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Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 
 Műszaki Iroda  

 6600 Szentes, Kossuth tér 6.      63/510-300 
 
Ikt.sz.:  U- 582 /2017.  
Ea.:  Báyer Károly 
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában lévő 

intézmények felújítási költségtervezete 
Melléklet: Intézmények összesített felújítási költségtervezete (excell táblázat) 
                                    
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. május havi képviselő testületi 
ülésen tárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő középiskolák állapotfelméréséről készült 
előterjesztést. A Képviselő-testület a 138/2016.(V.26.) számú határozatának 4.) pontjában 
felkérte a Műszaki Irodát az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő óvodák, 
orvosi rendelők és addig még fel nem mért intézmények műszaki állapotának felmérésére. 
A Műszaki Iroda 2016. év folyamán elvégezte és a Képviselő-testület elé terjesztette az alap,- 
és középfokú oktatási intézmények, az azokhoz tartozó sportudvarok és tornatermek, valamint 
a Szentesi Családsegítő Központ kezelésébe adott Diákpince és Magyartési Tábor épületének, 
az orvosi rendelők,- a művelődési,- a szociális,- az egészségügyi,- és a sport intézmények 
épületeinek állapotfelmérését. 
A Képviselő-testület az intézmények állapotfelméréséről készült előterjesztések 
megtárgyalása során felkérte a Műszaki Irodát a felméréssel érintett intézmények felújítási 
költségtervezetének elkészítésére. 
 
Jelen előterjesztés melléklete táblázatos formában, intézményenként csoportosítva, tételesen 
és összefoglalóan tartalmazza az állapotfelméréssel érintett összes intézményi épület 
tervezhető felújítási munkáit a felújítási munkák jellege és típusa szerinti csoportosításban, az 
azokhoz tartozó becsült költségek előirányzataival. 
 
A táblázat felépítése: 
- A táblázat 1., 22. és 2/A. jelű oszlopai a felméréssel érintett 51db épület beazonosító 
sorszámát és megnevezését tartalmazza a gazdaintézmény jellege szerinti csoportosításban 
felsorolva: 

Nevelési - Oktatási intézmények 21 épület    
Művelődési intézmények    8 épület    
Szociális intézmények  11 épület 
Egészségügyi intézmények    7 épület 
Sport intézmények     2 épület 
Szabadidős intézmények    2 épület 
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- A táblázat 3., 4., 5., 7., és 8. jelű  oszlopai a tervezett feladatok megnevezéseit tartalmazza a 
feladatok jellege szerinti csoportosításban felsorolva: 

3. Közvetlen fennálló balesetveszély-elhárítási feladatok 
4. Épületállagot veszélyeztető meghibásodás-elhárítási feladatok  
5. Funkcionális használhatóságot befolyásoló meghibásodás-elhárítási feladatok  
7. Épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatosan tervezhető feladatok 

 8. Egyéb épület-felújítással kapcsolatosan tervezhető feladatok 
- A táblázat 3/A., 4/A., 5/A., 7/A., és 8/A. jelű oszlopai a tervezett feladatokhoz közvetlen 
rendelhető becsült költségeket tartalmazzák: 

3/A. Közvetlen fennálló balesetveszély-elhárítások becsült költségei 
4/A. Épületállagot veszélyeztető meghibásodás-elhárítások becsült költségei 
5/A. Funkcionális használhatóságot befolyásoló meghibásodás-elhárítások b. költségei  
7/A. Épületenergetikai korszerűsítések becsült költségei 

 8/A. Egyéb épület-felújítások becsült költségei 
- A táblázat 6. jelű oszlopa a 3., 4., és 5. oszlopokban szereplő Soron kívüli feladatok 
költségösszesítését, a 7/B. jelű oszlopa Épületenergetikai korszerűsítéssel, a 8/B jelű oszlopa 
pedig az Egyéb épület-felújítással kapcsolatosan tervezhető feladatok költségösszesítését 
tartalmazza a feladatok jellege szerinti csoportosításban. 
- A táblázatzáró 9. jelű oszlop az összes tervezett feladathoz rendelhető becsült költségek 
összesítését tartalmazza épületenkénti csoportosításban: Soron kívüli,- Energetikai,- és Egyéb 
felújítási feladatok becsült költségeinek összesítése.  
- A táblázat fejlécében az épületazonosító,- a feladattipizáló és a költségazonosító oszlopok 
megnevezése helyezkedik el. 
A táblázat további sorai a feladatok konkrét megnevezését és a közvetlen hozzájuk rendelhető 
költségeket tartalmazza, épületenkénti csoportosításban. 
- A táblázat záró sora az összes tervezett feladathoz rendelhető becsült költségek összesítését 
tartalmazza a feladatok jellege szerinti csoportosításban. 
 
A táblázatban szereplő költségek megjelenítése: 
- Soronként leolvasható mindegyik épület  

- minden tervezett feladata (3., 4., 5., 7., és 8. jelű oszlopok) és azok közvetlen becsült    
költsége (3/A., 4/A., 5/A., 7/A., és 8/A. jelű oszlopok) 

- feladatcsoportonkénti részfelújításának összesített becsült költsége (6., 7/B., és 8/B. jelű 
oszlopok) 

- teljes felújításának becsült összköltsége (9. jelű oszlop)        
- Oszloponként leolvasható mindegyik feladatcsoport 

- épületenként tervezett feladata és azok épületenkénti becsült költsége 
- becsült összköltsége 

  
A táblázatban szereplő feladatcsoportok műszaki tartalmának meghatározása: 
- Közvetlen fennálló balesetveszély-elhárítási feladatok jellemzően: 

- a botlásveszély miatt a töredezett, egyenetlen, padló,- és térburkolatok 
-  a csúszásveszély miatt a vízállásos, jegesedő térburkolatok, a rosszul szerkesztett 

lépcső,- illetve rámpafelületek 
- a fejsérülés veszélye miatt a lelazult mennyezet,- illetve (fej feletti) falvakolatok 
javítása, pótlása 

- Épületállagot veszélyeztető meghibásodás-elhárítási feladatok jellemzően: 
Avultság, vagy valamely probléma miatt sérült, hiányos, 

- beázást okozó tetőfedés (cserép, vagy bitumenlemez) és épületbádogozás 
- felnedvesedést, átnedvesedést okozó vízszigetelés 
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- leázást, alámosást okozó szennyvízlefolyó vezeték 
- szerkezet felületi védelmét nem biztosító beton,- vagy vakolatkéreg 

javítása, pótlása    
- Funkcionális használhatóságot befolyásoló meghibásodás-elhárítási feladatok jellemzően:  

A szükségesnek ítélt, de eleve hiányzó, illetve avultság, vagy valamely probléma miatt 
hiányossá, vagy használhatatlanná vált, balesetveszélyt, állagromlást, műszaki 
problémát nem kifejezetten jelentő, viszont kezelési,- használati,- üzemeltetési 
nehézséget, vagy zavart okozó 

- berendezési,- felszerelési tárgy, épülettartozék, szerelvény, vagy komplett 
egység  

javítása, pótlása 
- Épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatosan tervezhető feladatok jellemzően: 

A működtetési költségek csökkentése céljából energia-megtakarítást 
eredményező,  
- épülethatároló szerkezetek (homlokzatok és zárófödémek) utólagos 

hőszigetelésére 
- homlokzati nyílászárók cseréjére 
- rossz hatásfokú gáz,- és elektromos üzemű berendezések,- készülékek,- 

szerelvények cseréjére 
- szolár-energia (napkollektor, napelem) hasznosítására 
- fosszilis energiával működő fűtő,- vagy használati meleg víztermelő 

berendezés kiváltása céljából táv-hőellátó hálózathoz történő csatlakozásra  
irányuló egyszeri beruházás, korszerűsítés 

- Egyéb felújítással kapcsolatosan tervezhető feladatok jellemzően: 
Az építéskori szerkezet korszerűtlensége, vagy avultsága, illetve valamely épületrész 
kapacitáshiánya, továbbá valamely komfortegység teljes hiánya miatt aktuálissá vált 

- általános épület belsőt (elsősorban vizesblokkot, konyhaüzemi területet, 
foglalkoztatót, tantermet, közlekedőteret), vagy épület külsőt (elsősorban 
tetőt, homlokzatot) érintő 

- tornaterem kapacitását növelő 
- játszó, vagy sportudvar állapotát javító 
- akadálymentesítés hiányát pótló 
- szakhatósági előírásnak eleget tevő 

felújítás,- fejlesztés 
 
A táblázatban szerepeltetett feladatcsoportok becsült költségei: 
- Közvetlen fennálló balesetveszély-elhárítási feladatok       56.300 eFt 
- Épületállagot veszélyeztető meghibásodás-elhárítási feladatok      65.200 eFt 
- Funkcionális használhatóságot befolyásoló meghibásodás-elhárítási feladatok      56.200 eFt 
- Épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatosan tervezhető feladatok           1.148.549 eFt 
- Egyéb felújítással kapcsolatosan tervezhető feladatok             2.739.755 eFt 
- A feladatok becsült költsége összesen               4.066.004 eFt 

 
A becsült költség az Építőipari Költségbecslési Segédlet és a tapasztalati intézmény-felújítási 
bekerülési költségek átlagárából képzett, valamint a táv-hőellátással kapcsolatos feladatok 
esetében, az SzVSz Kft.-vel egyeztetett bruttó összeg. 
 
 
 
 





ÁLLAPOTFELMÉRÉSSEL ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ/FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETEINEK FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉGTERVEZETE

    I  N  T  É  Z  M  É  N  Y                            T   E   R   V  E   Z   E   T   T       F   E   L   A   D   A   T   O   K       J   E   L   L   E   G   E       É   S       K   Ö   L   T   S   É   G   E
1 2 2/A 3 3/A 4 4/A 5 5/A 6 7 7/A 7/B 8 8/A 8/B 9

                          Közvetlen fennálló Becsült Épületállagot Becsült Funkcionális Becsült Soronkívüli Épületenergetikai Becsült Energetikai Egyéb Becsült Egyéb SORONKÍVÜLI, ENERGETIKAI
Sor Jellege Neve balesetveszély költség veszélyeztő meghibásodás költség használhatóságot befolyásoló költség felújítások korszerűsítés költség felújítások épületfelújítás költség épületfelújítások ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK

száma elhárítása EFt elhárítása EFt meghibásodás elhárítása EFt össz. (EFT) EFt össz. (EFT) EFt össz. (EFT) ÖSSZESEN (EFT)
1 nevelés oktatás Klauzál utcai "Nyolcszínvirág" óvoda külsőudvar kerékpárburkolat 3000 3000 3000
2 Apponyi téri "Mocorgó" Tagóvoda udvarburkolat, csapadékvízelvez. 1000 vizesblokkok komplett felújítása 7000 8000 homlokzat lapostető nyílászárók 29400 48150 általános belső felújítás 37500 37500 93650

komplett új FŰT+HMV rendsz. (G ép. leválasztás) 18750
3 Szent Anna utcai Tagóvoda tetőfedés 8000 udvaroldali faltőjárda 300 8300 8300
4 Farkas utcai Tagóvoda ereszcsatorna 100 udvar csapadékvízelvezetés 1000 1100 homlokzat, padlásfödém, nyílászárók 8725 16850 általános belső felújítás 16250 16250 34200

FŰT szabályzók, kazáncsere HMV szolárrendszer 8125
5 Árpád utcai óvodaépület vizesblokk vályogfal 300 udvar csapadékvízelvezetés 300 600 600
6 Rákóczi utcai "Kisdedóvó" előlépcsők csúszásmentesítése 200 főépület tetőfedés 14000 konyhai parkoló burkolása 300 14500 udvarihomlokzat padlásfödém udvarinyílászárók 17825 40325 tornaszoba építése 14000 55107,5 109932,5

FŰT kazáncsere + HMV solárrendszer 22500 tetőfedés cseréje 41107,5
7 Damjanich utcai Tagóvoda utcafronti homlokzat 2500 udvar csapadékvízelvezetés 400 3300 homlokzat, padlásfödém, nyílászárók 6300 10300 általános belső felújítás 8900 13772 27372

konyha, kamra, raktárburkolat 400 FŰT szabályzók, kazáncsere HMV solárrendszer 4000 tetőfedés cseréje 4872
8 Mátéffy utcai Tagóvoda válaszfalsüllyedések 3000 belsőterű helyiségek szellőzése 900 3900 homlokzat, lapostető, padlásfödém, nyílászárók, 15160 27660 általános belső felújítás 25000 25000 56560

komplett új FŰT+HMV rendszer 12500
9 Köztársaság utcai "Százszorszép" Tagóvoda előlépcsők teraszok csúszásm 1500 utcai kerítéslábazat 100 vizesblokkok komplett felújítása 7000 8600 8600
10 Klauzál Gábor Általános Iskola udvari előlépcsők csúszásment 100 lapostető vízszigetelés 300 500 500

strangvezeték szivárgás 100
11 Koszta József Általános Iskola tornapálya kreszpálya burkolat 6000 lapostető vízszigetelés 300 6300 homlokzat, lapostető, nyílászárók, 78700 153700 általános belső felújítás 18750 459750 619750

FŰT alapvezetékcsere, radiátorcsere 75000 akadálymentesítés 21000
játszó- és sportudvar kialakítása 40000
tornacsarnok építése                               380000

12 Deák Ferenc Általános Iskola gázkazán fűtőegységek cseréje 4000 5000 homlokzat, padlásfödém, nyílászárók 69500 143250 vizesblokkok átalakítása 29942,5 668042,5 816292,5
konyhaüzem penészmentesítés 1000 komplett új FŰT+HMV rendszer 73750 általános belső felújítás 147500

akadálymentesítés 21000
pinceszint utólagos vízszigetelése 9600
játszó- és sportudvar kialakítása 40000
tornacsarnok építése 420000

13 Horváth Mihály Gimnázium fizikaterem stukatúrvakolat 500 ideiglenes beázásmentesítés 400 főbejáratkörnyéki vízelvezetés 2000 32400 udvarihomlokzat, padlásfödém, nyílászárók 81100 195350 általános tetőfelújítás 46385,5 806695,5 1034445,5
eresz és párkányvakolat, bádog 5000 FŰT komplett új hőcserélő, radiátorcsere 91400 általános homlokzatfelújítás 23760
könyvtár mennyezetburkolat 500 HMV szolárrendszer kialakítása 22850 általános belső felújítás 228500
biológiaterem födémszerkezet 5000 akadálymentesítés 21000
támfalkerítés kerékpártároló 19000 földszinti tantermek utólagos vízszigetelése 7050

sportpálya térburkolata 20000
tornacsarnok építése 460000

14 Boros Sámuel Szakközépiskola Szakiskola oromfalvakolat és bádogfedés 500 tornaépület keretgerendák 500 5500 homlokzatok, nyílászárók 46990 76990 általános belső felújítás 27125 58125 140615
korhadt ereszdeszkázatok 500 FŰT+HMV csatlakozás távhőre, szabályzók 30000 akadálymentesítés 21000
udvari előlépcső és terasz, járda 4000 sportpálya térburkolata 10000

15 Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Szakiskola műhely előlépcsők és rámpák 1500 tornaöltöző és műhely szennyvíz 1000 5500 sportpálya térvilágítás 2000 5600 11100
udvari csapadékvízelvezetés 3000 pinceszint utólagos vízszigetelése 3600

16 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 8100 8100
17        "A" oktatási épület (főépület) udvar és sportpálya térburkolata 3000 tornaöltöző szennyvíz és vízszig 400 pinceszint utólagos vízszigetelése 3600 3600 3600

kémény bádog fedése 200
18        "B" oktatási épület (volt Petőfi iskola) udvar és sportpálya térburkolata 3000 általános belső felújítás 26250 26250 26250
19        "C" oktatási épület (gyakorlóműhely) utcai épület elbontása 1500 homlokzat, padlásfödém, nyílászárók 7910 7910 7910
20 Ternei Béla Kolégium homlokzat, lapostető, nyílászárók 43500 55500 55500

VIL szolárrendszer 12000
21 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola díszterem légfűtés, szellőzés 4000 4000 4000

közművelődés Művelődési és Ifjúsági Ház (Művelődési Közp.) térburkolatok és csatlakozó homlokzatfelületek 26480
22 terasz vízszigetelés küszöböknél 300 fűtési gerincvezeték javítás 500 800 homlokzat, lapostető, nyílászárók 71100 104300 általános belső felújítás 83000 130480 235580

FŰT+HMV csatlakozás távhőre, szekunderoldal 33200 akadálymentesítés 21000
23 Móricz Zsigmond Művelődési Ház cserépfedés, bádog, kémények 1200 udvari térburkolat helyreállítás 2000 4000 homlokzat, padlásfödém, nyílászárók 26440 47940 általános belső felújítás 43000 69187 121127

homlokzati és belső vakolatok 800 komplett új FŰT rendszer 21500 tetőfedés cseréje 26187
24 Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ teherliftnél szívózsomp szivattyú 400 400 pinceszigetelés, bádog, homlokzat karbantartás 32160 32160 32560
25 Tokácsli Galéria
26 Fridrich Fényírda 0
27 Szentes Városi Könyvtár előlépcső burkolata 3000 cserépfedés és tetőbádogozás 2000 repedt WC kagylók cseréje 100 6100 nyílászárók 30000 39000 általános tetőfelújítás 18270 54030 99130

kerékpártároló lapostető vízszig 500 VIL szolárrendszer 9000 általános homlokzatfelújítás 23760
földszinti Wc-blokk szennyvízvez 500 általános belső felújítás vízszigetelésekkel 12000

28 Gyermek Könyvtár udvari homlokzatvakolat, bádog 400 400 nyílászárók, homlokzat, zárófödém 6000 6600 pinceszigetelés 1200 4950 11950
FŰT szabályzók 600 általános belső felújítás (szociális blokk) 3750

29 Művészetek Háza "Gólyásház" utcai homlokzat megerősítés 4000 4000 4000
30 szociális ellátás Szentesi Családsegítő Központ Székhelyintézmény teraszpadozat és előlépcső 1700 épületcsatlakozási bádogozás 100 2300 2300

udvari térburkolat és folyóka 500
31 Gyermekek Átmeneti Otthona lakóegységek vizesblokkjai 600 800 800

keresztfolyosó és pincei vakolat 200
32 Családok Átmeneti Otthona bejárati belső járdaszakasz 100 homlozati hőszigetelés, vakolat 300 nem javítható nyílászárók csere 500 900 HMV villanybojler és VIL szolárrendszer 5250 5250 akadálymentesített Wc blokk 2100 2100 8250
33 Közösségi Tér "Dózsa ház" teraszburkolat és teraszajtó 200 200 200
34 Szentesi Gondozási Központ Székhelyintézmény külső és belső falnedvesedés 2800 3000 általános belső felújítás (vizesblokkok) 3625 7105 10105

kapubejáró térburkolat kátyúzás 200 pinceszigetelés 3480
35 Nagyörvény utcai II. Idősek Klubja törzsépület falrepedések 1000 elavult gázkazán cseréje 1500 2500 homlokzat zárófödém, nyílászárók 7320 9320 általános belső felújítás (vizesblokkok) 4750 12730 24550

FŰT kazáncsere, szabályzók, szolárrendszer 2000 tetőátalakítás (egységes tetőidom kialakítása) 7980
36 Dózsa György utcai III. Idősek Klubja törzsépület falrepedések 1000 1500 FŰT kazáncsere, szolárrendszer 1120 1120 általános belső felújítás (vizesblokk, parketták) 800 800 3420

belső falnedvesedés 500
37 Munkás utcai Közösségi Ellátó törzsépület falrepedések 1000 3000 homlokzat zárófödém, nyílászárók 9850 12950 általános belső felújítás (vizesblokk, parketták) 7750 9010 24960

külső-belső falnedvesedés 1000 FŰT kazáncsere, szabályzók, szolárrendszer 3100 utólagos vízszigetelés 1260
tetőszerkezet és fafödém 1000

38 Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja "Szálló" falnedvesedése 1000 belsőközmű átemelő-szűrőakna 3500 8500 új Nappali Melegedő épületrész építése 140000 140000 148500
"Szálló" szennyvízalapvezetéke 2000
"Melegedő" szennyvízalapvezet 2000

39 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon "J 10" lakrész vizesblokkleázás 500 "Igazgatási" épületszárnyban: 5400 FŰT csatlakozás távhőellátásra, szekunderoldal 14000 14000 19400
"J 26" közös fürdő leázás 3000      szennyvízhálózat dugulás 200
"Demens" közös fürdő leázás 1000      fűtési hálózat szivárgás 100
"Szállórész" erkélyek leázás 500      tűzvédelmi ajtó behúzórugó 100

40 Szentes Városi Bölcsőde
41 egészségügyi Klauzál utcai rendelők homlokzat, zárófödém, nyílászárók 15174 15174 általános belső felújítás 11000 11000 26174
42 ellátás Kertvárosi rendelők homlokzat 4050 4050 4050
43 Vörösmarty utcai rendelők gáz-víz gépészeti szerelvények 300 300 homlokzat, zárófödém, nyílászárók 4445 7445 általános belső felújítás 6000 6000 13745

HMV szolár 3000
44 Nagyörvény utcai rendelők homlokzat, nyílászárók, FŰT kazáncsere 4010 4010 általános belső felújítás, mozg.korl. Wc 5600 5600 9610
45 Vásárhelyi úti rendelők és gyógyszertár
46 Védőnői Szakszolgálat teraszpadozatok vízszigetelése 700 700 homlokzat, zárófödém, nyílászárók 14130 23130 általános belső felújítás 11250 24952,5 48782,5

FŰT+HMV csatlakozás távhőelátásra 9000 tetőfelújítás 13702,5
47 Terhes Tanácsadó-gondozó homlokzat, zárófödém, nyílászárók 8330 13130 általános belső felújítás 7308 13308 26438

FŰT+HMV csatlakozás távhőelátásra 4800 tetőfelújítás 6000
48 sport Dr. Papp László Sportcsarnok HMV hőtárolós villanybojlerek 500 30500 általános belső felújítás (vizesblokkok) 20000 20000 50500

tevékenység FŰT csatlakozás távhőellátásra 30000
49 Kinizsi sportöltöző elavult gázkazán cseréje 2000 2000 általános belső felújítás (vizesblokkok) 2500 2500 4500
50 szabadidős Magyartési Tábor előtér-konyha-étkező "ANTSZ" 3500 13300 homlokzat zárófödém, nyílászárók 15645 30645 általános belső felújítás 15000 17100 61045

tevékenység épületbiztonság "KATVED" 500 központifűtési rendszer kialakítása 12000 mozgáskorlátozott Wc kialakítás 2100
szociális blokkok át/kialakítása 8500 HMV hőtárolós villanybojlerek, szolár rendszer 3000
zárt szennyvíztároló építése 800

51 Diák Pince szellőzés-frisslevegő utánpótlás 3000 3000 Szennyvíz kiváltás 1050 1050 4050
BECSÜLT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 56300 65200 56200 177700 1148549 2739755 4066004


