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Megye megnevezése: 	 Felügyeleti szerv:

Budapest fIvaros

511016	 1251	 01	 2e	 841115
PIR-törzsszám Szektor 	 Megye	 Település SzakAgazat

tipus

költségvetési lnerv megnevezése, székhelye

Filv.GAMISSZ
Blies t . Bü.	 y u .2-4..

2006 évi

C) hMKORNNYZATI TMTÉZMNY KI.TSH1I3VETIO2SI '4ESZ.IMOLO

üres ürl aok 2 12 27 30 44 60

m ...u.n.. s	 2009.12.10

.1.1. y • .11^^ ^•... 	 • t- -11,1.'1' .........
a szerv gazdasági vezetöie 	 a szerv vezetöie

....................
regisztrációs szám

KészItette, ill. felvilágosítást nyájtu

.... .............. ....... --(név)

A felügyeleti szerv részérIl ellenIrizte:

.... ........ ....	 . ( telefon)

•^, A 1' ,, ......	 • -	 ^.



Megye megnevezése:

Budapest f'íváros

Felügyeleti szerv:

• . kl	 ulAIN	 ..m....mwandil.

41 U,rr Lu-7. z-si
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511159	 1251	 01	 28	 931100
P1R-törzsszám Szektor	 Megye	 Település Szákagázat

tipus

A kOlts4tgvetés1 szerv megnevezése, székhelye

Nyéki Imre Uszeda
Bpest. Kondoresi át.14.

2008 évi

C) kfMKORK4NYZATI INTF:ZMÉNY KOLTSÉGVET4:81: SESZ.IMOLO -

Ore- ürlapok : 04 08 12 27 30 96 37 44 60

.	 . .	 . „	 . 2009 12 1. 0

•••••■■• N•	 NI a•
a szerv gazdasági vezetöj e	 a szerv vezetöje

regisztráciés szám

Készítette, ill 	  felvilágosítást nyójt:

	  ....... ......	 telefon›

A felügyeleti szerv részérY1 ellenlrizteu

	  ..(név)

.....	 .m....«	 (telefon)
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(telefon)0•10011•0Énatt 1110111S•it 0

-Megye megnevezése:	 Felügyeleti szerv:

Budapest 15:város	 ..... 140000010•Rff».10.nnad00.

511412	 1251	 01	 29	 853100
PIR-törzsszám Szektor	 Megye	 Település Szakagazat

típus

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

;József Attila Gimnázium
Dpest.Vali üt.l.

2008 évi

C) ÖNKORM1NYZATI INTÉZMÉNY KöLTSÉGVETÉSI 8ESZ4NOLO

Üres ürlapok : 08 12 27 30 44 60

.................. ..... ....... 	 ....... ..................
a szerv gazdasági vezetője	 a szerv vezetéje

.......	 .....
regiszíráciés szám

Készítette, ill. felvi~sítást nyüjta

u • la	 • n n •	 • • •

	(telefon)

- A felügyeleti szerv részérIl ellenIrizte



Felügyeleti szerv:

^

Megye megnevezése:

udapest fi:vAros

511005	 1254	 01	 28	 841105
PIR-terzsszám Szektor 	 Megye	 Település Szakagazat

tipus

A kaltségvetési szerv megneve .	szekhelyy

XI.ker.PolgArmesteri Hivatal
Docskai u.39-41

2008 evi

nNKORM4NYZATI 1651.-791 	t8VETttSI BESZ4MOL0

eres ürlapok e 30 32 39 't7 50 60

	  , 2009.12.10
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a szerv gazdasAgi vezeteje	 a szerv vezeteje

... ...... ..............
reg isz trá cies szám

 ILL. f 'TIvilágosít.fmt nyüjtm

...................................(név)

ri • K	 IN • • .“4 4. AL 40 • KI • 
	  „..„....(teiefon)



M1K program Készült: 2009.12.10 09 óra 36 perc 	 1.1.ap
Unkormanyzati költségvetési s2ervek 2000. évi besz&molója (2008.2. idtiszak)

Szükített "sta elblapja

2009.1240—á1 09:35:36—kor kar:t:ti:tett sz41ltes szempontjai

TörzsszÁm
Srlap

511005, 511016, 511159, 511412
01, 30



2.Lap

(")

ezer ft

M1K program Készült( 2009.12,10 09 óra 36 perc
Únkormanyzati költségvetési ezervek 2008. évi beszámolója (200 9 -2. id:iszak)

01 Budapest f7varos iieszeeitl

01	 KönyvvitAli Mérleg

állemanyi érték

elYz7 év	 tárgyév

ESZKUZOK
1. 1.Alapítás-atezervezés aktivalt értéke (1111412/)
2. 2.Kísérieti fejlesztés aktivalt értéke (1112,1122)
S. 3.Vagyoni érték4 jogok (1113,1123)
4. 4.0zellemi termékek (1114,1124)
5. 5.Immaterialie javakra adott elliegek (1181,1192)
6 « 6.Immaterialis javak értékhelyesbItése (119)
7.1. Immaterialis javak összesen (01+...+06)
8. 1.1ngatlanok &s a kapcsolódó vagyoni érték4 jogok (121r122-b11)
5. 2.8epek, berendezések és felszerelések (1311,1312-hl1)
10. 3.3árm.(vek (132101it2-bY1)
1I. 4:1enyészál1atok (141,142-b71)
12. 5-Nereházásokflfelújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)
13. 6.Berdházásra adott el7legek (128,1319013299148,159891555)
14. 7.11ami készletek 0 tartalékok (1591,1592)
15. 8:tárgyi eszközök értékhe1yesb1t4se (12901319,13299149)

Tárgyi eszközök összesen (00t...-r15)
17. 1.Egyéb tartós részesedés (17101751)
10. 2.Tart6s hitelviszonyt megtestes1t7 értékpapír (172-174,1752)
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-b71,1581-b71)
20. 4.Hosszá lejáratú bankbetétek (179)
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bl101982-15l1)
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyeshItése (179)
23.11I. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+-422)
24. 1.Ozemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (1619162)
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)
26. 3.Vagyunkezelésbe adott eszközök (167,169)
27. 4.Vagyonkezblésbe vett eszközök. (165 9 166)	 •
28« 5.üzem-re, kezelésre, kencesszióba, vagyonkmz-beli eszkflértékhelyesb.(165)
29.IV.Ozem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lév7 eszközök(24+...+29)
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÚZÚK b.99ZESEM (07+16+23+25)
31. 1.Anyagok (210241)
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)
33. 3.Növendekr, h1z(5 és egYéb állatok (2520262)
34. 4.Késztereekek (251,261)
35. 5/a .jruk,betétd1jas gengyölegek,közvet1tett ezolg61tatás(22,23-bó1,24-b71)
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)
37.7. Készletek összesen (31e-4.34)
39. 1.Követelések aruszállításból és szolgáltatásból (vev7k) (202-284,289-b6l)
39. 2.AdÓsok (2914991)
40. 3.Rövid lejáratú kölceenök(270278)
41. 4nEgy4b követelések (205-207,2905-2897015-bn)
42. - kölcs-b71 mériegford.napót követi: évbeni részlet (191-194-b71,1981-böl)
43. - egyéb hoeszú lej.köv-b71 mérlegford.napot követ7 évben részlet(155-bil
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2974.)
45.. - támogatási program el7legek (2071)
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)
47« - garancia- és kezeseégvállalasból származó követelések(2873)
48.11. Követelések. összesen (38+...441)
49. 1.Egyéb részesedés (2951,250-ból)
50. 2.ForgatÁsi célú hitelviszonyt megtestes1t7 értékpapírok (25-bíl)
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48.11»	 Követelések összesen 	 (30t...4.11)
19.	 1. Egyéb részosedés <2.951 298-hőt)
50. 2.Forgatási céln hítelviszonyt megtestosít): értékpapírok. (29-b11)
51.111. értékpapírok összosen (49+50)

...,...--.
1820458

0
0
0

.	 --
1188979

0
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52. 1.Pénztárak, csekkak, betétkönyvak (31) 4141 4030
53. 2.1ffiltségvétési bankszámLik (32) 3235142 4312083
54. 3.E9számolAsi számlák (33-34) '	 0 -	 0
55. 4.Idegan pénzoszközök (35-36) 122933 140687
56.1V. Pénzeszközök összasen 	 (521....+55) 3362219 4456500
57. J. ‚Költ 	 aktív fügfl elszámolások (391) 345139 310503
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,39i5,,396 396) 138797 164664
59. S.Költségvotési aktív kiegyenlít!( elszámolások (391) 4232 1898
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi 	 iszámolások (399) 0 0
61.V„ Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összasén (57+-4.60) 488168 477065
62.1).) FOR0oESZMZOK OSSZESEN 	 (37+40+51+56+61) 5680765 6131961
63.ES2K:52OK	 tM.32.ESEN	 (30+62) 59991054 61035298
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M4K program Készülti 2009.12.10 09 óra 36 perc 	 3 Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008., évi beszámolója (2008.2. idiszak)

01 Budapest fivaros esszesíti

01	 Könyvviteli Mérleg
	 ezer ft

611( .imányi érték

elizi év	 targyév

FORF1SOK
64. 1.Induló tike (411)
65. 2.Tikov6ltozá13ok (412)
66. Snértékelési tartalék. (417)
67.1).) SW4T TéKE öSSZESEN (64+65+66)
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4211) (69+70)
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)
70. - elizi év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)
71. 2-Költségvetési pénzmaradvány (4212)
72. 3.Kladási megtakarítás (425)
73. 4.Bevéte1i lemaradás(426)
74. 5.Eliirányzat-maradvány (424)
75.1. Költségvetési tartalékok. összesen (68+71+...+74)
76. 1.Válialkozási tartalék eiszámolása (4221 9 4224) (77+78)›
77. targyévi vállalközási tartalék elszámolása (4221.)
78. - elizi év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)
80. 3.Vál3.alkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)
81. 4-Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)
82.11. Vállalkozási tartalékok összesen ' (76+79+80+91)
93.E.) TARTALéKOK ÖSSZESEN (75+82)
84. 1-4osszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.43612.)
85. 2.TartozAsok 'fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)
86. 3-Tartozások m.(ködési célú kötvénykibocsatásból (434122.)
87. 4.2eruházási és fejlesztési hitelek (431112.94321120,43312.)
68. 5.M4ködés1 célú hosszú lejáratú hitelek (431122.9432122.)
09. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-b61)
90.1. HOSI5ViA lejáratú kötelezettségek összesen (24+...+89)
91. 1.8övid lejáratú kölcsönök (4561.94571.)
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.94521.94531"4541.)
93. 3-Kötelezettségek arúszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(944.95)
94. - tárgyévi költségvetést terheli szállítói kötelezettségek
95. - targyévet követi évet terheli széllítói kötelezettségek
96. 4-Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bil,4551) (97+-114)
97. - valtótartozások (444.)
98. - munkavalialókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)
100. - ipar4zési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)
103. - támogatási program elilege miatti kötelezettség (4491.)
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) -
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.943611.)
107. - felhalm.célú kötv.kiboes-ból szárm, tartoz köv-évi tör.részl.(434111.)
100. - m4ködési célú kötv.kib.szÁrm. tart, köv.évi törlesztése <434121.94551.)
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terheli tör.r4*szletei(43-ból)
110. - m4kedei célú hosszú lejáratú hitelek key. évi törlesztése (4319432)
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (432-bél)
112. - tárgyévi költségvetést terheli rövid lejáratú kötelézettségek(4499-b(l)
113. - targyévet követi évet terheli egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499•bil)
114. egyéb különféle kötelezettségek (4499-bil)

. 115-TY. 8Mv4d leiáratú kötelezettsé gek összesen (91+92+93+96) 
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108. - mjködési célú kötv.kib.szárm. tart,, köv.évi törlesztése <434121.'4551-)
109. - beruházási, fejlesztési hitelek la. évet terheU tör.rész1etei(43-ból)
110. - m4köd4l célú hosszú lejáratú hitelek köv. evi törlesztése (431ffl432)
111. - egyéb hosszú lejáretú kötelezettség köv. évi törlesztése (430 hó].
112. - tArgyévi költségvetést terbelti rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bl1)
113. - tárgyévet követ): évet terhell egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-b).1)
114. - egyeb különféle kötelezettségek (4499-bfl)
115.n. Rövid lejáretá kötelezettségek összesen (91+92+93+96)
116. 1.Költségvetési pesszív függ"( elszámolások (481.)
117. 2.Költségvetési pesszív Átfutó elszámolások (492.0485.,486.)
119: 3.Költségvetési passzív klegyedlítl elszámolások (483-484.) -'
119. 4.. Köt 	 kívüli passzív pénzUgyi eiszámolAsok. (488)
120. - Költségvetésen kívöli letéti elszámolások. (488-hál)
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza eiszáoolása (499-b(51)
122.= Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Összesen (116+...+119)
123.F.) KÖTEtEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 	 (90+115+122)
124.FORR8OK Ö SSZESEN	 (67+23+123)
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59991054 61035298
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BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET
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:‘4	 U.4,1‚;

csul _

Ikt sz • I — 	  /2009

Budapest Főváros Önkormányzata

Dr. Demszky Gábor Főpolgármester úr részére

Budapest

Városház u. 9-11

1052

Tisztelt Főpolgármester Úr !

Mint arról már 2008. júniusi levelünkben táj ékoztattuk, Önkormányzatunk Képviselő-

testülete elfogadta az Újbuda Kulturális Városközpont kialakításával kapcsolatos

koncepciót melynek célja a Bartók Béla út Szent Gellért tér - Mór/ez Zs. körtér szakaszán

egyrészt

a meglévő lakóépületek földszinti, nem lakás célú helyiségeinek rehabilitációjával a

kulturális és műtárgy kereskedelem , galériák és akciósházak, rendezvényhelyszínek. klubok - -

és vendéglátás fejlesztése, az igényes népesség vonzása, ezzel a Bartók Béla út ezen

szakaszának,, belbudai promenáddá " alakítása,

másrészt

a közterületek rendezése, a kialakítás színvonalának emelése, az esztétikai megjelenés

javítása, utcabútorozással és a mikroklímát is befolyásoló (árnyékoló ) növényzettel a

közterületek hosszabb tartózkodásra is alkalmassá tétele, kulturális és közösségi funkciókkal

rendezvényekkel megtöltése, környezetbarát és humanizált környezet kialakítása.

A koncepció egyik lényeges eleme a Bartók Béla út Bercsényi utca - Bertalan L. utca

csomópontban a Gárdonyi szobor körül kialakult kis tér rendezése, valamint a Bartók Béla

utat a Bercsényi utcával összekötő' rövid útszakasz forgalom mentesítése a Bar
e

a balra nagyíves forchilásnak a Bertalan L. utcai csomópontba történő áthIfezéséetev 7,%r

\taP
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Ennek érdekében kezdeményeztük, hogy a környéken „ Gárdonyi térként "ismert: de

hivatalosan névtelen közterület, kapjon önálló helyrajzi számot és lehetővé váljon az

elnevezése, továbbá kifejeztük szándékunkat az ingatlan tulajdonjogának átvételére.

Sajnálatos, hogy Hagyó Miklós Főpolgármester-helyettes úr a 14/1993.(IV.30.) Főv.Kgy-.

rendeletre hivatkozva nem támo!Ratja az idő közben (549772) helyrajzi számon önálló

ingatlanként telekkönyvezett1038 m2 területű tér tulajdonjogának Önkormányzatunk részére

történő átadását.

Tetinészetesen tudomásul vesszük a Fővárosi Önkormányzat álláspontját, azonban a

levelünkben felvázolt szempontok alapján továbbra is célunk a tér átépítése, melynek

finanszírozásához EU-s pályázati forrásokat is szeretnénk igénybe venni.

Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, Úgy a pályázathoz

tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a tulajdonos hozzájárul a pályázat

benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló

infrastrukturális fejlesztések pályázóáltali aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező'

fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A pályázónak határozott-

időtartamú, legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb

jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie.

Kérem Tisztelt Főpolgárifiester úr segítségét a Fővári-Önkormányzat részéről szükséges

tulajdonosi nyilatkozat kiadásával és egy használatot biztosító megállapodás megkötésével

kapcsolatban.

Budapest, 2009. november 9.

Másolatot kap: Dr. Tiba Zsolt Főjegy-ző úr
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A fejlesztéssel érintett ingatlanok bemutatása

Pályázó szervezet neve: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat

Ssz. Projekttevékenység
megnevezése

A projekttevékenység

címe (utca,
házszám)

megvalósulási helyszíneként

tulajdonosa(i)

szolgáló ingatlan(ok)
rendezett
tulajdoni

viszonyainak
igazolására
benyújtott

dokumentumok

egyéb
megjegyzés/tény

*

helyrajzi
száma

1.

Kiskereskedelmi, szolgáltató
vendéglátó egységek külső
felújítása, bővítése és belső

átalakítása

4999
4999/0/A/46
5044/0/A/28

Bartók B. út 32.
Bartók B. út 32.
Bartók B. út 29.

társasháztulajdon
XI. Ker. Önkormányzat
XI. Ker. Önkormányzat

szándéknyilatkozat
Tulajdoni lap
Tulajdoni lap

szolgálati lakás
raktár

műhely

2.
Muzeális intézmény, kiállító
terem épületének felújítása,

korszerűsítése
4995/1/A/4 Bercsényi utca 10. XI. Ker. Önkormányzat Tulajdoni lap műhely

3.

Kulturális központ,
közművelődési intézmény
(színház, koneertterem, azt
mozi, szabadtéri színpad

kialakítása stb.) épületének
külső felújítása, belső

átalakítása bővítése, új építése

4999
4999/0/A/47
4999/0/A/48
4999/0/A/49
4999/0/A/51
4999/0/A/52
4999/0/A/1
4999/0/A/2
4999/0/A/3

Bartók B. út 32.
Bartók B. út 32.
Bartók B. út 32.
Bartók B. út 32.
Bartók B. út 32.
Bartók B. út 32.
Bartók B. út 32.
Bartók B. út 32.
Bartók B. út 32.

társasháztulajdon
XI. Ker. Önkormányzat
XI. Ker. Önkormányzat
XI. Ker. Önkormányzat
XI. Ker. Önkormányzat
XI. Ker. Önkormányzat
XI. Ker. Önkormányzat

magán tul.
magán tul.

szándéknyilatkozat
Tulajdoni lap
Tulajdoni lap
Tulajdoni lap
Tulajdoni lap
Tulajdoni lap
Tulajdoni lap

szándéknyilatkozat
szándéknyilatkozat

lakóház udvar
iroda
iroda
raktár

üzlethelyiség
üzlethelyiség

lakás
lakás
lakás

4.
Közterek, szabadtéri közösségi

terek felújítása, bővítése,
kialakítása

5497/2
5497/1
4994

Bartók B. út
Bartók B. út

Bercsényi utca

BP. FOV. önkormányzat
BP. FŐV. Önkormányzat
XI.yce-r~ormányzat

-
-

Tulajdoni lap

közterület
közterület
közterület

* a tulajdoni lapon rögzített bejegyzések (p . szolgalmi jog, perre, teherre,

Kelt: 11"3:341153.1L 2°4° - 4.-Akn14t  94 •
,0

cso
nyre natkozó bejegyzés)

zó szervezet hivatalos képviselője

rs

»77
„ „

1%..re

121.9e1 r m e s;,'S'et.
palty



-1—

Ui L(9ya r01":52a9
FEJUSZ41511F.PN

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekre vonatkozó építészeti-műszaki
tervdokumentációk jegyzéke

Pályázó szervezet neve: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat

Ssz.
Projekttevékenység

megnevezése

A projekttevékenységhez kapcsolódó tervdokumentáció(k)

Címe kapcsolódó hatósági
engedély(ek)*

az engedély(ek) jogerőre
emelkedésének (várható)

időpontja

1.

Kiskereskedelmi,
szolgáltató vendéglátó

egységek külső
felújítása, bővítése és

belső átalakítása

- Bartók 32. Galéria
-jelenlegi állapot alaprajz

-vázlatterv
- műszaki leírás

- akadálymentesítési leírás

Építési engedély köteles 2010. június

2.

Muzeális intézmény,
kiállító terem

épületének felújítása,
korszerűsítése

- Bercsényi 10. Helytörténeti
Múzeum

- jelenlegi állapot alaprajz
- vázlatterv

- műszaki leírás
- akadálymentesítési leírás

Építési egedély köteles 2010. június

3.

Kulturális központ,
közművelődési

intézmény (színház,
koncertterem, azt
mozi, szabadtéri

színpad kialakítása
stb.) épületének külső

felújítása, belső
átalakítása bővítése,

új építése

- Bartók 32. Galéria
-jelenlegi állapot alaprajz

- vázlatterv
- műszaki leírás

- akadálymentesítési leírás

Építési engedély köteles
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öteles, annak tényét a táblázatban rögzíteni kell
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* Az eljáró hatóság nnegnevezésével. Amennyiben az adott tevékenység nenki
és azt hatósági nyilatkozattal kell ,	
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igazolni.
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4.

Közterek, szabadtéri
közösségi terek

felújítása, bővítése,
kialakítása

- Budapest Főváros Xl. kerület
Gárdonyi szobor és környéke

kertépítészeti és hozzá
kapcsolódó közművesítés kiviteli

terve

- Gárdonyi szobor és környéke
jelenlegi állapot

- Gárdonyi Szobor és környéke
akadálymentesítési fedvény

- Akadálynebtesítési műszaki
leírás

- Gárdonyi Szobor és környéke
műszaki leírás

Építési engedély köteles 2010. február



Dragan Traian
MNM

XI. kerületi Helytörténeti Gyűjtemény

Bercsényi utca 10.

I.	 Általános műtárgyvédelmi szempontok, amelyek érvényesek raktárakra és
kiállítási területekre egyaránt:

Hőmérséklet: 18-22 °C határértékek között egy állandó érték, amelytől lehetőség szerint
egy napon belül 3-5 °C-nál nagyobb eltérés nem lehet.
Relatív páratartalom (RH): 50-55% között legyen, egy napon belül 5%-nál nagyobb eltérés
nem engedélyezett.
Megvilágítás: 100 lux körül

A raktár legalább olyan fontos része a múzeumnak, mint pl. egy dolgozószoba.
Kiválasztásánál a méretek mellett figyelembe kell venni, milyen gyűjteményt kívánunk benne
elhelyezni:

a) ha a szerves alapanyagú tárgyak vannak többségben, akkor feltétlenül sötét, lehetőség
szerint, ha van ablaka a helyiségnek, kisablakos megoldást kell választani.

b) kő, kerámia, fém elhelyezésére (és általában a régészeti anyag textíliák nélkül)
választható világosabb helyiség is.

• A raktárhelyiség ne legyen átjárószoba.
• Ne fussanak a helyiségben víznyomócsövek, melegvízcsövek, villany- és

gázvezetékek.
• Jól zárható, őrizhető legyen, ha mód van rá, riasztóbereúdezést kell felszereltetni.
• Minden raktárbejáratnál legyen tűzoltókészülék.
• Az ablakokra (ha vannak) fényérzékeny anyagok tárolása esetén sötétítőfüggönyt kell

tenni.
• Lehetőség szerint legyen ldimatizálva a helyiség, ha nem lehetséges, legyen

szabályozható a fűtési rendszere.
• A raktár padlóburkolata a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő anyagból készüljön,

pormentes, könnyen takarítható legyen.
• A raktári bútorok ne érintkezzenek a raktár falával, különösen, ha annak

nedvesedésével számolni lehet.
• Frissen vakolt raktárban csak a falak teljes kiszáradása után lehet berakodni.
• A falak hőszigeteléséhez, festéséhez használni kívánt anyagokat előzetesen ellenőrizni

kell, hogy nem bocsátanak-e ki műtárgykárosító légszennyezőket.

A kiállítási terek:

1

7"...;1%\ • 	e
• Legyenek biztonságosak a bemutatott műtárgyak szempontjábW



• 2006 óta kötelező előírás az intézményeknek a mozgáskorlátozott emberek számára
kialakítani a bejutási lehetőséget (rámpa, lift, mozgáskorlátozott mosdó, WC).

• A kialakított termek elrendezése, táj olása alkalmas legyen arra, hogy a kívánt
kiállítási elgondolás érvényesüljön — a látogató tudjon tájékozódni, követni a kiállítás
"vezérfonalát", logikáját. Célszerű törekedni arra, hogy egy kiállítási teremben ne
legyen tartóoszlop vagy gerenda, amely megosztja a teret, mert több installációt
igényelnek, ha a kiállítás részévé válnak.

Javaslatok a Bercsényi utca 10. szám alatti tervezett helyszín kialakítására

• A kívánt arculat elnyerésére mindenképpen szükséges egy belsőépítészt
megbízni. A terv elkészítésének a dija 1-3 millió forint mozog. A kivitelezés
sokkal költségesebb.

• Az utcai front reprezentatív kialakítása, mozgáskorlátozottak számara rámpa és
kerekeskocsis lift (rámpa és lift kialakítása 2,3 millió, WC és mosdó 1 millió
forintba került a Ferencvárosi Helytörténeti Gy. esetében) .

A helyszemle, az alaprajzok és a körvonalazott előzetes koncepció alapján célszerű lenne
a következőképpen alakítani, átépíteni a helyszínt:

Tervezett helyiségek, figyelembe véve a helyszín "L" alakját, ami jól használható:

• 1. Földszint (alagsor)
• Az "L" hosszú szárát képező 3 nagy helyiség — tervrajz szerint: "műhely 1"- 30,94

m2, "műhely 2" - 36, 11 m2 és "BÁV-üzlet" 40,18 m2 - állandó kiállítási termek
lesznek. A középső terem alaprajza jelentősen módosul — a jobboldali sarkából 10m2
körül leválasztásra kerül a pince (alagsor) lejáró kialakításához, de a másik oldalon
bővül a "Raktár 28,13 m2" területével és 50 m2 körül lesz. A harmadik teremnek —
"BÁV üzlet
40, 18 m2 is lesz egy "toldaléka" a 14,9 m2 raktár, ahol helyt kaphat a rendszerváltással

kapcsolatos fejezet és összesen 55m2 lesz..
• Az "L" rövid szárában kapnak helyet az irodák 2 db, egymásba nyíló szoba. 47 m2

körüli területtel. A "tároló" — 7.45 m2, "Öltőző" 11, 10 m2 és "Tár"- 4,38 m2 -ből kerül
kialaldtásra a személyzeti WC és a konyha összesen kb. 22 m2 alapterületen..

• A 10. számmal jelölt "szükséglakás szoba" - 18.58 m2 és a 7. számmal megjelölt Báv
raktár vagy emlékszoba, vagy "történeti mozi" lehet. Amennyiben az alsó szint
klimatikus viszonyait úgy sikerül kialakítani, a "mozi terem" oda is kerülhet a
múzeumpedagógiai részleg mellett.

• A hátsó kapualj mellett vagy elé a tervrajz szerint kialakítandó a látogatók számára
(egészségesek és mozgáskorlátozottak) a mellékhelység,. 15 m' körül.

2. Alsó szint (pince)

• Lényegében 1 nagy területről van szó, szintén "L" alakú. A lejáró nívós kialakítása
után — szélesíteni, biztonságossá kell tenni (kb. 2- 2,5 millió forint) — a látogató egy
régészeti kiállításba lép be. "A történelem kezdete a kerületben" a lejáró mögött kap
helyet falmenti vitrinekben. (kőkor, rézkor, vaskor). E7tcrÍg flar-4-ban lehet

2.-c, N,rekonstruálni egy őskori kemencét, az egyik sarokba 	 enlesere e ek asontok,
/ ,--,-	 c- \: ., a, .
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szerszámok egyhangúságát megbontja. (kb.100 e Ft). A rómaiak előtti kerületi
lakosok az eraviszkuszok népe( illir, indoeurópai nnyelvhez tartozó ókori nép), egyes
források szerint az Aquincum elnevezése és tőlük ered Ak- Ink-nek formáből (bővíz),
külön figyelmet érdemelnek, sokat tudnak róluk a régészek, egy lakóház
rekonstrukciója talán megoldható a BTM segítségével (800 ezer és másfél millió ft
között). Az eraviszkuszokat kiszorító rómaiak  központi szerepet kapnak a régészeti
kiállításon:
A terem közepén egy méretarányos nagy makett a római katonai táborró,1 ami
körbejárható A falak mentén vitinekben vagy posztamenseken rómaikori leletek
(római út, (sír)kövek, fegyverek, érmék stb) A kiállítást egy vagy két római
legionárius bábu zárja teljes fegyverzettel (rekonstrukció), (darabja 1 millió forint
körül van).

• Az "L" rövid szárában kapnának helyet a helytörténeti gyűjtemény raktárai : 2 db,
külön bejárattal, biztonsági ajtókkal (50.000 ft/db). Fa/fém, és kő/kerámia: a fa/fém
elhelyezése a pincében csak akkor javasolt, ha a kezdeti páratartalmi és állandó
hőmérsékleti paraméterek elérhetők a helyszínen, és tarthatók is.
Néhány termék ami segítségül jöhet:

PH 26
légnedvesítő készülék

Nagykapacitású légnedvesítő egység, a PH 14 nagytestvére. Folyamatos üzemre tervezett és a
párásítás mellett egyidejűleg a levegő tisztítására is képes. A funkciók igény szerint ki- és
bekapcsolhatók.
A légnedvesítést egy beépített higrosztát a beállított értékeknek megfelelően automatikusan
szabályozza. A beszívott levegőt egy többrétegű Quattro szűrőn átjuttatva a nedvesítő
egységen keresztül a helyiségben egyenletesen szétoszlatja. Speciálisan felépített ventillátora
a folyamatosan elszennyeződő szűrők ellenére is egyenletes teljesítménnyel működnek. A
folyamatosan vizes tálcában a nyálkaképződést és a baktériumok megtelepedését két ionizáló
elektróda gátolja meg. Ezek még egy ideig a készülék kikapcsolása után is tovább működnek.
Felépítése masszív és alacsony zajszintet biztosít. Könnyen kezelhető, karbantartást nem
igénylő készülék.

Defensor PH 26 paraméterei:
mérete 80x75x44 cm
súlya
42 kg
teljesítményfokozat
1/2/3/4
teljesítményfelvétel 200W víztartály kapacitás
30 1 zajszint 43 / 52 / 56 / 61 dBA légszállítás 320 / 420 / 600 / 750 m3/h
légnedvesítési kapacitás 1,3 / 1,8 / 2,2 / 2,7 1/h
minősítés
SEV, CE
Típusok
Defensor PH-26 el ‘.1/:;■
Légtisztító és légnedvesítő készülék, beOltett v artátl 1
Defensor PH-26 A
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Forgalmazó: Staffair Kft.
Budapest, Szőlőkert u. 13
tel/fax:(1) 240-4538, (1) 4391388

Ára: 780.000 ft+ÁFA
(ilyet használ a Magyar Nemzeti Múzeum is az időszakos kiállításaiban,
70-80 m 2 -ként ldb )

Munters
Gyártó: Encotrade Kft.
Tel: 385-3236, Fax: 209-1885
Mobil: +36-20-9391-838
e-mail: iQriecsgt-online.hu, www.encotrade.hu/
A Munters szorpciós levegőszárító forgó rotorja szűk levegőjáratokból áll, melyekben az—
áramló leVegő nagy felületen érintkezik a felületbe impregnált nagy hatásfokú adszorbens
anyaggal. Az áthaladó levegő nedvességtartalmát az adszorbens anyag leköti. A regeneráló
szektoron áthaladó ellenkező irányú felmelegített levegő a rOtorban adszorbeált nedvesség
felvételével regenerálja a rotort, majd a nedves levegő a környezetbe távozik. A szántás és
regenerálás egyidejű folyamata biztosítja az állandó szárítási teljesítményt. Carl Munters
találmányának köszönhetően egy olyan kompakt és egyszerű levegőszárító áll rendelkezésre,
amelynek üzemeltetési költsége lényegesen alacsonyabb, mint minden más korábban használt
rendszeré.

(ilyet használnak Békéscsabán és Kecskeméten, nagyon jó a nedvszívó képessége,
ténylegesen szánt, de sok áramot fogyaszt... )
Ára: 2,5 - 3 millió forint körül van.

Mitsubishi Oazis MJ-E 20 TX

Csendesebb, és nagyobb szárítókapacitással rendelkezik, mint kistestvére az Oasis MJ-E 16.
Megdöbbentő a méreteihez képest a napi 20 literes nedvességeltávolítási kapacitás. Ez elég
nagy ahhoz, hogy kiállítóterek, raktárak nedvességelvonására lehessen alkalmazni. Viszont
elég kicsi ahhoz, hogy könnyen elhelyezhető legyen. Nem utolsó sorban esztétikus
megjelenése és tudása tovább növeli alkalmazhatóságának lehetőségeit. A hasonló eszközök
sorából alacsony zajszintje, nagy LCD kezelőfelülete és programozhatósága emeli ki. Fontos
ezen a szakterületen, hogy az egyes anyagfajták számára szükséges környezeti értékeket
5%RH léptetéssel lehet beállítani. Mivel belső hőmérsékletérzékelő szenzorral is felszerelték
így a mindig az aktuális hőmérséklethez igazított páratartalmat állítja be. Szárítókapacitásán
túl a készüléken átáramló levegőt is szűri, így pormentes és tiszta levegő hagyja el a
készüléket.
Jellemzői
- Riasztás 75%RH feletti páratartalom esetén, ahol a feltételek

ideálissá válnak a penésztenyészetek kialakulásának, és a
porbolhák stb. szaporodásának. Asztmarohamok és allergiás
tünetek megjelenhetnek.

- A készülék működése könnyen vezérelhető és áttekintWi7,,,
nagyméretű LCD megjelenítőn keresztül. Közvetle, leolvashak\
az aktuális hőmérséklet és páratartalom.	 í (9-'[
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A légnedvesség kivonásán túl, eltávolítja a légköri
szennyezőanyagokat, port, baktériumokat, virágporokat, és
gáznemű anyagokat.

- Más készülékektől eltérően lehetőség van a kívánt
légnedvességi érték kiválasztására és annak hosszú távú
fenntartására. Ezek a léptékek:
40%,45%,50%,55%,60%,65%,70%

- A "Mildew Guard" funkció bekapcsolásával intelligens módon
szabályozza a készülék működését, és lehetővé teszi egy
ismétlődő szárító program beállítását.
A Mitsubishi kutatásai során komoly figyelmet fordított a csendes
üzemmódra. A készüléket igen halk működés jellemzi, ami 38
dBA, ezt az értéket a szárítókapacitás felezésével tovább lehet
csökkenteni.
Igen hasznosnak bizonyulhat az LCD zár, aminek
bekapcsolásával nem lehet a készüléket az előre beállított
értékekről véletlenszerűen átállítani.

(nem ismerem a készüléket, de a paraméterei rendlcivül jók)

A raktárak bútorzatát alapvetően a raktári polcrendszerek adják. Nagyon divatos a
tömbraktározás, sok helyet lehet spórolni vele, de költségesebb is. Mivel a tervezett raktárak
mérete nem túl nagy, érdemes terveztetni a végleges helyszínt és árajánlatot kérni a
gyártóktól/forgalmazóktól. Néhány gyártó / forgalmazó, aki referenciákkal rendelkezik
múzeumi területen:

Dexion Kft
2040 Budaörs, Komáromi u. 22.
Tel: 23/428-166 vagy -167, Fax: 23/428-175

CEDEX Kft.
1211. Budapest, Bajálci Ferenc u. 1-3.
Tel.: 1/425-7603, Fax: 1/425-7604
E-mail: cedexrd,cedex.hu 
www.cedex.hu/

ACSI Logisztika ZRt.

1119 Budapest, Hadak útja 11 - 27.
Telefon: (1) 210-0101
Fax: (1) 333-8170
E-mail: gen@acsi.hu

Ajánlatos egy könnyű kivitelű, kapcsolható polcos állványrendszer választása, inkább ne
legyen "iparszerű" kinézete. Ez lehet a SalgóMini szuper Rendszer vagy a SALMIN
(HUNFLEX) típusú kapcsolható polcos állványrendszerből szimpla, és ikermezős
állványsorokat lehet telepíteni, tetszőleges mezőszámmal. Az állványkeretek összeszerelése
különleges szakértelmet nem igényel.

,/<<b
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A 2 raktár berendezése mivel kis alapterületről van szp lcomple n 5 n, lió forint körül lehet
tűzbiztos padlófelülettel, klímával, mozgás- és Ristér2 előv( co



A papír és esetleg textil műtárgyak tárolása a felső szinten történjen pl. 10 fiókos
plakát/térkép fémszelcrény hosszú időre elegendő lesz — a szekrény ára 250.000 Ft körül van,
ebből 2 db szükséges egy a textil anyagok, egy a papír anyagok számára.

Képeslapok, röplapok, nyomtatványok, fényképek tárolása szintén az irodai helységek mögött
zárható fémszekrényekben történjen, kisebb mérete miatt az ára 80- 130.000 között van,
típustól függően, ha hosszú távra terveznek, 4 db szükséges.

• A római tábor modelljének nagyságától függően esetleg bercndezhető egy
"múzeumpedagógiai sarok" 2 x8 — 10 fős asztal székekkel Ikea és Office Depo
kínálata szerint az asztalok 80.000 Ft körül vannak, a székek 7.0001db. : 230.000 ft

Visszatérve a földszintre, az állandó kiállítás és az adminisztrációs részleg szintjére a
következő javaslatokat tenném, figyelembe véve az adott tematikát is:

• A nagy három fő termen Fusson végig egy felső sínrendszer, előkészítve a termeket a
könnyebb variálhatóságra, ha változásokra van szükség — a fő szövegek helye
varialható tetszés szerint, nem kell falat lyukasztani, fúrni, átfesteni minden
alkalommal. A rendszer terhelhetősége 1 Úri. "kobránál" 4 kg, 2 kobránál 8 kg-t bír
stb. Térképet, festményt, fotót, molinót lehet így "lógatni", sőt akár tárgyat is pl.
cégér, az általunk választott magaságban. A rendszer ára 120 m 2 -re vetítve 3 millió
forint világítással együtt.

• Az egyik legdrágább, de ugyanakkor legfontosabb kiállítási berendezés a vitrin vagy a
múzeumi tárló. Ezer fajta létezik, típusban, árban és minőségben. Általában az ezzel
Foglalkozó cégek jönnek felmérni a helyszint vagy a tárgyat és így készítenek vitrint.

A Múzeumi Állományvédelmi Bizotság által ajánlott cég:

Novastore Kft.
1033 Budapest,
Szentendrei út 93.
Tel.: 240-64-88, Mobil: 20/389-3893, Fax: 414-03-13
www.novastore.hu

de múzeumi tapasztalattal rendelkezik:

DEPO "fémmunkás" BAU kft
Tel: 36 1 2856475

4210875
Fax: 06 1 2856475
Cím: 1201 Bp. Irma utca 2.

A helytörténeti gyűjtemény méreteihez viszonyítva és a vitrinben elhelyezhető
tárgyesoportokat figyelembe véve 4- 6 álló vitrinre lenne szükség, 8 különböző méretű fekvő
(asztal típusú) és 3- 4 beépített vitrinre.. Az alsókategóriás álló vitinek ára
(embernagyságúak) 150.000 — 200.000 között van, ha világítás, klima nincs benne. Fekvő
vitrin ára 85.000 — 100.000 között van típustól függően,. ,A;lbe Falba beépített vitrin a legdrágább,
de nagyon látványos is tud lenni. Összességében 2,5 — 4 millió forint között mozog a
vitrinekre költendő összeg. 
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A következő széles körben használt hatásos kiállítási elem a múzeumi figura vagy bábu. Az
enteriőrök bemutatásánál sokszor talalkozunk velük, áruk a minőségüktől függ. A
helytörténeti gyűjteményben 4 bábut helyeznék el: 2 a római katonai táborhoz, 1 fekete
magyaros női ruhában 1849 után, 1 pedig a II. világháborút illusztrálandó óvóhely
kialakításákor. Az arcnélküli bábuk értéke öltöztetve 1- 1,2 millió ft között van.

• 2 iroda, egymásba nyíló

2 irodai ajtó
parkettázás

- függöny
szőnyegek
radiátorok

- ruhafogas
Irodai modern bútor (Ikea, Office Depo stb)
Irodai és az adminisztratív munkához szükséges:

- 2 db asztali számítógép 150-150.000 ft értékben
• 1 db laptop: 200.000
- 1 db digitális fényképezőgép, lehetőleg tükörrefiexes 75.000-90.000
• 1 db diktafon helyszíni gyűjtéshez: 25.000 ft
• fénymásoló, scanner az ún. "multifunkciónális" készülék is jó

60.000 — 120.000 ft között
Asztalok 2 vagy 3 db 60.000 — 85.000
3 forgószék 25.000 körül
4 tárgyalószék 15.000 ft körül

Könyvespolcok, a két irodában 6 db 200 e-250 e ft
az egész falat beborító, nagy iratrendendező rendszer— 350.000 ft

A gyűjteményvezető irodájában kis páncélszekrény vagy beépített kazetta 30.000 — 150.000 ft

• Személyzeti konyha és mellékhelyiség

- mosdó, mosogató 50.000 ft körül
- konyhai pult vagy asztal, 3 szék - 40.000 ft
- mikrohullámú sütő: 30.000 ft
- kávéfőző 30.000 ft

-mellékhelyiség kialakítása 500.000 ft

Jelen számításban nincs benne a burkolás, a nyílászáro0"-S 	 a riasztási rendszer az egész
objektumra számítva, külső rácsok, lakatok felszerekláe és beszi se.



-TICRA COMPUTER

1115 Budapest Bartók Béla út 105-113.
Telefon: 666-37-00
Fax: 666-37-99
Web:	 http://www.tizra.hu/

ti2raeti2ra.hu 

Címzett:	 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Tárgy:	 árajánlat

Feladó:	 Kereszturi Gábor

Dátum:	 2009. december 7.

Oldalak:	 2

Ajánlat sz.: AS091207 G9195

TISZTELT AJÁNLATKÉRŐ!

Az Ön által kiírt specifikáció alapján ezúton teszünk ajánlatot az alább felsorolt termékekre.

db Név nettó egységár Bruttó egységár Bruttó összesen

1

FUJITSU PC Esprimo P2550,
Dual Core E5300 2,6GHz, 2GB,
320GB, DVD-RW, Windows 7
(FSC VFY:P2550PF021HU)

98 450 Ft 123 063 Ft 123 063 Ft

1
LG LCD Monitor 19" L1942S-BF,
8000:1, 300cd, 5ms, fekete, D-
Sub (LGG L1942S-BF)

31 966 Ft 39 958 Ft 39 958 Ft

1
LG LCD Monitor 17" L1742S-SF
8000:1, 300cd, 5ms, ezüst (LGG
L1742S-SF) beépíthető pulthoz

26 818 Ft 33 523 Ft 33 523 Ft

1

HP Lézer MFP NY/M/S/F LJ
M1522nf, fekete, 64MB,
USB/Háló, A4 23Iap/perc FF,
1200DPI (HPQ C8534A #AKC)

72 908 Ft 91 135 Ft 91 135 Ft

1
SAMSUNG 3LCD Projektor L200,
2000 ANSI Lumen, 400:1,
1024x768 (SMG SPL200VVX/EN)

112 530 Ft 140 663 Ft 140 663 Ft

1
SAMSUNG 3LCD Projektor L300,
3000 ANSI Lumen, 2500:1,
1024x768 (SMG SPL300VV)(/EN)

156 420 Ft 195 525 Ft 195 525 Ft

Összesen 499 092 Ft 623 867 Ft

Áraink tartalmazzák a vámot, a statisztikai illetéket, a vámkezelési költséget, és az Áfa-t.

Fizetés: a számla keltétől számított 15 napon belül, átutalással.

Szállítási határidő a megrendeléstől számított 30 munkanap.

Az ajánlat érvényessége 30 nap. Ezt követően amennyiben az EUR/HUF MNB árfolyama a megrendelés
időpontjában érvényes árfolyamhoz képest 1,5%-ot meghaladó mértékbenáltozik, akkor a Tigra Kft. a teljes
vételár kifizetéséig jogosult a szerződéses árat a megfelelő mértékben Ma!~
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