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Az épület az 1970-es évek végén épült, a használatba vételi engedélyt 1977. szeptember 09-

én kapta meg. Az áttört gerincű melegen hengerelt acélszerkezetű vázas épületet utólagosan 

hőszigetelték a 2000-es évek elején. Az acél keretszerkezetre támaszkodó fa szelemensorra 

szerelt azbeszt tartalmú hullámlemez a tető jelenleg. Az acélszerkezet alatt függesztett 

álmennyezet található, favázra épített monolit gipsz álmennyezetként. 

A fenntartási divízió tájékoztatása szerint az óvoda vezetője jelezte a fenntartó felé, hogy 

azbeszt-tartalom van a tetőben a közmondás szerint, kérte vizsgálják meg ennek valóságát.  

A Városi Szolgáltató Nzrt. 2018. június hóban mérést végeztetett a Wessling Laborral a 
megkeresés miatt. A mérési jegyzőkönyv dátuma: 2018. június 18. A felmérés szerint az 
ereszcsatornában és a kültéri gumiszőnyegen volt azbeszt-tartalom. 
  
A mérés eredménye után 2018. június 26-án került a Városfejlesztési Irodához a projekt.  
 
Mivel beltéri mérési eredményeink nem volta, a vezetői döntés az volt, hogy falkutatást is 
kérünk, hogy a tetőcsere vajon elegendő-e, avagy a teljes ovi bontandó. Megrendelő dátuma: 
2018.07.26. 
A falkutatás eredménye kimutatta, hogy a falakban nem található azbeszt, tehát az ovi 
„belülről” használható. A vizsgálati jegyzőkönyv dátuma: 2018.08.29. 

 
A gumiszőnyeg cseréje 2019.08.14-én megtörtént, viszont az azbesztmentesítés a 
tetőszerkezet teljes cseréjét igényelte. Ezért statikus és tervező bevonásával megterveztettük 
a tetőcserét. 
 
A tervezői ajánlatkérés 2018. augusztusban és szeptember is volt. Az elsőként megkeresett 
tervező nem vállalta, a második körben pedig felmerült, hogy statikai vizsgálatnak kellene 
megelőzni a tervezést, mert nem egyértelmű, hogy a jelenlegi szerkezet milyen típusú tetőt 
bír el. 
 
A statikusi Megrendelő 2018. november 09-i dátumú, a szakvélemény a tervezői 
ajánlatkéréshez csatolt melléklet volt. 
Az ajánlatkérés 2018. december 10-én lett kiküldve, a tervezési határidőt 2019. február 25-
ben határoztuk meg, hogy a 2019-es kivitelezés meg tudjon valósulni.  
A tervezési szerződés a BB Műhely Kft.-vel lett megkötve, 2019. január 10-én. 
 
A kivitelezési ajánlatkérés 2019. április 30-án történt meg. Megpályáztattuk 3 kivitelezővel is, 
ahol a tervezett nettó 35 millió Ft-os kiviteli költség helyett 57-110 millió Ft-os ajánlatok 
érkeztek be. Ez a 2019. évi költségvetésbe már nem fért bele, biztonsági okokból azonban a 
méréseket havonta elvégeztettük/jük az oviban. Minden vizsgálat határérték alatti eredményt 
mutat/ott. 
 



A szakemberek szerint a koncentráció határérték alatti szintje miatt csak a teljes tetőcsere 
javasolt, mert bármilyen hozzáérés, vagy esetleges részleges javítás csak az azbeszt további 
porladását okozná.  
A tetőszerkezet cseréjének elmaradása okán semmiféle kommunikáció ez ügyben nem volt 
semmilyen fórum felé. 
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