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Budakeszi Erdő u. 69. ( 944 hrsz) alatti volt rendőrség épületének műszaki állapota.

Az  önkormányzat  kezdeményezésére  a  rendőrség  képviselőivel  2011.  okt.  11-én  helyszíni 
szemlét tartottunk.

A  telek  beépítése  oldalhatáros,  a  hátsó  telekhatárig  beépítve  a  lakóépülethez  csatlakozó 
lomkamrákkal. Az utca felől egy szobával L alakban befordításra került az épület.  Az L alak 
belső részébe zárt verandát építettek.
Használatában  3  részre  tagolódik.  Az  utca  felőli  részen  van  a  volt  rendőrségi  iroda,  majd 
hátrafele két lakás és tároló helyiségek.
Az első részben az utcára néző két  szoba volt  a rendőrségi iroda.  A bejárat  az udvarról zárt 
verandán keresztül nyílik.  A veranda egy részét leválasztották konyhának. A verandáról nyíló 
előtérből érjük el a wc-mosdót.
A lakások előtt is zárt veranda van.

Épületszerkezetek:

Hagyományos  „sváb” ház.  Alapozása  rakott  kő,  falazata  vályog,  A födém gerendás  fafödém 
alulról  stukatúr  vakolattal,  a  padláson  sártapasztással,  illetve  salakbetonnal.  A  tető  szarufás 
nyeregtető cserépfedéssel. Az esőcsatorna horganyzott függő eresz csatorna.

Közművek: 

Villany, gáz, víz, csatorna bekötve.
Az utcai iroda rész több éve használaton kívüli. A fűtést a konyhában a falra szerelt gáz cirkó 
biztosította radiátoros rendszerrel. A gázmérő leszerelésre került.

Az épület állapota:

A falakon szerkezeti  károsodást mutató repedés  nem látható,  kivéve az utcai  homlokzatot.  A 
tetőszerkezet (szarufák) ép. A cserépfedés kétféle cserépből áll. Az ikerfüles cserepek mállanak, 
cseréjük és átlécezés indokolt. A kémények körül a szegélybádogot cserélni kell. Az esőcsatornát 
a jég megnyomta, cserélni kell. 
A lakások karbantartásáról a lakók gondoskodnak. Elmondásuk szerint a hátsó fal vizesedik.
A szomszéd felől  két helyen (a fürdőszobáknál) a vályogfal megbomlott.

A rendőrségi rész:
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Az L alakban levő veranda fűtött  térnek épületfizikailag  nem felel  meg (12 cm vastag tégla 
parapetfal),  a  bitumenes  hullámlemez  tető  is  elöregedett,  az  egész  bontása  és  újjáépítése 
szükséges.  A  fürdőszoba  teljes  épületgépészeti  és  burkolat  felújításra  szorul.  Ablakot  kell 
cserélni. Padlóburkolatokat (pvc) és lehet hogy aljzatot kell cserélni. Az elektromos hálózat teljes 
felújítása szükséges. Teljes festés-mázolás.
A bejárati előlépcső és térburkolat megsüllyedt. A lábazati cementvakolat elvált, leomlott. 
Az utcai  járdát  újra  kell  építeni,  hogy megfelelően  elvezesse  a  vizet  a  ház  falától.  Az utcai 
homlokzat vakolatjavítása és lábazati rész teljes felújítása szükséges.

Összegezve az épület állaga 35-40 %-os.

Költségbecslés: 

Az utcai iroda rész bttó. alapterülete a mellékelt térképen ábrázoltak szerint 120 m2.
A teljes felújítás becsült költsége 120 m2 x bttó. 130 eFt/m2 = 15,6 millió Ft.

A „lakhatáshoz” szükséges felújítás
 (gáz visszakötése,  /kazáncsere?/,  festés-mázolás,   elektromos hálózat  felülvizsgálata,  lámpák, 
égők cseréje, megsüllyedt padlóburkolatok cseréje, víz-csatorna vezetékek javítása, fürdőszoba 
ablak csere, mosdó, wc, zuhany csere)
becsült költsége: 2,5 millió Ft 

Ez  lakásként  történő  felújítást  jelent.  Amennyiben  más  funkció  kerül  kialakításra,  akkor  azt 
engedélyeztetni kell, adott esetben tervezni, az Ántsz, Tűzoltósági kikötéseket teljesíteni.

Az első lakás bttó. alapterülete 145 m2.
A teljes felújítás becsült költsége 145 m2 x bttó. 130 eFt/m2 = 18,8 millió Ft.

Budakeszi, 2012. február 22.     dr. Kneipp István
vagyongazdálkodási munkatárs
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