29346-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 17+2
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1983
Helyrajzi szám: 7110/0/A
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

2 649 000 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:
Ft

1 690 000 ÉT Hitel:
Ft

1 059 600 Ft

A felújítási munka leítása: Gázvezeték felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Vár-hegy lábánál, sűrűn beépített bel-budai környezetben fekszik. Az épület
csadakozó gázvezetékének állapotfelméérése számos szabálytalan, hibás szerelést tárt fel. A biztonságos
üzeneltetés érdekében a tömörtelenségek megszüntetése és a szerelések szabványok szerinti átalakítása
mielőbb indokolt és szükséges, a Gázvezeték szerelő Kft. állapotfelmérése és műszaki leírása alapján. Az
érvényben lévő szabványok és előírásoknak megfelelő gázvezeték hálózatok kialakítása hozzájárul az élet és
halasét veszélyes helyzetek megelőzéséhez. A Vár-hegy környezetében fekvő épületek állagának megőrzése,
idegenforgalmi szempontok miatt is indokolt, ezért a pályázat támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2010. és 2018-ban nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 16. Logodi
Lakásfenntartó Szövetkezet Társasház

A hős lÚzs/Gtéazek
ctnlékn'űve
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A felújítási munka leírása: Gázvezeték
felújítása.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 48. Társasház

Közös képviselet:
I. Kerület Házgondnokság Kft.
Lestál Zsuzsa ügyvezető

Iktató szám: BDV/29809-1/2020.
Lakás ok/helyis égek száma: 24+2
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 1,59 %
Épület építés éve: 1928
Helyrajzi szám: 6778/2
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

20 112 930 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

12 086 000 Ft

Hitel:

Ft
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Méretlen fővezeték felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Vár-hegy nyugati oldalának alsó régiójában található. Környezete sorosan
beépített, sűrűn lakott, az épület homlokzata leromlott állapotban van. Az elmaradt felújítások miatt az
épület elektromos hálózata tűz.- és balesetveszélyes állapotba került, az azonnali felújítások megkezdése
szükséges, így a közösségi tereké is. Az ELMU Hálózati Kft. hozzájárult a kivitelezéshez. Az épületek
elhasználódott szerkezetinek, berendezéseinek szükséges a felújításáról időben gondoskodni. Ezúton a tűz,élet,- és balesetveszélyes helyzetek megelőzhetőek. A biztonságos üzemeltetés feltételeinek biztosítása
hozzájárul a bennélők és lakókörnyezet életminőség javításához is, ezért a pályázat támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Eddig nem nyert pályázaton támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 48. Táfsasház

A felújítási munka leírása: Méretlen fővezeték
felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 49. - Lovas út 18.
Társasház

Közös képviselő:
KiUmann Zsolt

Iktató szám: BDV/29434-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 22
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1930
Helyrajzi szám: 6739
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

11 553 533 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

6 932 120 Ft

Hitel:
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Nyeregtető felújítása és I. emeleti függőfolyosó felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Lovas utca és a Logodi utca közötti lejtőn épült, két különálló belső udvar körül két
egybe fonódó tagból álló épülettömb, kijárattal a Logodi utcára és a Lovas utcára egyaránt. A társasház a
nyeregtető és az I. emeleti függőfolyosó felújításáról döntött. A Logodi utcához közel eső épületszámy első
emeleti függőfolyosójának, illetve a másik szárny tetőfelújításának második szakaszát szükséges ez évben
elkészíteni. A statikai szakvélemény alapján a függőfolyosók életveszélyesek (hiába újították fel pár éve),
ezért mindenek előtt ezt a munkát kell veszélyelhárításként azonnal elvégeztetni, a tetőfelújítás más
vállalkozóval külön szerződés alapján készül. A függőfolyósón még az eredeti burkolat található, melyet
helyenkét márványmozaik lapokkal egészítettek ki. A lapok közötti fugákból a kitöltés eltűnt, így a
csapadékvíz a szerkezetbe szivárog, amortizálja a szerkezetet és gyengíti a teherbírását. A tetőjavítás mellett
bádogozási munkálatokat, tetőcsatoma tisztítást is végeznek. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2017 és 2019-ben nyert pályázaton a IV. és V. emeleti
függőfolyosók felújítására.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 49. (Lovas utca (út) 18.)
Társasház

A felújítási munka leírása: Nyeregtető
felújítása és I. emeleti függőfolyosó
felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 51. Társasház

Közös képviselő:
Kíssné Németh Gabriella

Iktató szám: BDV/30722-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 17
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 2,4 %
Épület építés éve: 1900
Helyrajzi szám: 6737
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

2173 500 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:

1 304 100 Ft

Hitel:

Ft
Ft

869 400 Ft

A felújítási munka leírása: Tetőfelújítás I. üteme
Megjegyzések:
Szakvélemény: A társasház a tető felújítás I. ütemének kivitelezése mellett döntött, amely magában foglalja
az utcai frontra néző társasházi lapos-bádogtetős, liftgépházas bádogtetőt, a Logodi lépcső és a hátsó udvar
felé eső cserepes tető vízszigetelési és felújítási munkálatait. Az épület a Logodi utca közepén, a Korlát
lépcső mellett helyezkedik el a Várhegy déli lejtőjén. A liftgépház tetejét és a tető bádogozott szakaszát
kívánják felújítani a járulékos csatornák felújításával egy időben, a teljes tetőfelújítás I. ütemeként, a további
beázások megszüntetése céljából. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2012-ben és 2016-ban nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 51.
Társasház

A felújítási munka leírása: Tetőfelújítás I. üteme

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 57. Társasház

Közös képviselet:
Margitai és Társa Kft.
Margitai Erika ügyvezető

Iktató szám: BDV/29632-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 13
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1933
Helyrajzi szám: 6733/2
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

8 135 163 Ft

4 881 098 Ft

Célbefizetés/hitel:
célbefizetés
(lakásonként 375.469 Ft/
tulajdonos)
Hitel:
LTP-re kapnak hitelt
Ft

3 000 000 Ft

A felújftási munka leírása: Lépcsőház vízszigetelése.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Várhegy meredek lejtőjén épült lakóház, felette szorosan a Lovas utca házai, majd a vár
létesítményei helyezkednek el. A lépcsőház felázott vakolatának javítási munkáit, illetve festését végeznék el
OXYDTRON (vízálló) anyag felhasználásával.
A társasház a munkálatok ügyében rendelkezik örökségvédelmi hozzájárulással. A Várhegy rétegvizei
folyamatosan károsítják az épületeket, mely ellen egyelőre nincs végleges megoldás, azonban a tervezett
javítás néhány évre javítja az ott lakók komfort érzetét.
A társasház a földszinti előtér fal szigeteléséről döntött, ugyanis a fal vízszigetelése vált szükségessé vízzáró
vakolattal, majd hidegburkolattal. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2018-ban nyert támogatást terasz szegély, és esőcsatorna
felújítására. (500e Ft)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályá2Ó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 57. Tátsasház

A felújítási munka leírása: Lépcsőház
vízszigetelése.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 6. Társasház

Közös képviselő:
Oláh György

Iktató szám: BDV/29804-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 7
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1921
Helyrajzi szám: 7162/1/A
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

2 076 062 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

1 245 637 Ft

Hitel:

Ft
Ft

830 425 Ft

A felújítási munka leírása: A Társasház elektromos árammal való ellátása a Logodi utca felöl, az
életveszélyes Attila úti helyett.
Megjegyzések: Sürgős munka, (tűzveszélyes)
Szakvélemény: Az 1921-ben épült, három szintes kis villa szerű épület a Vár-hegy szoknyáján, nyugodt,
gyérforgalmú budai környezetben helyezkedik el. A ház elektromos ellátása a korábbi műszaki megoldások
miatt az Attila u. felől történt, de mára ez a megodás nem megfelelő. Új betáplálás! pont kerül kialalkításra
a Logodi utca felől a műszaki leírás, a tervezői nyilatkozat, az ELMU szlgáltatói hozzájárulás alapján. A
világörökség területén lévő lakóépület elektromos ellátása elavult, a rendszeresen előforduló túlterhelések
következtében túlmelegedések, biztosítók leolvadása és üzemszünetek fordulnak elő. A lakókat ért
kellemetlenségek mellett ez fokozott élet,-és baleset veszélyt is jelent. A Logodi u. 6. 7 lakásos Társasház
földszint + 3 szintes, 1921-ben épület, kis villa jellegű épület a Világörökség területén, a Várszoknyán. Az
épület erősáramú betáplálása a Logodi utca felöl kerül kiépítésre, ugyanis jelenleg az Attila út 61. számú
épület felöl kapja az áramot. A nem megfelelő keresztmetszetű vezeték nem látja el elegendő elektromos
teljesítménnyel a Logodi utca 6. épületét, ezért túlterhelt, rendszeresen felmelegszik, a biztosítékok
leolvadnak, azaz bizonytalanul látja el a feladatát, és rendkívül tűzveszélyes (amelyre a lakók
tűzoltókészülékekkcl fel is készültek). A társasház elhatározta, hogy a régi szabálytalan, és mára nem
megfelelő Attila út felöli energia ellátást megszünteti és a Logodi utca felöl építi ki, a szabványoknak
megfelelően. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2006-ban nyert utoljára pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 6. Tátsasház

Pályázó
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályá2Ó társasház neve:
1013 Budapest, Logodi utca 74-76. Társasház

Közös képviselet:
Adema Kft.
Merényi Mihály ügyvezető

Iktató szám: BDV/29793-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 51+52
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 1,57 %
Épület építés éve: 1910
Helyrajzi szám: 6794/3
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

920 000 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

552 000 Ft

Hitel:

Ft
Ft

368 000 Ft

A felújítási munka leírása: Fűtési költségelosztó felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A társasáz költségosztó cseréje mellett döntött. A munkálatok magában foglalják a régi
költségosztók leszerelését, új típusú vízmennyiség-mérő, rádiós leolvasású költségosztók felszerelését, a
leolvasórendszer beüzemelését, a fűtési költségosztók felszerelését. A múlt századelőn épült soklakásos
társasház a Vár-hegy nyugati oldalában, sűrűn lakott környezetben található. Tulajdomosok a fűtési
költségelosztók felújítását határozták el. A munkák során a régi típusú berendezéseket leszerelik, és új,
korszerű két érzékelős, elektronikus rádiófrekvenciás mérőberendezését kerülnek telepítésre. A Vár-hegy
környezete az idegenforgalom által kedvelt látogatási célpont Az épület elhelyezkedése, méltánylandó
szempont. A sokalbetétet magábanfoglaló épület biztonságos, hosszútávú, és zökkenőmentes
üzemeltetéséhez a korrekt költség elszámolás is jelentős mértékban hozzájárulhat. A munkálatok
támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2013-ban és 2014-ben kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1013 Budapest, Logodi utca 74-76. Társasház

A felújítási munka leírása: Fűtési költségelosztó
felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 9. Társasház

Közös képviselet:
I. Kerületi Házgondnokság Kft.
Igaz Pétemé közös képviselő

Iktató szám: BDV/29791-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 30+30
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 1,37 %
Épület építés éve: 1900
Helyrajzi szám: 7125
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

4 659 898 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:

2 795 939 Ft

Hitel:

Ft
van Ft

1 863 959 Ft

A felújítási munka leírása: 4 db kémény tetőn kívüli szakaszának átépítése, kéményjárda felújítása
Megjegyzések: Kötelezés van a munkálatok elvégzésére. Örökségvédelmi engedélyt várunk.
Szakvélemény: Az épület 1900-ban épült, a komák megfelelő anyagokkal. A Várhegyen, a Logodi út
Alagúthoz közel eső végén található, amely XIX századi impozáns épület, közvetlenül a vár alatt, minden
irányban erősen lejtős terepen. A társasház döntött 4 db kémény tető feletti részének átépítéséről, és új
kéményseprő járda építése. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felszólításában kötelezte a
társasházat a munkák elvégeztetésére (először 2012-ben). Mivel a kémények és kéményseprő járda
megfelelősége hatósági előírás is a biztonság érdekében, ezért a munkák elvégzése kötelező. Az épület
műszaki állapota leromlott. A tetőszerkezet hagyományos kötőgerendás kétállószékes fedélszék, héjazata
cserépfedés. A kémények részleges felújítása elvégzésre került, az utcai homlokzat felújítása párkányig és a
lépcsőház festése első emeletig megtörtént. A társasház folyamatosan végez karbantartási és felújítási
munkálatokat. A jelenlegi felújítási projekt támogatása is javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2016-ban és 2017-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályá2Ó társasház neve:
1012 Budapest, Logodi utca 9. Társasház

A felújítási munka leírása: 4 db kémény tetőn kívüli
szakaszának átépítése, kéményjárda felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Lovas út 9. Társasház

Közös képviselő:
Stark Magdolna

Iktató szám: BDV/29622-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 7+7
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épületépítés éve: 1890
Helyrajzi szám: 6750
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

2 867 685 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

1 909 510 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 147 074 Ft

A felújítási munka leírása: Elektromos fővezeték felújítása, szabványosítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Budavár szoknyáján szép csendes zöldövezeti környezetben található. A ház
épületgépészeti berendezései elöregedtek, a teljes méreden elektromos hálózat megérett a felújításra. A
megnövekedett fogyasztó igényeket a jelenlegi hálózat már nem képes kiszolgálni, fáziskiesések és kisebb
tüzesetek is előfordultak. Az engedélyezési tervdokumentáció alapján az Elmű Hálózati Kft. a hozzájárulást
megadta. A pályázó társasház környezete kiemelten érintett az idegenforgalom és túrizmus által, egyben a
Vár-hegyi panoráma részét is képezi. A korszerűdenné vált, szabványoknak és előírásoknak nem megfelelő
berendezések és szerelések szükségesek, ezért a támogatásuk javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2017-ben nyert támogatást közlekedő híd- és járda felújítására. (393e Ft)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Lovas út 9. Társasház

A felújítási munka leírása: Elektromos
fővezeték felújítása, szabványosítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Lovas út 30.
Váralja Viziváros Lakászövetkezet

Közös képviselet:
Váralja Víziváros Lakászövetkezet
Ladies Ilona igazgatósági tag

Iktató szám: BDV/29770-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 9
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1985
Helyrajzi szám: 6726
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

3 038 558 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

1 825 000 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 215 423 Ft

A felújítási munka leírása: Lakóépület lábazat szigetelése, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása
Megjegyzések: Sürgős munka.
Szakvélemény: A Lovas út ezen szakasza mozgásveszélyes területnek minősül, hiszen a tárgyi épülettel
szemben álló bástya támszerkezetének mozgását évek óta megfigyelik, tanulmányozzák. A mozgásból eredő
repedések, valamint a csapadékvíz elleni védelem hiánya mára súlyos károkat okozott az épület lakásokkal
határos falain, lábazatán. Az épület a Hadtörténeti Múzeum alatt, a várfallal szemben áll, a Lovas utca elején.
A társasház a a várfal felől áramló rétegvizek káros hatásainak megszüntetését célozta meg, ugyanis az épület
körüli járdák hagyományos kialakítása nem biztosít védelmet a várfal felől jelentkező extrém vízkárokkal
szemben. A lábazatok és a földszinti helyiségek falai átáztak. Az épület körüli járdák fokozott szigeteléssel,
új anyagokkal megváltoztatott rétegrendben felépítve elháríthatják a közveden vízveszélyt.
A helyzetet kezelni kell, a fennálló károkat pedig megszüntetni a további állagromlás megelőzése érdekében.
Az elvégzendő munkálatok: vízszintes szigetelés a járda szélességében, függőleges szigetelés a lábazat
magasságában, továbbá a teljes hosszban beépítésre kerül egy speciális dilatációs elem, amely áthidalja az
esedeges későbbi épületmozgás káros hatásait. Az eddigi súlyos károk: átnedvesedett, salétromos, penészes
falak, feltáskásodott vakolat. A munkálatok elvégzése sürgősséggel kezelendő, a támogatása javasolható.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2006-ban pályázott utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
Váralja Viziváros Lakászövetkezet
1012 Budapest, Lovas út 30.

A felújítási munka leírása: Lakóépület lábazat
szigetelése, csapadékvíz elvezető rendszer
felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Mária tér 5. Társasház

Közös képviselet:
I. Kerület Házgondnokság Kft.
Smidróczki Adrienne közös képviselő

Iktató szám: BDV/29812-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 11 + 1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1896
Helyrajzi szám: 14096/1
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

4 309 820 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

2 585 892 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 723 928 Ft

A felújítási munka leírása: Lépcső felújítása, kiegészítő lépcsőházi padlóburkolat felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A lakóház a Mária tér Batthyány utcához legközelebb eső részén épült (előtte a Mária
kegyoszlop 1834-ből). Bontás után a kapubejárat burkolatának teljes cseréje természetes kőburkolatra, a
kapubejárat lépcsőinek burkolása egységesítés, festés-mázolás.
A burkolatok koruk és a sűrű igénybevétel matt rendkívül kopottak, így balesetveszélyesek is. A felújítás
indokolt, jól előkészített. A jelenlegi állapot nem ez eredeti lépcsőm mivel eltérő kialakítású és méretű
lépcsőfokokból van visszaépítve, kiegészítve műkő burkolatú beton, vasbeton lépcsőfokokkal. A lépcső
eredeti kőszerkezetű elemei erősen kopott és csorba állapotú, amit korábban felületileg próbáltak javítani.
Az eltérő magasságú és mélységű lépcsők megszüntetése érdekében a lépcső átszerkesztésre kerül, ami során
a lépcsőkar hossza növekszik A meglévő lépcső és a tervezett beton kiegészítések egységbe szerkesztését a
méglévő lépcsőbe fúrt, rasztott betonacél tüskék biztosítják majd. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2009-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Mária tér 5. Társasház

A felújítási munka leírása: Lépcső
felújítása, kiegészítő lépcsőházi
padlóburkolat felújítása
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Márvány utca 14. Társasház

Közös képviselet:
T.H.Z. Kft.
Pávai Márta ügyvezető

Iktató szám: BDV/30121-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 24+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 5,9 %
Épület építés éve: 1932
Helyrajzi szám: 7569/0/A
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

9 622 598 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:

5 773 559 Ft

Hitel:

Ft
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Függőfolyosók felújítása a földszinten és az I.-II.-III, emeleten.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A lakóház sorházként épült a Márvány utca közepén, a Győző utca és a Kosciuszko Tádé
utca között a Déli vasút közelében. A társasház a függőfolyosók felújításáról döntött, a földszinten, az I. II. - III. emeleten; a bontás után szigetelik, majd fagyálló lapburkolattal látják el. Az épület jól karbantartott,
azonban a folyosók mennyezeti részein és a széleken már láthatóak a vízszigetelés hiánya miatti károsodások.
A javítások a nagyobb károsodások megelőzését szolgálják,
amelynek keretén belül elvégzik a aljzatbeton készítése, a szigetelést és a burkolat cseréket, a korlátok
javítását, műkőszegélyek javítását. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin

A társasház korábbi pályázatai: 2001-ben pályázott utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Márvány utca 14. Társasház

A felújítási munka leírása: Függőfolyosók
felújítása a földszinten és az I.-II.-III,
emeleten.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Mátray utca 8/B. Társasház

Közös képviselő:
Csete Judit Gabriella

Iktató szám: BDV/29769-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 13
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1942
Helyrajzi szám: 6707/4
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

6 509 947 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

5 440 497 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 603 979 Ft

A felújítási munka leírása: Villamos fővezeték felújítása, gyengeáramú kábelek + pince világítás
felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Vár-hegy lejtőjén a Várfok utca és Logodi utca között található. Környezete
sorosan beépített. Társasház a korszerűdenné vált méreden elektromos fővezeték hálózatának felújítása
mellett gyengeáramú kábelezést és a pincei világítás felújítását is tervbe vette, az Elmű Hálózati Kft.
hozzájárulása, és az árajánlatok alapján. A Vár-hegy és környezete, nézelődők és túristák által is kedvelt
helyszín. Az épületeinek megjelenése, állagának folyamatos megóvása, a szükséges felújítások időben történő
elvégzése mind hozzájárul a régió értékeinek fenntartásához. A felújított, biztonságos elektromos
hálózatokra a tűz-, és balesetvédelem miatt is szükség van, támogatást érdemelnek.
A társasház fővezeték hálózata a villamos teljesítmény-igények folyamatos növekedése miatt több szakaszon
túlterheltté vált, esetenként meghibásodott, kiégett. A terhelhetőségi méretezést szabvány szerint kerül
elvégzésre, betartva a jelenlegi szigorú előírásokat. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2016-ban nyert támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Mátray utca 8/B. Társasház

A felújítási munka leírása: Villamos fővezeték
felújítása, gyengeáramú kábelek + pince világítás
felújítása.
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Mátray utca 9. Társasház

Közös képviselő:
Kíssné Németh Gabriella

Iktató szám: BDV/30678-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 39
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 4 %
Épületépítés éve: 1912
Helyrajzi szám: 6720/4
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ta költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

7 718 577 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

4 631 146 Ft

Hitel:

Ft
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Felszíni vízelvezetés I. ütem épület statikai problémák miatt.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A soklakásos múlt század előtt épült társasház, a Vár-hegy észak-keleti oldalában, szép
igatlanon, lejtős telrületen épült fel. Tulajdonosok már korábban is próbálkoztak az épület statikai
megerősítésén, de az anyagi lehetőségek korlátozottsága miatt a teljes felújítást csak szakaszosan tudják
elvégzeni. Idén a felszíni vízelvezetés szakszerű megvalósítását kívánják elvégezni az árajánlat alapján.
A patinás épület fekvése a Vár-hegy környezetében idegenforgalom és turizmus által kedvelt környezetben,
területen van. Az elhúzódó statikai problémák megoldatlansága az épület állagának jelentős, egyre gyorsuló
mértékű romlását okozhatja, a beavatkozás szükséges.A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2019. évben kapott támogatást épület tartószerkezeti helyreállítására.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Mátray utca 9. Társasház
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A felújítási munka leírása: Felszíni vízelvezetés
I. ütem épület statikai problémák miatt.
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Mészáros utca 12. Társasház

Közös képviselő:
dr. Weisz Gábor Miklós

Iktató szám: BDV/30684-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 51+3
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 10,34 %
Épület építés éve: 1913
Helyrajzi szám: 7529
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteti ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteti ktg. 60 %-á)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

3 874 770 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

2 324 862 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 549 862 Ft

A felújítási munka leírása: Lift felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Krisztina városban található 7 szintes épület forgalmas útvonal mentén a Naphegy
lábánál található. Homlokzata rendezett az elmúlt időszak során elvégzett felújítások következtében. Az
épületben üzemelő személyfelvonó vezérlése azonban mára már korszerűden, cseréje szükséges.
Lakóközösség a korszerűdenné vált felvonó vezérlését határozta el, további kisebb felújításokkal együtt. A
korszerűdenné vált, elöregedett berendezések felújítása, cseréje biztonsági szempontok mellett, az
életminőség és állagmegóvás szempontjait is elősegíti. Az épület fekvése miatt városképi szempontok is a
támogatás mellett szólnak.
A társasház a felvonó felújításáról döntött, melynek korszerűsítése vált szükségessé, annak vezérlés
cseréjével. A felújítás során egy 6. szintes vezérlőpanel kerül beépítésre, a gépház és akna elektromos
hálózatának cseréjével, 6. db hívótábla szereléssel, 1 db belsőtabló szereléssel, a fülke elektromos
hálózatának kiépítésével, gépház és akna világítás átalakításával, automata fülkeajtó beépítésével,
szabályozott hajtás kiépítésével, stb. A munkálatok elvégzése időszerű, ezért a felújítási munkálatok
támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A tátsasház korábbi pályázatai: 2017-ben és 2018-ban nyert támogatást utoljára, (tető felújítás I. ütemre
és tetőfelújítás II. ütemre)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Mészáros utca 12. Társasház

A felújítási munka leírása: Lift felújítása

Budavári

z

-tóltísílrafavédelmi

i:
10

Örs

6
á-

Itk

Viriic

%

11

VJ*1
■■

RPMapnecjy
pat.ka

,,í

Sztfogyt

tmébet
Gtffiflúzium

r-

4,(0''

?'B

2JB

v

cpjt

as

V
Sé

6

'2
14

*
ATSAfiines}

a

4

Av} uífctó
14

W

Srar

%

V

Pálya
4

7

$

fe

/
t
KidSpinl
Játszóhoz

A

M,

9
6b

Róka uic a

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Mészáros utca 16. Társasház

Közös képviselet:
I. Kerületi Házgondnokság Kft.
Igaz Pétemé közös képviselő

Iktató szám: BDV/29790-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 9+2
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 7,17 %
Épület építés éve: 1909
Helyrajzi szám: 7524
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun sa költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kivitek ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 milkó Ft)
Támogatás összege:

3 053 448 Ft
2 179 166 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
1 001 000 Ft
Hitel:
Ft

1 221 379 Ft

A felújítási munka leírása: Elektromos hálózat felújítás
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Nap-hegy aljában, szorosan beépített, forgalmas lakókörnyezetben található.
Az időszakos kisfeszültségű erősáramú berendezések felülvizsgálata, számos hiányosságot tárt fel egy
korábbi ellenőrzés során. A elektromos hálózat feltárt hiábáit sürgősen javítan, megszüntetni szükséges. A
méretlen főelosztó és az elektromos fővezeték szabvány szerinti felújítását a tűzvédelmi felülvizsgálat,
minősítő iratok, jegyzőkönyvek, és a műszaki tervdokumentáció alapján kerül kivitelezésre, azok elavultsága
miatt
A szabványoknak nem megfeleő elektromos berendezések hálózati elemek cseréje, felújítása mielőbb
elvégzendő feladat, amely az élet-, tűz-, és balestetek megelőzését szolgálja, továbbá hozzájárul a használók
életminőségének javulásához valamint a környezet biztonságossá tételéhez is. A felújítás során az összes
villamos berendezést bontani szükséges, amelynek helyére új főelosztó kerül beépítésre, falba süllyesztve,
amely alkalmas az ELMU csadakozó kábelek fogadására. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2013-ban nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kivitek szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Mészáros utca 16. Társasház

A felújítási munka leírása: Elektromos hálózat
felújítás

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Mészáros utca 36. Társasház

Közös képviselő:
Neher Zoltán

Iktató szám: BDV/29796-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 10
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1965
Helyrajzi szám: 7504
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

537 100 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

322 260 Ft

Hitel:

Ft
Ft

214 840 Ft

A felújítási munka leírása: Pinceszinti csatornarendszer felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Naphegy aljában a Déli pályaudvar szomszédságában található. Környezete
szorosan beépített. Az ingaltan pincéjében lévő szennyvíz elvezető hálózat gerinc vezetéke elhasználóddott
az eltelt időszak folyamán, tömörtelenné korszerűtlenné vált. A társasház közgyűlése egyhangúan
megszavazta a csatornarendszer felújítási munkálatainak elvégzését, amely a pincei vízszivárgás miatt vált
szükségessé. A pincei vízszivárgás megfelelő eltömítése és szellőző kialakításának munkálataira nyújtottak
be pályázatot.
Az elavult, állagromlott vezetékek, hálózatok időszakos felülvizsgálata, felújítása javasolt, tekintettel arra,
hogy ezen munkálatokkal további káresemények megelőzése történik, továbbá elősegíti, megteremti a
biztonságos üzemeltetés feltételeit. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Eddig nem pályázott.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Mikó utca 1. Társasház

Közös képviselet:
Sz&S Group Kft.
Simon Piroska ügyvezető

Iktató szám: BDV/29705-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 39+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 1,56 %
Épület építés éve: 1969
Helyrajzi szám:
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli krg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

13 979 125 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

8 387 475 Ft

Hitel:
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Függőfolyosó felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: A társasház a három szintes épületben a függőfolyosók felújításáról döntött a statikai terv
alapján. Az épület a Logodi utca és a Mikó utca sarkán található. Az épület két különálló belső udvarát övező
függőfolyosók állapota leromlott, nem biztonságos. A statikai szakvéleményben meghatározottak alapján
történő helyreállítás a különböző állapotú szerkezeteket több féle módszerrel erősítik meg, a járulékos
munkákkal együtt. A munka elvégzése szükséges, jól előkészített, az ajánlat megfelelő. A probléma oka, a
függőfolyosók levált betontakarásas, lecsupaszodott és nagyrészt korrodált vasalású alsó felületei.
Veszélyhelyzetet a leválófélben lévő betontakarás okozza. Ezért első lépésként a fellazult betonrészek
haladéktalan leverése, eltávolítása javasolt. A teljes keresztmetszetben elkorródált betonvasalat kivágásával,
azok cseréje után, új burkolat felvitele javasolt, amely vakoló mészhabarccsal javasolt. A munkálatok
időszerűek, a projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2006-ban pályázott utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Mikó utca 1. Társasház

A felújítási munka leírása: Függőfolyosó
felújítása
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Naphegy utca 3. Társasház

Közös képviselő:
Brinduik Agnes

Iktató szám: BDV/29741-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 11+4
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1895/1960
Helyrajzi szám: 7540
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-á)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

4 524 971 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

2 717 090 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 809 988 Ft

A felújítási munka leírása: Tetőjárda építés, felújítás. Homlokzat kapilláris víz elleni szigetelése. Kültéri
világítás korszerűsítése.
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Naphegy alján, de lejtős talaj felületre épült, a Krisztina városban, több mint
száz évvel ezelőtt. Felújítása a hatvanas években történt. A lezúduló csapadékvíz nyomása az
épületszerkezetek vizesedését okozza. Hatósági előírások miatt a tetőjárda cseréje is szükségessé vált
(kéményseprői felszólításra). Lakók egyúttal a külső világítás felújítását is tervbe vették.
Szigetelés kiváltási vizssgálatok készültek, erre kért a társasház árajánlatokat.
A nemkívánt vizesedések az épültszerkezetinek gyorsuló ütemben történő károsodását okozhatják, ezt
célszerű megelőzni. A hatóságok által előírt égésteremék elvezetés ellenőrzéséhez szükséges berendezések
szabványok szerinti telepítése, így a tetőjárdáké is, élet-, és balesetvédelemi szempontok miatt
elengedhetetlen.
A társasház közgyűlési határozata alapján, el kívánják végezni a házat súlytó vizesedés elhárítását, a tetőjárda
rendszer hatóságilag előírt teljeskörű cseréjét, valamint az elavult külső világítási rendszer korszerű
felújítását. A kapilláris vizesedést a külső-belső tartó-, és a belső válaszfalakban mutatható ki, tehát áthúzódó
vizesedés minden falazatban van. A lábazat felett a víz okozta vakolat leválás tapasztalható (nagy felületen
a tégláig levált vakolat). Az épület szigetelésére a vízerek ellen a falak salétromosodása miatt van szükség,
amely az épület falazatában roncsolást végez. A vakolat leverése után a falfelületet sótalanítani kell, majd
hidrofóbizált légpórusos vakolat kerül felhordásra, a biztosítja a falfelület kipárolgását, majd lég- és pára
áteresztő festés, felületképzés alkalmazható. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2014-ben nyert utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Naphegy utca 3. Társasház

A felújítási munka leírása: Tetőjárda építés,
felújítás. Homlokzat kapilláris víz elleni szigetelése.
Kültéri világitás korszerűsítése.
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Orom utca 14. Társasház

Közös képviselő:
Késmárkiné Czudar Anikó

Iktató szám: BDV/29630-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 10+6
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1975
Helyrajzi szám: 43558
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun sa költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

6 886 000 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

4 100 000 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 754 400 Ft

A felújítási munka leírása: "B" oldali főlépcső és támfal felújítása II. ütem
Megjegyzések:
Szakvélemény: A társasház jobb oldali lépcsősorának támfalai elhasználódtak. A hegyoldal mozgásai miatt
repedések alakultak ki a lépcsőkön, a támfalakon és a járdán. A járda megsűllyedése miatt a földszinti lakás
beázik. A GeEérthegy aljában lévő épület kertjén, lépcsőin nagy mennyiségű vízhordalék folyik le a hegyről.
Meg kell oldani a felszíni vízelvezetést, amely esős időszakban sok problémát okoz a társasház
tulajdonosainak. A műszaki különösen indokolt felújítás támogatásra javasolt.A társasház a Gellérthegy
északi oldalában található. Az elmúlt időszak alatt a bejárathoz vezető jobboldali lépcső, járda és támfal állaga
jelentősen mértékben leromlott, repedezetté, balesetveszélyessé vált, a lezúduló víz és földmozgás
következtében. A most tervezett munkavégzés, a második üteme az épület szerkezeteinek felújításban. A
sok évvel korábbban készült épületek időjárásnak erősen kitett részei, szerkezeti elemei az idő
előrehaladtával, károsodhatnak, állagromlottá válnak. Az időben történő javítások felújítások elvégzése élet
és balesetveszély megelőzését és a biztonságos használat feltételeit is megteremthetik. A munkálatok
elvégzése támogatásra érdemes.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2016. és 2019-ben pályázatott ("A" oldali lépcső felújítása)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Orom utca 14. Társasház

A felújítási munka leírása: "B" oldali főlépcső
és támfal felújítása II. ütem

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Ostrom utca 10. Társasház

Közös képviselet
T.H.Z. Lakóépület kezelő és Építőipari
Szolgáltató Kft.
Pávai Márta ügyvezető

Iktató szám: BDV/30125-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 15+3
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1932
Helyrajzi szám: 13984/2
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeliebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

Célbefízetés/hitel:
6 829 283 ÉT Célbefizetés:
Ft
4 097 570 Ft

Hitel:
Ft

2 731 713 Ft

A felújítási munka leírása: Méreden elektromos hálózat felújítása
Megjegyzések
Szakvélemény: A társasház a Vár-hegy nyugati oldalában, a Bécsi kapuhoz vezető útvonal mentén van.
Mellette fekvő épületekkel össze épült, megjelenése meghatározó. Az épület elektomos hálózata leromlott,
nem felel meg az idők folyamán változó szabványoknak és előírásoknak a megnövekedett lakossági,
fogyasztói igényeknek. Az ELMU hozzájárulása a 6 szintes épület méretlen fővezeték tervét hagyta jóvá. A
ház korszerűüenné vált méreden elektromos hálózatának állapotát lakóközösség három ütemben kívánja
felújíttatni. Első ütemben a főelosztó cseréjét csinálják meg, majd ezt köved a felszálló és leágazó
fővezetékek cseréje. A munkák támogatását városképi és a baleset megelőzés tűz,- és balesetbiztonsági
szempontok is indokolttá teszik. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2010-ben pályázott utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Ostrom utca 10. Társasház

A felújítási munka leírása: Méretlen elektromos
hálózat felújítása
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pálya2Ó társasház neve:
1015 Budapest, Ostrom utca 15. Társasház

Közös képviselő:
Legerszky Mihály

Iktató szám: BDV/29626-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 29+3
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1937
Helyrajzi szám: 13990
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

18 369 616 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:

11 021 770 Ft

Hitel:

Ft
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Tűzfal homlokzati szigetelése
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Szabó Ilonka utca és az Ostrom utca sarkán, nem messze a Bécsi kaputól
található. A társasház az udvari tűzfalak hőszigeteléséről döntött.
A belső udvar tűzfalai védtelenek, nem felelnek meg a hőszigetelésre vonatkozó szabványoknak, a határoló
falak menti helyiségek falain — a hőmérséklet különbség miatt - vizesedés tapasztalható helyenként. A
tervezett kivitelezés 15 cm vastagságú dűbelezett kőzetgyapot lemez a szokásos rétegrenddel történik. A
projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2005-ben kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályá2Ó társasház neve:
1015 Budapest, Ostrom utca 15. Társasház

A felújítási munka leírása: Tűzfal homlokzati
szigetelése
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Pala utca 7. Társasház

Közös képviselet:
I. Kerület Házgondnokság Kft.
Smidróczki Adrienne ügyvezető

Iktató szám: BDV/29806-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 12+8
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1982
Helyrajzi szám: 14295
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

5 304 371 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

3 182 622 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 121 748 Ft

A felújítási munka leírása: Elektromos hálózat felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Vár-hegy keleti oldalában, annak felső részén található. Az épülettömb
megjelenése környezetében meghatározó. Bejárata a Kapucinus utcáról van. Az időszakos elekrtomos, tűz
és érintésvédelmi felülvizsgálatok számos hiányosságot, szabványoktól eltérő berendezést és szerelési
anomáliát tártak fel. Sürgős kiküszöbölésük szükséges. Időszakos felülvizsgálati minősítő iratok, a műszaki
tervdokumentáció, és a tervezői nyilatkozat alapján alapján a Budapest, I. kerület, Pala utca 7. társasház
fővezetéki rendszerének
szabványosítását, valamint a társasházban lévő lakások, a közösségi
fogyasztásmérések, valamint az összekötő berendezések szabványosítását végzik el. A minősítő iratokban
rögzített hiányosságok mind élet,- tűz és balesetveszélyes szerelésekre, szerkezeti elégtelenségekre hívják fel
a tulajdonosok figyelmét. Az érvényben lévő szabványokon kívüli megoldásokat haladéktalanul kijavíttatni
és cserélni kell. Ez balesetek megelőzéséhez és a biztonságos üzemeltetéshez nélkülözhetetlen. A
munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Eddig nem pályázott.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Pala utca 7. Társasház

A felújítási munka leírása: Elektromos hálózat
felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Ponty utca 4. Tátsasház

Közös képviselet:
Bodri-MTHK Társasházkezeló' Betéti
Társaság
Bodri Zoltán ügyvezető

Iktató szám: BDV/29375-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 20+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1932
Helyrajzi szám: 14298/2
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

5 279 390 Ft

Célbefizetés/ hitel:
Célbefizetés:
Ft

3 167 634 Ft

Hitel:
van Ft

2 111 756 Ft

A felújítási munka leírása: Lépcsőházi előtér lábazat javítása, lépcsőpihenő burkolatának és lépcsők
javítása, külső bejárati lépcső és utcai mészkő lábazat javítása, felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Budapest I. kerület, Ponty utca 4. társasház a 2020. júniusi közgyűlési határozataival
döntött a lépcsőházi előtér, lázabazat, lépcsőpihenő burkolata és lépcsők javításáról, és az utcai homlokzati
mészkő lábazat javításáról és felújításáról, amelyek több helyen sérültek, hiányosak. A meghibásodott utcai
lábazat helyreállítása, valamint a belső kapualj, ill lépcsőház felújítása, az állapotát tekintve, már régen
javításra szorul, a tervezett belső burkolatjavítások és a külső lábazat újjá építése mind városképi, mind a
használat szempontjából időszerűek. Az ideiglenesen vakoló anyaggal pótolt lábazatok, és a simított
betonnal pótolt hiányos burkolatok az eredeti állapotnak megfelelően kerülnek helyreállításra. A hiányzó
műkő lapokat azonos színben és méretben gyártatják le, a régi és az új felületet csiszolással egységesítik. A
műmárvány lábazat szintén az eredetivel megegyezően lesz kijavítva. Összességében a felújítással a patináns
és jobb napokat látott épületben, az eredeti építőmesterek mesterségbeli tudásával létrehozott enteriőr újul
meg, amely támogatásra javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2009-ben nyertek támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Ponty utca 4. Társasház

A felújítási munka leírása: Lépcsőházi
előtér lábazat javítása, lépcsőpihenő
burkolatának és lépcsők javítása, külső
bejárati lépcső és utcai mészkő lábazat
javítása, felújítása.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Róka utca 1. Társasház

Közös képviselő:
Oláh György

Iktató szám: BDV/29815-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 13
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 7,88 %
Épületépítés éve: 1950
Helyrajzi szám: 7517/13
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
T ámogatás összege:

12 288 863 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

7 373 318 Ft

Hitel:
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Teljes homlokzat kőporos felújítása színezéssel, bádogosmunkákkal, francia
erkélyek viszíszigetelésével
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület az 50-es évek végén épült, földszint + 3 emeletes, tetőtér beépítéses kivitelben.
A Mészáros utca és a Róka utca sarkán helyezkedik el, égjük homlokzata a déli vasút felé néz. A társasház
teljes homlokzati felújításról döntött, vakolatjavítással (kőporos vakolat), festés-mázolás, a párkányok,
keretek újra készítésével. Az épület homlokzatát megépítése óta nem újították fel, a tervezett munkák
városképi szempontból is mindenképpen indokoltak.
Az épület díszes franciaerkélyekkel esztétikusabbá vált, viszont a homlokzat eredeti színe szürke,
elpiszkolódott, már nem esztétikus. A társasház a 12 darab erkély körüli beton szegély hibáinak kijavítását,
újraburkolását is tervezik, vízorr kialakításával beton szegély bádoggal lefedve. A földszinti ablakrácsok és
az erkélyek korlátái is mázolva lesznek. A munkálatok jó karbantartási, javítási munkálatok, amelyek
szükségesek az állagmegóvás végett. A homlokzat felújításhoz a településképi bejelentés az önkormányzat
részéről tudomásul vételre került. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2004-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Róka utca 1. Társasház

A felújítási munka leírása: Teljes homlokzat
kőporos felújítása színezéssel,
bádogosmunkákkal, francia erkélyek
viszíszigetelésével

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályáúzó társasház neve:
1011 Budapest, Szalag utca 8-10. Társasház

Közös képviselő:
Késmárkiné Czudar Anikó

Iktató szám: BDV/29628-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 16+4
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1902
Helyrajzi szám: 14241
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft
Támogatás összege:

9 773 701 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

5 864 221 Ft

Hitel:

Ft
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Tető felújítás I. üteme
Megjegyzések: Sürgős munka.
Szakvélemény: A Ponty utca és a Szalag utca kereszteződésében, a Várhegy meredek keleti lejtőjén épült
eklektikus épület. A társasház a balesetveszélyessé vált tető felújításáról döntött, amelynek kivitelezésére,
teljes felújítására csak ütemezve, a szakvéleménynekben előírt fontossági sorrendben van lehetőség. Az
Örökségvédelmi Osztály a bejelentést feltételekkel elfogadta. Első lépésként a Szalag utcai legveszélyesebb
sérült szakaszt kívánják helyreállítani (ahol már védőtetőt is építeni kellett az utcára lehulló cserepek miatt)
a törött cserepek és a bádogozás cseréjével, a járulékos munkákkal együtt. Az Örökségvédelmi hatósági
bizonyitványa alapján, továbbá a szerkezeti elemek faanyagszakértő és statikus által meghatározott
megerősítéséről és védőkezeléséről szóló szakértői vélemény alapján, szükség van a héjazat cseréjére, a
kémények felújítására, valamint bádogos munkálatokra. A tetőzet felújítása támogatásra javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin

A tátsasház korábbi pályázatai: Utoljára 1998-ban nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályá2Ó társasház neve:
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. Társasház

Közös képviselő:
Faragó Virág

Iktató szám: BDV/29762-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 28+28
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 5,86 %
Épület építés éve: 1898
Helyrajzi szám: 14434
Műemléki védettség: igen
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

7 467 000 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

4 480 200 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 986 800 Ft

A felújítási munka leírása: Belső homlokzat felújítása. Tető felújítgása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Szilágyi Dezső tér 1. a Bem rakpartra és a Fő utcára néző homlokzatokkal
rendelkező műemléképület (a Neuschloss Palota). A Társasház a tetőfelújításról, és a udvari
homlokzatok felújításáról döntött. A Szilágyi Dezső tér 1. Társasház az épület udvari
homlokzatainak a Molnár József Botond építész tervező, dr. Janotti Judit műemléki szakértő, és
Jeszeniczky Ildikó oki. festő-restaurátor művész által készített, 2020. júniusában összeállított
dokumentáció szerinti felújítására, nevezetesen az eresz- és lefolyócsatomák javítására és részleges
cseréjére, a homlokzatok vakolatjavítási és festési munkáira, a homlokzati nyílászárók felújítására,
festésére, a függőfolyosón lévő korlát és az ablakrácsok felületkezelésére, festésére, az utólagosan
elhelyezett, műemléki értékkel nem bíró rácsok eltávolítására, a függőfolyosó lemezének és
burkolatának felújítására, a kapcsolódó lakatos és bádogos munkákra, az elektromos rendszerek
felülvizsgálatára, korszerűsítésére, új világítótestek elhelyezésére, valamint a homlokzaton lévő
egyéb kő-, fa- és fémszerkezetek felújításárára kerül sor, amely az örökségvédelmi engedélyt
megkapta. A tervezést megelőzően falkutatásokat végeztettek az eredeti homlokzatképzés színeit
és anyagait illetően. A felújításokat ennek figyelembe vételével tervezik, a műemlék épület egységes
megjelenése érdekében. A projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2017. és 2018-ban nyertek támogatást pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kivitek szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tét 1. Társasház

A felújítási munka leírása: Belső
homlokzat felújítása. Tető
felújítgása.

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 7. Társasház

Közös képviselet:
1. Kerület Házgondnokság Kft.
Bábiczld Zsuzsanna közös képviselő

Iktató szám: BDV/29785-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 16
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1910
Helyrajzi szám: 14428/2
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

2 940 000 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

1 764 000 Ft

Hitel:
Ft

1 176 000 Ft

A felújítási munka leírása: Elektromos hálózat felújítása, méreden főelosztó és fővezeték felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Szilágyi Dezső tér déli oldalának soaroképülete, közvetlenül a dunai panoráma
meghatározó eleme. Homlokzata rendezett. Az épület méreden elektromos hálózata azonban mára már
korszerűdenné vált és nem felel meg a használói igényeknek hatósági előírásoknak, ezért felújítása szükséges.
Az épülettömb városképi szempontból kiemelkedően fontos, meghatározó helyen fekszik. Megjelenése és
szerkezeteinek műszaki állapota védelemre és támogatásra érdemes. Az avult, állagromlott elektromos
hálózat tűz,- és balesetveszélyt rejt magában, az épület biztonságos, hosszabb távra kitekintő
üzemeltethetősége is a munkák elvégzését indokolják.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző

A társasház korábbi pályázatai: 2015. és 2018-ban kapott támogatást (lépcsőház felújítására).
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Szirom utca 4-6. Társasház

Közös képviselő:
Késmárkiné Czudar Anikó

Iktató szám: BDV/29631-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 42+5
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1969
Helyrajzi szám: 5308
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

9 048 572 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

5 429 143 Ft

Hitel:
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Elektromos fővezeték csere III. ütem "B" épületben. Lépcsőház felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Gellérthegy oldalában, szép zöldövezeti kömyezetbn fekszik. Az ELMU
hálózat a tervdokumentáció alapján a kábelcsatlakozóra, a fogyasztói főelosztóra, a méretlen fővezetékre, a
mérőhelyekre vonatkozóan a kivitelezéshez a hozzájárulást megadta. Az elektromos hálózat berendezései
azonban az elmúlt időszak során elöregedtek, korszerűtlenné váltak, ezért szükségessé vált a főelosztó
szekrény és méretlen vezetékhálózat felújítása. A meglévő főelosztó elavult, nem biztonságos, villamos
hálózatának nincs tűzvédelmi főkapcsolója. A mukák elvégzését követően a lépcsőház felújításra is sort
kívánnak keríteni. I. ütem, tervdokumentáció alapján. Az elöregedett, korszerűtlenné vált elektromos
hálózatok már nem felelnek meg az érvényben lévő szabványoknak, előírásoknak. Ezért a meghibásodott
berendezések és a megnövekedett fogyastási igény élet és balesetveszélyt is előidézhet. A Gellérthegy
kiemelten fontos terület az idegenforgalom és túrizmus szempontjából, a munkák elvégzését támogatom.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Utoljára 2018. és 2019-ben nyert pályázaton, (elektromos vezeték
felújításra az "A" és a "C" lépcsőházakra)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Szirom utca 4-6. Társasház

A felújítási munka leírása: Elektromos
fővezeték csere III. ütem "B" épületben.
Lépcsőház felújítása.
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Szőnyeg utca 3. Társasház

Közös képviselő:
Siposné Tamás Krisztina

Iktató szám: BDV/30949-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 12+12
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1891
Helyrajzi szám: 14305
Műemléki védettség: nem
A felújítási mun ca költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

4 675 145 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:
Ft

Ft

Hitel:
Ft

0 Ft

A felújítási munka leírása: Függőfolyosó, lépcsőház világítótestes korszerűbbre cserélése alacsony
fogyasztású LED-es és mozgásérzékelős megoldásra. Komplex társasház felújíás - külső homlokzat az 1.
szintig, valamint teljes belső homlokzat, teljes lépcsőház, összes függőfolyosó felújítása.
Elutasítás: a pályázat már elvégzett munkálatokra vonatkozik, amelyhez mellékelték a számlákat és az
átadás-átvételi jegyzőkönyvet, ezért a pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek.
Szakvélemény: Önkormányzati megbízott neve: A társasház korábbi pályázatai: Eddig nem pályázott.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1011 Budapest, Szőnyeg utca 3. Társasház

Elutasítás

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Tigris utca 4. Társasház

Közös képviselő:
Magyar András

Iktató szám: BDV/30636-1 /2020.
Lakások/helyiségek száma: 5
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1898
Helyrajzi szám: 7318/0/A
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteti ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteti ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

4 330 700 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

2 700 000 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Talaj stabilizálás az egyenlődén süllyedés következtében a tartófalakban
kialakult repedések tovább terjedésének megállítása érdekében
Megjegyzések: Sürgős
Szakvélemény: Az épület a Naphegy lejtőjén épült és szép budai könyezetben van. Az utóbbi időkben
tulajdonosok egyre szaporodó számban észlelték a falakon és vakolatokban a repedések számának
növekedését. Az okok vizsgálatára, és a hibajelenség forrásának megszüntetésére bíztak meg vállalkozót. A
helyszíni szemle vizsgálata okként a talajviszonyokban rejlő egyenlődén süllyedést tárta fel, mely azonban
megállapítása szerint az épületszerkezet károsodását nem veszélyezteti, statikai romlását nem eredményez.
Vállakozó bontás nélküli technológia alkalmazásával kísérti meg a probléma forrásának kiküszöbölését. A
szakvélemény legfontosabb megállapítása, hogy a ház falain keletkezett repedések egyenlődén süllyedés
következményei. A talajmechanikai szakvélemény szerint az épület alapozási síkja olyan térfogatváltozó
agyagban van, amelynek a víztartalma jóval a zsugorodási határ alatt van, tehát feltételezhető, hogy a
zsugorodott talaj és az alap alsó síkja között nincs meg a megfelelő teherátadási kapcsolat. A problémát
műgyanta injektálással bontás nélkül helyre lehet állítani. A injektálási eljárással a meglévő beton és tégla
alapok vagy padlólemezek alatti üregeket töltik ki műgyantával, a laza talajrétegek tömörítését teszik ezzel
lehetővé, amelyek ilyen módon intenzív térfogat növekedésbe kezd, gömbszerűen vagy gyökérszerűen
szétterjed növelve a lemez, ill. az alapozási sík alatti talaj tömörségét és teherbíró képességét. A munkálatok
támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: Eddig egy alkalommal pályázott 1999-ben.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Tigris utca 4. Társasház

A felújítási munka leírása: Talajstabiüzálás az
egyenlőtlen süllyedés következtében a
tartófalakban kialakult repedések tovább
terjedésének megállítása érdekében

Magyar
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 44/a. Társasház

Közös képviselet:
I. Kerület Házgondnokság Kft.
Smidróczki Adrienne ügyvezető

Iktató szám: BDV/29813-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 11+3
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 64,4 % (8 albetét)
Épület építés éve: 1910
Helyrajzi szám: 14080
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

5 444 048 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

3 266 428 Ft

Hitel:
Ft

2 177 619 Ft

A felújítási munka leírása: Függőfolyosó felújítása
Megjegyzések: Magas önkormányzati tulajdoni hányad (64,4 %)
Szakvélemény: A társasház a függőfolyosó felújításáról döntött. Az épület a Jácint és a Franklin lépcső
között, a Toldy Ferenc utca közepén található. A függőfolyosó felújítását a statikai szakvélemény alapján
tervezik. Az épület belső udvara és a függőfolyosók elképesztően rossz állapotban vannak. Az épület falairól
a vakolat maliik, a függőfolyosók szerkezetei szétfagytak. A romos állapotokon mindennemű javítás pozitív
változást hozhat, a balesetveszélyes helyzet megelőzése miatt is feltétlenül szükséges a beavatkozás.
A függőfolyosó burkolatot is felújításra szorulnak, amely során megfelelő lejtéssel ki kell alakítani és a
lábazati csatlakozásokat is vízzáróvá kell tenni. A jelenlegi repedéseken keresztül bejut a csapadékvíz a
födémszerkezetbe és fagykárokat okoz a kora miatt gyenge fizikai tulajdonságokkal rendelkező
betonszerkezetben. A korrodálódott korlát szerkezeteket is javítani szükséges a rozsdátalanítás után 3 réteg
mázolással kell kezelni. A felújítás támogatása javasolható.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2005. és 2006-ban kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 44/a. Társasház

A felújítási munka leírása: Függőfolyosó
felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 72/B. Társasház

Közös képviselet:
T.H.Z. Lakóépület kezelő és Építőipari
Szolgáltató Kft.
Pávai Márta ügyvezető

Iktató szám: BDV/30639-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 9
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1934
Helyrajzi szám: 14037/2
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

2 107 563 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

1 339 602 Ft

Hitel:

Ft
Ft

843 025 Ft

A felújítási munka leírása: Lépcsóház, kapualj festése, angol akna felújítása, 3 db lépcsőházi ablak
cseréje.
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a Linzi lépcső után, közel a Batthyány utca és Fiáth János utca kereszteződésénél
található. A társasház a lépcsőház festés mázolási munkák, udvari lépcsőházi ablakok cseréjét (3 db) tervezi
elvégezni, valamint az udvari életveszélyes akna átépítését. Az udvari „angol akna” állapota balesetveszélyes,
felújítása elsődleges, a festés-mázolás és az ablakok cseréje szintén indokolható. A társasház a hátsó kertben
lévő angol akna korlát, mellvédfal felújításáról is döntött, tekintettel arra, hogy romos, és balesetveszélyes.
Továbbá elvégzi a kapualj (aula), a lépcsőház festését, a bejárati kapu felújítását, mázolását, és 3 lépcsőházi
ablak cseréjét, amely már nem látja el a feladatát, teljesen korhadt, és veszélyt jelent az arra közlekedőknek.
A felújítás ajánlott, a munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2011-ben nyert utoljára pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kivitek szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 72/B. Társasház

A felújítási munka leírása: Lépcsőház,
kapualj festése, angol akna felújítása, 3 db
lépcsőházi ablak cseréje.

MMmSQUI

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28-29-30.,
Úri utca 44-46. Társasház

Közös képviselő:
Gulyás György

Iktató szám: BDV/29800-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 52
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1967
Helyrajzi szám: 6684/1
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

17 009 771 Ft

Célbefizetés / hitel:
Célbefizetés:

14 009 771 Ft

Hitel:

Ft
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Külső homlokzat felújítása, eresz csatorna és zsalugáterek cseréje a Tóth
Árpád sétány 28. szám alatt. (I. ütem)
Külső homlokzat felújítása a Tóth Árpád sétány 28. - Nőegylet utcai részen. (I. ütem)
Megjegyzések:
Szakvélemény: A több épületből álló lakótömb területe a várban, az egyik oldalon a Nőegylet utca által
határolt, a másik oldalon soros beépítéssel csatlakozik területe az Úri utcai, ill. Tóth Árpád sétány
lakóépületeihez. A társasház az alábbi munkálatok elvégzéséről döntött:
1. Külső homlokzat felújítás, függőeresz csatorna csere a Tóth Árpád, sétány 28. szám alatt, (I. ütem),
2. Tóth Árpád sétány felé néző homlokzaton zsalugáter csere,
3. Nőegylet utcai oldalon homlokzat felújítás (I.ütem),
A társasház rendelkeznek az Örökségvédelmi Osztály engedélyével. A felújítások időszerűek, tekintettel arra,
hogy az épületek építése óta nagyobb felújítás nem történt, így szükségszerű a munkák elvégzése a
homlokzatok és egyéb épületszerkezetek leromlott állapota miatt.
A társasház döntése alapján az épüle együttes átfogó felújításának I. ütemére kerül sor, amelyen belül elvégzik
a betonlábazat tisztítását, felújítását, a homlokzat vakolatjavítások és festési munkálatait, az eresz- és
lefolyócsatoma cseréjét, az ablakok előtti zsalugáterek cseréjét, amely városképi szempontból fontos,
valamint a kapcsolódó bádogos mukákat. A felújítási munka támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2017-ben kapott támogatást elektromos fővezeték felújítására. (2,5 M)
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:
Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Páiyá2Ó társasház neve:
1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28-29-30., Úri
utca 44-46. Társasház
\
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A felújítási munka leírása: Külső homlokzat
felújítása, eresz csatorna és zsalugáterek cseréje
a Tóth Árpád sétány 28. szám alatt. (I. ütem)

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Tündérlald mélyút 3. Társasház

Közös képviselő:
Kiss Annamária

Iktató szám: BDV/30727-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 9+3
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épület építés éve: 1970
Helyrajzi szám: 5239/2
Műemléki védettség: NEM
A felújítási munka költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kivitek ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

3 498 623 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

2 099 174 Ft

Hitel:
Ft

1 399 449 Ft

A felújítási munka leírása: Lapostető javítása, felújítása.
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Gellért hegy tetején, a Szirtes út leágazásaként létrejött kis utcában megbújó 3 emeletes
lakóház. A társasház döntött az épület tetőszigetelési munkálatainak elvégzéséről, amely magában foglalja a
felület letakarításával, a meglévő feljött bitumenes szigetelés hibáinak javítását foltokban, a sérült részek
feltárásával, üvegszövet foltok elhelyezésével és plasztikus bitumentapasz kikenésével, majd zárószigetelés
készítését, a tetőszéleken vízoros szegélybádogozás készítését.
A tető vízszigetelésének felújítása a meglevő, elöregedett szigetelésre ragasztott modifikált palazuzalékos
lemezzel továbbá a bádogszegélyek újbóli elkészítése szerepel az ajánlatban.
Az energetikai szakvélemény a tető hőszigetelése ügyében 10 cm vastag hőszigetelő réteget javasolt. A
munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2009-ben nyert utoljára.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Tündérlaki mélyút 3. Társasház.

A felújítási munka leírása: Lapostető
javítása, felújítása

j

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1014 Budapest, Úri utca 30. Társasház

Közös képviselő:
Vajda Mária

Iktató szám: BDV/30718-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 10+2
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 0
Épületépítés éve: 1970
Helyrajzi szám: 6677/4
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

27 135 706 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:
Ft

17 411 837 Ft

Hitel:
Ft

3 000 000 Ft

A felújítási munka leírása: Teljes tető felújítása
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az épület a történelmi Vár területén, szépen rendbehozott környezetben, az idegenforgalmi
látogatottság központjában található. Homlokzata rendezett, de a háztető állapota leromlott, nincs
összhangban a környezetével. Az épület fedése ezért nagy felújításra szorul, beleértve az ács, bádogos
munkákat és az oda illő cserepezést, tetőhéjalást. A budavári turizmus és idegenforgalom epicentrumában
álló épületek felújítása, kiemelten támogatandó szempont. A környezeti megjelenés mellett azonban fontos
az épület állagromlásának megelőzése is. Az időben elvégzett felújítás számos így elkerülhető problémát és
kiadást is megelőzhet, ezért a projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2013-ban kapott támogatást.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:

A felújítási munka leírása: Teljes tető felújítása

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1014 Budapest, Úri utca 68. Társasház

Közös képviselet:
Andrássy és Társa Bt.
Lenzsemé Andrássy Judit ügyvezető

Iktató szám: BDV/29799-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 9+1
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 6,1 %
Épület építés éve: 1875
Helyrajzi szám: 6693
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

4 927 664 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

2 956 598 Ft

Hitel:

Ft
Ft

1 971 066 Ft

A felújítási munka leírása: Tetőfelújítás
Megjegyzések:
Szakvélemény: Az ingadan az Úri utca és a Tóth Árpád sétány között, zártsorú beépítési tömbben
helyezkedik el. A korábbi időszakban az épületen részleges felújítások történtek, de ez a tető szerkezetet
nem érintette. Megelőzendő a nagyobb károkat a Tóth Árpád sétány felőli nyeregtetős tetőszakasz leromlott
héjazata és tetőlécezése felújításra szorul. Az épület a Vár-hegy idegenforgalmi és turizmus szempontjából
kiemelkedően fontos látogatottságú helyén található, a Német követség! épület mellett. Mindkét homlokzata
városképi jelentőségű. A Vár történetéhez tartozó épületek szerkezeteinek, állagának és megjelenésének
megóvása szükséges és támogatandó cél. A Tóth Árpád sétány felöli tetőszakasz már rendeltetést gádó
állapotban van, nagyobb hóteher alatt beszakadhat, így a héjazat és a cseréplécek cseréje ezen a szakaszon
sürgető. A társasház 140 m2 nagyságúfelület felújítására kapott árajánlatot, az örökségvédelmi határozatban
szereplő szempontok szerint, melynek alapján a fedélszerkezetet szükséges megerősíteni, a lécezés
cseréjével, új íves vágású, hornyolt cserép héjazat készítésével, új tetőkibúvokkal, világító ablakokkal,
hófogókkal, valamint a szükséges bádogos munkák elvégzésével. A munkálatok támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2004-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1014 Budapest, Úri utca 68. Társasház

A felújítási munka leírása: Tetőfelújítás

•
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2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Vérmező utca 8. Társasház

Közös képviselet:
T.H.Z. Lakóépület kezelő és Építőipari
Szolgáltató Kft.
Pávai Márta ügyvezető

Iktató szám: BDV/30123-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 44+6
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 14,52 %
Épület építés éve: 1910
Helyrajzi szám: 13971
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségvetése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a i
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

5 605 470 Ft

Célbefizetés/ hitel:
Célbefizetés:

3 363 282 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 242 188 Ft

A felújítási munka leírása: Udvari lapburkolatok cseréje betonlappal, esővízcsatoma cseréjével
Megjegyzések:
Szakvélemény: A Várfok és az Ostrom utcai közötti tömbben helyezkedik el a Széli Kálmán térre néző
homlokzatokkal. A belső udvar töredezett betonburkolata helyett természetes kőburkolat építése udvari
burkolatként.
A sötét belső udvarra számos földszinti lakás nyílik, így a lakások megközelítése szempontjából nem
közömbös, hogy az udvar betonburkolata töredezett, a kerti csap és csatorna összefolyó átépítése szükséges
a gyakori meghibásodások miatt, a munka elvégeztetése indokolt. Az udvar beton burkolatának állapota
nagyon rossz, repedezett, a dilatációkon keresztül a víz beszivárog a szerkezetbe. Fontos kialakítani az udvar
megfelelő vízelvezetését, ugyanis az udvar lejtése nem megfelelő, a járda a fal felé lejt, ezért a homlokzati fal
is felázott, a víz átszivárgóit az udvari homlokzati fal belső oldalára is. Az udvar felújítása időszerű, új
lefolyóvezetékek és összefolyó kialakításával, megfelelő lejtésű burkolat beépítésével. A felújítás során a
tervezett burkolatok gyöngykavicsos betonlappal készülnek. A felújítás támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Krebszné Novodonszky Katalin
A társasház korábbi pályázatai: 2011-ben nyert utoljára pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
Kiviteli szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályázó társasház neve:
1012 Budapest, Vérmező utca 8. Társasház

A felújítási munka leírása: Udvari
lapburkolatok cseréje betonlappal,
esővízcsatoma cseréjével

2020. évi Épület-felújítási pályázat
Bírálati és bonyolítási adatlap
Pályázó társasház neve:
1016 Budapest, Zsolt utca 11. Társasház

Közös képviselet:
I. Kerületi Házgondnokság Kft.
Igaz Péterné közös képviselő

Iktató szám: BDV/29787-1/2020.
Lakások/helyiségek száma: 27+4
Önkormányzati tulajdoni hányad az épületben: 12,21 %
Épület építés éve: 1909
Helyrajzi szám: 7490
Műemléki védettség: nem
A felújítási munka költségv etése:
A felújítás várható költsége:
(a kiviteli ktg. 100%-a)
Saját forrás összege:
(min. a kiviteli ktg. 60 %-a)
Adható támogatás:
(a felújítási költség 40%-a,
de legfeljebb 3 millió Ft)
Támogatás összege:

7 466 241 Ft

Célbefizetés/hitel:
Célbefizetés:

6 349 523 Ft

Hitel:

Ft
Ft

2 986 496 Ft

A felújítási munka leírása: Elektromos felújítás
Megjegyzések: Jelentős önkormányzati tulajdoni hányad.
Szakvélemény: A társasház a Naphegy lábánál fekszik, a múlt század elején készült patinás épület. A
Budapest I. kerület, Zsolt utca 11. társasházban a tervezett létesítmény célja a fővezetéki rendszer és a
társasházban lévő lakások, a közösségi fogyasztásmérések, valamint az összekötő berendezések
szabványosítása. Az épületben elvégzett időszakos műszaki biztonsági vizsgálatok azonban számos hibát,
biztonsági hiányosságot tártak fel, ezért az épület méretlen főelosztó és elekrtomos fővezeték hálózatának
felújításáról döntött a társasház. Elkészültek az időszakos műszaki biztonsági vizsgálatok, a műszaki
tervdokumentáció, a tervezői nyilatkozat, amely dokumentumokból kiderül, hogy az épületben elavult a
méretlen főelosztó és a a fővezeték hálózat. A tervezési határ a bejárat mellett falba süllyesztett
kábelcsatlakozós áramszolgáltatói szekrényből indul és a jelenlegi lakásokon belüli meglévő elosztótábláig
tart. A több mint száz éve épült, számos albetétet tartalmazó ház biztonságos üzemeltethetősége fontos. A
sok lakás biztonságát, és balesetmentességét szavatolni szükséges. Az épületben található egyéb helységek
folyamatos áramellátása is figyelmet érdemel. Az épület állagának megőrzése is támogatandó szempont, ezért
a projekt támogatása javasolt.
Önkormányzati megbízott neve: Moletz Győző
A társasház korábbi pályázatai: 2007-ben nyert pályázaton.
A Gazdasági Bizottság döntése:
Az elnyert támogatás összege:
Elszámolás:
KiviteK szerződés kelte:
összege:
Befejezési határideje:

Műszaki átadás kelte:
Végszámla összege:
Kifizetett támogatás összege:
Kifizetés kelte:

Pályá2Ó társasház neve:
1016 Budapest, Zsolt utca 11. Társasház

A felújítási munka leírása: Elektromos
felújítás

