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MINDSZENT 48 FÉRŐHELYES 

BÖLCSŐDE PROGRAMTERV 

MŰSZAKI LEÍRÁSA 
PROJEKTSZÁM: TOP 1.4.1-19 CS1 

 
 
 
 
 
 
 

Építtető: MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
6630. Mindszent, Köztársaság tér 31. 

KÉPVISELI: ZSÓTÉR KÁROLY POLGÁRMESTER 
 
 
 

Építkezés helye: 6630. MINDSZENT, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 
3/1 hrsz-ú telek. 
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Aláíró-lap és tervjegyzék 
 
a 
 

6630. Mindszent, Köztársaság tér 7. (3/1 hrsz) szám alatti ingatlanon tervezett 48 férőhelyes 
bölcsőde programtervéhez 

 
 
 
 
 
 

Építtető: 
Mindszent Város Önkormányzata 
6630. Mindszent, Köztársaság tér 31. 

képviseli: Zsótér Károly polgármester 
 
 
 
 
 
 

felelős tervező, építésügyi szakértő 
 Berencsi Lajos 

 okleveles építőmérnök 
 Mék: É-06-0260 
 6640. Csongrád, Nárcisz utca 4. 

 
 
 
 
 
 

közreműködő tervező: 
 Bárány István 
 ép. tervező, műszaki ellenőr 

 MÉK szám: E-3-06-0187 
 6640. Csongrád, Gyöngyvirág utca 28. 
 Telefon +36-20/921-9584 
 Email: blackbari52@gmail.comu 
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Tervjegyzék 
 
 
Aláíró-lap 

Tervezői nyilatkozat 

Tervezési program 

Építészeti műszaki leírás 

Tűzvédelmi nyilatkozat 

Tervezői költségbecslés 

 

 

 

 

TERVEK: 
 
 
Térképmásolat M= 1: 1000 

Helyszínrajz: M= 1: 500 

Földszinti alaprajz M= 1: 100 

Emeleti alaprajz M= 1: 100 

 
 
 
 
 
Az építtető az aláíró-lap és az bejelentési tervdokumentáció mellékletét képező terv aláírásával, 
az abban foglaltakat megértette(ék) és tudomásul vette(ék). 
 
 
Csongrád, 2020. február 12. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Az alapkövetelményeknek való megfelelésről 

 
a 
 

6630. Mindszent, Köztársaság tér 7. (3/1 hrsz) szám alatti ingatlanon tervezett 48 férőhelyes 
bölcsőde programtervéhez 

 
 
Tárgy: 48 férőhelyes bölcsőde 
Építtető: Mindszent Város Önkormányzata  
 6630. Mindszent, Köztársaság tér 31. 
Az építés helye: 6630. Mindszent, Köztársaság tér 7. 
Helyrajzi száma: 3/1 
 
 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésről, valamint építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet értelmében: kijelentem: 
 
Miszerint: Bárány István, mint a fenti melléképület felelős építészeti tervezője, hogy általam készített 
építészeti-műszaki dokumentáció megoldásai megfelelnek a hatályos építési előírásoknak, 
jogszabályoknak (OTÉK, ÉTV, HÉSZ, TAK stb.) - a mellékelt tervlapok műszaki tartalmának erejéig-
, azaz az alapvető feltételeknek megfelel. 
 
Mint tervező nyilatkozom, hogy az I. fokú hatóság egyeztetéseket folytattam le, melynek során a terv 
főbb paramétereivel és az épület elhelyezésével egyetértettek. Tájékoztatásuk szerint az eljárás során 
Örökségvédelmi szakhatóság működik közre, ezért e-tekintetben az érvényben lévő ágazati előírásokat 
vettem figyelembe. 
A közművek esetében az elektromos energia- és ivóvízellátás tekintetében a szolgáltatókkal egyeztetés 
történt. Mindkét esetében megnyugtatóan tisztázásra került, hogy a fogyasztói igény növekménye 
biztosítható. 
Kijelentem, hogy a terv elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 
 
Csongrád, 2020.. február 10. 

 
 
 
                                             felelős tervező: 
 
 Berencsi Lajos 

 építész tervező 
 okleveles építőmérnök 
 Mék: É-06-0260 
 6640. Csongrád, Nárcisz utca 4. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
a 

 
6630. Mindszent, Köztársaság tér 7. (3/1 hrsz) szám alatti ingatlanon tervezett 48 férőhelyes 

bölcsőde programtervéhez 
 

TERVEZÉSI PROGRAM: 
 
A tervezési programban, mint szöveges dokumentumban, kell maghatározni az építménnyel szemben 
előírt alapvető követelményeket, valamint a tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások mennyiségi 
és minőségi részletezését.  
E szerint:  
A 6630. Mindszent, Köztársaság tér 7. (3/1 hrsz.) szám alatti ingatlan tulajdonosa: Mindszent Város 
Önkormányzata 6630. Mindszent, Köztársaság tér 31. Az ingatlan tehermentes. 
A jelenlegi tulajdonos az ingatlan tulajdonjogát 1994. évben szerezte meg. 
A telek központi helyen Mindszent város főterén helyezkedik, központi fekvésű, és hely szempontjából 
ideális az ide tervezett intézmény elhelyezésére. Az önkormányzat a település belterületen, más helyen 
a szükséges nagyságú és megközelíthetőségű, és közművesítéssel ellátott telekkel nem rendelkezik. 
Vásárlás, kisajátítás nem jöhet szóba, hiszen az jelentősen megnövelné és lassítaná a megvalósítási 
folyamatot. A telek nagysága, tájolása megfelelő, az alakja miatt azonban az épület elhelyezése, a 
kiszolgáló egységek kapcsolata, valamint a követelményeknek megfelelő játszóudvar és kiszolgáló 
egységek elhelyezése nagyon átgondolt tervezést, épület elhelyezést igényel. 
A terület ún. „barna övezetbe” tartozik, a Városi Szolgáltató Kft leromlott (szlömösödött) épületei 
találhatóak itt, melyek nagy részben bontásra érettek. (a dokumentáció melléklete) 
A terület előkészítés keretében az itt lévő épületeket le kell bontani, és a terület egyes részeiről a 
törmelékes talajt el kell szállítani és későbbi zavartalan kertépítés miatt. 
A beépítési terület: 4245,0 m2.  
A megmaradó tűzoltó szertár épülete, udvara, mely lekerített ebből cca. 300,00 m2-t foglal el, így az 
intézmény részére fennmaradó 3945,00 m2 beépítési terület alkalmas a 48 férőhelyes bölcsőde 
elhelyezésre.  
Igazolás: 

- Norma szerint szükséges terület: 49,00 m2/férőhely 
- Ebből következően a szabvány szerinti területigény 48*49= 2352,00 m2 
- Ez kisebb, mint a rendelkezésre álló hely (terület) 

Az övezetre a Mindszent Város Önkormányzatának a Mindszent Város Helyi Építési szabályzatáról 
szóló módosított 9/2004 (V. 14.) Ökt rendelet 10 § (3) bek. alapján a terület beépíthetősége max. 50 % 
lehetne. Az idevonatkozó bölcsődei előírások azonban max. 30 %-ot engedélyeznek, így ezek közül a 
szigorúbbat kell figyelembe venni. 
 
A terület nagysága azonban ennek a feltételnek is megfelel, mivel minden meglévő és tervezett épületet 
is figyelembe véve a terület beépítettsége: 22,05 % lesz. 
Ennek ellenére a rendelkezésre álló terület alakja miatt a szomszédos épületek elhelyezése (védőtávolság 
biztosítása miatt) nem teszi lehetővé a beépítés további növelését. Így a közel további 100,00 m2-es 
beépítési nagyságrendet igénylő főzőkonyha tervezése már lehetséges, elsősorban azért hogy 
védőtávolságot (tűztávolság) nem lehet betartani. 
Ezenkívül a Város rendelkezik központi konyhával, mely megfelelő kapacitással bíz a 48 fős 
növekmény ellátására. Az új épület esetében ezért nem lett új, és fölösleges kapacitás betervezve. 
Ez a tény a Tiszaváryné szakértő asszonnyal is egyeztetve lett, Aki egyetértett, hogy tálalókonyha 
létesüljön. A speciális étkezési igényű gyermekek részére ebben is elkészíthető az étel. 
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ÉPÍTMÉNY(EK) RENDELTETÉSE: 
 
Jelenlegi rendeltetés: 

- A főépület: gazdasági udvar (gazdasági és ipari célszolgáló épületek) 
- Melléképület: kiegészítő funkciót betöltő melléképületek (nyitott szín, tároló stb…) 

 
Építés utáni rendeltetés: 

- A főépület: 48 fh-es bölcsőde (gondozási épület és gazdasági rész) 
- Melléképület: Kerti gyermekjáték tároló 

 
 
A megbízó a személyes tárgyaláson épület tervezésével, alaprajzi és helyiségkapcsolatok kialakításával 
alábbi követelményeket határozta meg: 
 

- A területen lévő tűzoltó szertár épületét meg kell hagyni, hozzá kapcsolódó udvarral, melyet le 
kell keríteni. Ennek összes területe, cca. 300,0 m2 legyen, melyből az épület alapterülete: 125,0 
m2 

- A bölcsőde befogadó képessége 48 férőhelyes legyen két gondozási egységben 2-2 
csoportszobával, szobánként 12 férőhellyel. 

- A csoportszobák rendelkezzenek, hozzá kapcsolódó játszó terasszal és játszó udvarral.  
- - A játszóteraszokat árnyékoló szerkezettel kell ellátni, mely lehet pergola, napvitorla stb…, 

melyet az engedélyezési terv készítése során kell megtervezni. 
- A csoportszobák kapcsolódjanak fürdőszobához, legyen átadó helyiség, ágy, játék és textil 

tárolója. 
- - a bejáratnál babakocsi tárolókat és a szülők részére akadálymenetesített wc-t kell kialakítani. 
- A személyzet részére a szabványban előírt kiszolgáló helyiségek kialakítása (vezetői szoba, 

gondozónők szobája, irattár, szociális blokk, raktár, stb…) 
- a gazdasági épületben tálalókonyha, mosogatók és egyéb a zavartalan üzemelést biztosító 

kiszolgáló helyiségek, valamint mosó-vasaló részleg kialakítása. 
- A csoportszobákhoz kapcsolódó játszóudvaron lehetőséget kell adni a gyermekek 

mozgásigényének maximális kielégítésére, csoportszobánként homokozó, játéktároló 
biztosítandó. 

- Gyermekek részére külső megközelítésű, a játszóudvarhoz kacsolódó wc kialakítása. 
 
A megrendelő általi további elvárások: 

- Az épület földszintes kialakítású legyen, legfeljebb a személyzeti helységek kerülhetnek az 
emeleti szintre. 

- Az épület feleljen meg az MSZ 2421-1 Magyar szabvány Nevelési Intézmények bölcsődékre 
vonatkozó kitételének. 

- - Az épületszerkezetek feleljenek meg az energetikai követelményeknek. 
- a tervezés során be kell tartani az egyéb vonatkozó jogszabályoknak, szakmai 

követelményeknek. 
- - A tervet kidokumentálás előtt egyeztetni kell a kijelölt bölcsődei szakértővel, név szerint: 

Tiszaváryné Nyíri Mária asszonnyal. 
 

A TERVEZETT ÉPÜLETTEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK, ÉS ANNAK 

IGAZOLÁSA: 
 
- Állékonyság mechanikai szilárdság: 

Az épület építése során az érvényes előírásoknak megfelelő és minősített építőanyagok kerülnek 
beépítésre. A beépített építőanyagok tanúsítványokkal igazolt tulajdonságokkal rendelkeznek. Az  
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elvégzendő munkálatok kielégítik a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet OTÉK 51. §-ban 
meghatározottakat. 

 
- Használati biztonság: 

Az épület részeinek és helyiségeinek kialakítása, a felhasznált anyagok kiválasztása során 
törekedtem a zavartalan és biztonságos rendeltetésszerű használat feltételeinek megteremtésére. 
Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok és a tervezett tevékenységek 
kielégítik a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet OTÉK 54. §-ban meghatározottakat. 

 
- Tűzbiztonság: 

Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok és a tervezett tevékenységek 
kielégítik a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet OTÉK 52. §-ban meghatározottakat. Lásd a 
tűzvédelmi nyilatkozatot. 

 
- Higiénia, egészség és környezetvédelem: 

Az elvégzendő építési munkálatok, a betervezett és alkalmazott építési anyagok és a tervezett 
tevékenységek kielégítik a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet OTÉK 53. §-ban 
meghatározottakat. 

 
- Zaj és rezgésvédelem: 

A területen az épület megvalósítása után sem keletkezik sem az épületre, sem a környezetre, sem 
az azt használó személyekre ható káros mértékű zaj- és rezgés, tekintettel a tervezett funkcióra. 
Tekintettel az épület helyzetére, a funkciójára valamint a szomszédos épülettől való távolsága 
miatt nem jelent zavaró hatást.  
Sem a kivitelezés, sem pedig a használat során nem keletkezik a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet valamint a 
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és 
annak mellékleteiben meghatározott értékeknél nagyobb zajterhelés. 
Ezen értékek betartását a beépített építőanyagok (hő-, hangszigetelő anyagok, valamint a fokozott 
hő és egyben hangszigeteléssel rendelkező 3 rétegű üvegezés biztosítja. 
Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok és a tervezett tevékenység 
jellemzőiből adódóan kielégítik a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet OTÉK 55. §-ban 
meghatározottakat. 

 
- Energiatakarékosság- és hővédelem: 

Az épület funkciójából fakadóan az energetikai követelmények kielégítése érdekében az érvényes 
jogszabályi követelményeknek megfelelő mértékű hőszigetelések kerültek alkalmazásra. Az 
elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok és a tervezett paraméterei 
kielégítik a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet OTÉK 56. §-ban meghatározottakat. Ezt a tényt 
az engedélyezési terv készítése során, energetikai szakértő által készített audittal igazolom. 

 
- Építmény egyes hatások elleni védelme: 

Az építési munkák során a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet OTÉK 57. §-ban 
meghatározottak betartandók. 

 
A dokumentáció ezen funkció elvárásainak teljesítését vette figyelembe a megbízó elvárásainak 
megfelelően készült. 
 
A tervezett építkezés (48 fh-es bölcsőde építése) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésről, valamint építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 
8.) Kormányrendelet értelmében csak az építési hatósági engedély birtokában végezhető el. 
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Tervezési feladatot képezi, I. ütemben a pályázati kérelem benyújtásához szükséges 
programterv tervdokumentációjának elkészítése, 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
értelmében és a pályázati kiírásnak megfelelő tartalommal. 
 
Megjegyzés:  

A tervdokumentáció készítéssel összefüggő szerzői jogát a Four Sheep Kft. fenntartja. 
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I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 
 

a 
 
6630. Mindszent, Köztársaság tér 7. (3/1 hrsz) szám alatti ingatlanon tervezett 40 férőhelyes 

bölcsőde programterv dokumentációjához 
 

 
 
 Építtető: MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

  6630. Mindszent, Köztársaság tér 31. 

  képviseli: ZSÓTÉR KÁROLY polgármester 

 építkezés helye: 6630. MINDSZENT, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 

 tulajdonos: MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

  6630. Mindszent, Köztársaság tér 31. 

  képviseli: ZSÓTÉR KÁROLY polgármester 

 haszonélvezeti jogosult: nincs 

 helyrajzi száma: 3/1 

 telek méretei: utcafront:   37,00 m 

  szélessége:    37,00 – 64,00 m között 

  mélysége:   84,20 – 85,50 m között 

  területe:          4.245,00 m2 

 építési övezet: Vt-1 (Vegyes beépítésű terület) 

 beépítési mód: szabadon álló 

  (rendezési előírásoknak megfelelően) 

 beépítési arány 936,41/ 4245 * 100 = 2,91 %-os 

 előkert mérete: 52,70 m. 

 relatív alapszint + 0,00 = az épület előtti járda szintje 

  ez relatív szint  

  aszfaltozott út szintje: - 0,10 m 

 épület körüli járda szintje:  + 0,05 m 

 Abszolút szint: 0,00 m = 82,15 mBf. 
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Beépítési adatok 
 6630. Mindszent, Köztársaság tér 7. 
 (3/1 hrsz) 
 
 Építési övezet: 
 Vt-1 (Vegyes beépítésű terület) 
 Telek területe:                    4.245,00 m2 
 Épületek alapterülete:            
 Nevelési épület:       527,70 m2 

 Gazdasági épület:      242,31 m2 

 Nyaktag:          41,70 m2 

 Tűzoltóság:       125,00 m2 

 Összesen:      936,41 m2 
 Beépíthetőség:                    30,00 % 
 Tényleges beépítettség:        22,05 % 
 Min. épületmagasság:         4,50 m 
 Max. épületmagasság:         7,50 m 
 Tényleges építménymag:         4,14 m 
 Min. telekméret:                   kialakult 
 Legkiesebb zöldfelület:        20,00 % 
 tényleges zöldterület:        38,85 % 
 Beépítési mód:                SZ 
 Min előkert:                       SZ=5,00 m 
 Tényleges előkert:                  20,70 m 
 Legkisebb hátsókert:         6,00 m 
 Tényleges hátsókert:         8,95 m 

 

 

A TERVEZETT ÉPÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK: 

 
 beépített alapterület: Nevelési egység:      527,70 m2 

  Nyaktag:                    41,40 m2 

  Gazdasági rész:        242,31 m2 

  összesen:                  811,41 m2 

 beépített térfogat: Nevelési egység:     2618,00 lgm3 

  Nyaktag:                    136,62 lgm3 

  Gazdasági rész:          872,31 lgm3 

  összesen:                 3626,83 lgm3 

 padlószint: földszint: + 0,30 illetve +0,15 m 

  I.emelet:           + 3,60 m 

  pinceszint:          nincs 

 belmagasság: földszint:           3,00   m 
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  tetőtér:      --    m 

  pinceszint:      --    m 

 építménymagasság: F/l=                          3,88 m 

 gerincmagasság: + 9,20 m illetve: +  7,70 m 

 

 

II. TELEPÍTÉS 
 
Az építési telek Mindszent Város központi belterületi részén (Vt-1 vegyes beépítésű terület), magas 
fokon közművesített területen fekszik, ahol a telek előtt alábbi közművek találhatóak: 
 - elektromos energia ellátás 
 - ivóvíz nyomóvezeték 

- szilárd burkolatú út 
- zártszelvényű szennyvízcsatorna 
- középnyomású gáz 
- nyíltszelvényű csapadékvíz csatorna 
- informatikai hálózat 

 
Az épület elhelyezése megfelel az érvényben lévő rendezési előírásoknak, szabadon álló, beépítési mód 
valósult meg, a csatolt helyszínrajz szerinti épület elhelyezéssel (ez az új beépítéssel is változatlan 
marad). Az előkert mérete: 20,70 m. A melléképület elhelyezése oldalhatáron álló. 
Az épület tájolása, természetes megvilágítása, és közvetlen természetes szellőztetése megfelel az OTÉK 
előírásainak, az alól felmentés kérése nem válik szükségessé. 
 
 

KIALAKÍTOTT HELYISÉGEK: 
 
Nevelési egységben: 

Közös helyiségek: 

   1. Előcsarnok mázas kerámiaburkolat 14,04 m2 

   2. Közlekedő mázas kerámiaburkolat   6,36 m2 

   3. Akadálymentes WC mázas kerámiaburkolat   5,98 m2 

   4. Takarítóeszköz-tároló mázas kerámiaburkolat   5,98 m2 

   5. Előtér mázas kerámiaburkolat 34,49 m2 

   6. Közlekedő 1. mázas kerámiaburkolat 25,19 m2 

 

1. számú nevelési egység: 
 

   7. Babakocsi tároló 1 mázas kerámiaburkolat 12,75 m2 

   8. Átadó 1. mázas kerámiaburkolat 19,50 m2 
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   9. Gyermek fürdőszoba 1. mázas kerámiaburkolat 28,50 m2 

 10. Csoportszoba 1. laminált padlóburkolat 50,82 m2 

 11. Ágy játék és textil tároló 1. laminált padlóburkolat   9,24 m2 

 10. Csoportszoba 2. laminált padlóburkolat 50,82 m2 

 11. Ágy játék és textil tároló 2. laminált padlóburkolat   9,24 m2 

 
 

2. számú nevelési egység: 
 

 12. Babakocsi tároló 2 mázas kerámiaburkolat 12,75 m2 

 13. Átadó 2. mázas kerámiaburkolat 19,50 m2 

 14. Gyermek fürdőszoba 2. mázas kerámiaburkolat 28,50 m2 

 15. Csoportszoba 3. laminált padlóburkolat 50,82 m2 

 16. Ágy játék és textil tároló 3. laminált padlóburkolat   9,24 m2 

 17. Csoportszoba 4. laminált padlóburkolat 50,82 m2 

 18. Ágy játék és textil tároló 4. laminált padlóburkolat   9,24 m2 

 
Nevelési egységek nettó alapterülete:    453,78 m2 

 
 
I. emeleti helyiségek: 

 21. Gazdasági folyosó mázas kerámiaburkolat 58,71 m2 

 22. Vezetői iroda laminált padlóburkolat 13,20 m2 

 23. Irattár mázas kerámiaburkolat 11,40 m2 

 24. Fogyóeszköz raktár mázas kerámiaburkolat 10,50 m2 

 25. Gondozónői szoba mázas kerámiaburkolat 20,10 m2 

 26. Általános raktár mázas kerámiaburkolat 13,80 m2 

 27. Előtér 2 mázas kerámiaburkolat   2,50 m2 

 28. Személyzeti öltöző mázas kerámiaburkolat 12,90 m2 

 29. Zuhanyzó mázas kerámiaburkolat   1,90 m2 

 30. Kézmosó mázas kerámiaburkolat   1,26 m2 

 31. WC-3 mázas kerámiaburkolat   1,26 m2 

 32. Személyzeti ebédlő mázas kerámiaburkolat 21,00 m2 
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A gazdasági egységben kialakított helyiségek: 

 

   01. Nyaktag mázas kerámiaburkolat 42,75 m2 

   02. Közlekedő 2 mázas kerámiaburkolat 22,78 m2 

   03. Mosó-vasaló csm. kerámiaburkolat 23,04 m2 

   04. Textil raktár csm. kerámiaburkolat 11,52 m2 

   05. WC előtér mázas kerámiaburkolat   1,80 m2 

   06. WC 1 mázas kerámiaburkolat   1,50 m2 

   07. WC 2 mázas kerámiaburkolat   1,50 m2 

   08. Külső gyermek WC mázas kerámiaburkolat 10,88 m2 

   09. Kerti játékraktár mázas kerámiaburkolat 12,00 m2 

 010. Selejt raktár mázas kerámiaburkolat 12,00 m2 

 011. Játék raktár mázas kerámiaburkolat 14,40 m2 

 012. Közlekedő 4 mázas kerámiaburkolat   9,52 m2 

 013. Elektromos központ mázas kerámiaburkolat   4,00 m2 

 014. Hulladék tároló mázas kerámiaburkolat   5,40 m2 

 015. Gépészeti központ mázas kerámiaburkolat 16,80 m2 

 016. Gazdasági iroda mázas kerámiaburkolat 12,00 m2 

 017. Fogyóeszköz tároló mázas kerámiaburkolat   4,00 m2 

 018. Közlekedő 3 mázas kerámiaburkolat   4,00 m2 

 019. Fekete mosogató csm. kerámiaburkolat   7,05 m2 

 020. Fehér mosogató csm. kerámiaburkolat   7,05 m2 

 021. Előtér 2 csm. kerámiaburkolat   4,23 m2 

 022. Kézi raktár mázas kerámiaburkolat   4,23 m2 

 023. Tálaló konyha csm. kerámiaburkolat 19,20 m2 

 Gazdasági egység nettó alapterülete:                                                251,64 m2 

 
A bölcsőde teljes nettó alapterülete: 873,95 m2 
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IV. RÖVID MŰSZAKI ISMERTETÉS: 
a 

6630. Mindszent, Köztársaság tér 7. (3/1 hrsz) szám alatti ingatlanon tervezett 40 férőhelyes 
bölcsőde programterv dokumentációjához 

 

A kivitelezés megkezdését megelőző munkák: 
 
- Építési terület lekerítése, kialakítása: 

Az építési területet, a kivitelezés megkezdése előtt le kell keríteni. A kerítésre jól látható helyen 
ki kell helyezni „ÉPÍTÉSI TERÜLET” IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS!” feliratú táblát. A 
felvonulási épületben, esetleg konténerben biztosítani kell az eszköztárolás, öltözés, étkezés és 
eü. és tisztálkodási tevékenységek végzését. 
A szükséges víz és elektromos áram a telken jelenleg is biztosítva van, de az építkezés céljára 
ideiglenes áramvételi pontot kell kialakítani 
Az áramvételi pontra ideiglenes kapcsolószekrény (CSEB) létesítendő a biztonsági előírások 
betartásával. A kapcsoló szekrényt ÉV. relével kell ellátni. Az áramvétel kizárólag ebből a 
biztonsági szekrényből történhet. 
 

Az épület kitűzése, kivitelezés bejelentése: 
A kivitelezést megelőzően arra jogosult földmérési mérnökkel telek meghatározó pontjait ki kell 
tűzni, majd ebből kiindulva az épület, jellemző pontjait is. 
Bizonyos könnyebbséget jelent a meglévő lakóépület, mivel ehhez szükséges igazodni. 
A munkakezdést megelőzően a kivitelezés megkezdését a hatályos építésügyi jogszabályok 
alapján az ÉTDR rendszerbe való feltöltéssel, a munkakezdés előtt 15 nappal, illetékes 
hatóságnak be kell jelenteni. 
Figyelem! A kivitelezést csak felelős műszaki vezetők irányításával végezhetőek. Az épület 
építése során építész, elektromos és gépész műszaki vezetőnek kell közreműködnie. Amennyiben 
a kivitelezést több kivitelező végzi (nem generál) úgy műszaki ellenőrt is meg kell bízni a munkák 
felügyeletével. 
 

Szerkezeti ismertetés: 
 
1. Bontási munkák, bontási műszaki leírás: 

Az építkezés elkezdése előtt bontási munkák elvégzése szükséges. El kell bontani a területen lévő 
a helyszínrajzon piros vonallal jelölt épületeket. A módosított az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) értelmében bontási engedély nélkül végezhető, amennyiben a 
tevékenység nem: 
- műemléket érintő, 
- helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő, vagy 
- zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó  
  tartószerkezetét is érintő. a bontási tevékenység. 
A csatolt fotódokumentációban is látható, egyes kisebb épületek és nyitott szín illetve toldalék 
felett eternit hullámlemez héjalás található. 
Ezen veszélyes hulladéknak számító anyagok kibontása és hulladékként történő kezelése különös 
eljárást igényel. Az azbeszt tartalmú bontási anyagokat különleges eljárás mellett kell bontani,  
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oly módon, hogy a környezetbe ne juthasson káros anyag. Külön depóniában kell tárolni, továbbá, 
elszállítani csak engedéllyel rendelkező befogadó helyre lehet. Az átadást dokumentálni kell. 
 

Figyelem: 
A bontási munkákat ennek ellenére is a biztonságos munkavégzés érdekében a jogszabályban 
meghatározott műszaki vezető irányítása mellet szabad végezni. 

 
1.Területelőkészítő munka: 

A bontási munkák befejezése után a területen található bontási törmelékkel kevert földet 
engedéllyel rendelkező lerakóhelyre el kell szállítani. Ezt követően  
 

2. Földmunka: 
A bővítés helyén általános tereprendezés történik. Az alapozási mód: síkalapozás (ezen belül 
sávalapozás). Talajminőség: empirikus vizsgálat alapján III. fejtési osztályba tartozik. Az 
alapárok kiemelése gépi erővel történik, melyet kézi földmunkával kell kiegészíteni, illetve 
finomítani. Alapozási sík, a talajvizsgálati jelentés alapján kerül meghatározásra. Várhatóan 1,00-
1,10 m körül lesz. 
 

3. Alapozási munka: 
Az alaptestek C30/37-24/F2 XC2 min. betonból készülnek. 
A földszinti válaszfalak ugyancsak ezzel a kivitellel történik, de az alapozási sík, várhatóan: - 0,40 
m. 
 

4. Lábazat: 
A lábazat magassága: 40 cm. Anyaga: C20/25-24/F2 XC1 min. beton. Ф 10 mm-es B500 min. 
betonacél, 25 cm-es Ф 6 mm-es B240 kengyelkiosztással. A lábazatot talajnedvesség ellen is 
szigetelni kell. A lábazat külső felületén fagyásálló hőszigetelés, majd erre Baumit mozaikvakolat 
készül. 

 
5. Szigetelés: 

A talaj-nedvesség elleni szigetelés, vízszintes és függőleges felületen is AQUAFIN-2K/M 
kenhető anyaggal készül. 
Az AQUAFIN-2K/M rugalmas, elasztomer, kétkomponensű polimerrel modifikált bevonat, 
amely vízszigetelő és védő réteget képez betonon, falazaton, tégla és számos természetes kő 
szerkezeten, repedésáthidaló tulajdonságokkal. Az AQUAFIN-2K/M kiváló tapadási 
jellemzőkkel rendelkezik, alkalmazása varratmentes réteget eredményez, mely látszó záró felület 
is lehet, ugyanakkor további rétegek fogadását is lehetővé teszi: lapburkolattal, térkövekkel, 
festéssel, vagy más burkolati/bevonati rétegekkel is ellátható. 
Alkalmazása: 
könnyen alkalmazható – felhordható kefével, hengerrel, kőműveskanállal, ill. szórható; 
alapozás nélkül is jól köt nedves aljzatokhoz 
Anyagszükséglet: kb. 3-3.5 kg/m2 (nyomásszinttől függően)   
Kiszerelés: 35 kg (szürke) (25 kg A-komp.+ 10 kg B-komponens) 
Jellemzői: 
• repedésáthidaló 
• könnyen alkalmazható – fehordása: kefével, hengerrel, kőműveskanállal, ill. szórható; 
• páraáteresztő; 
• vízzáró 7 bar nyomásig (pozitív [támadott] oldali víznyomásnál); 
• burkolható, de nem kezelt felületként lehet záró réteg is; 
• UV- és időjárásálló, ellenáll a fagyás-olvadás ciklusoknak; 
• alapozás nélkül is jól köt nedves aljzatokhoz; 
• környezetkímélő; 
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• ellenálló a betonra káros agresszív vizekkel szemben DIN 4030 szerint; 
• jóváhagyva ivóvizes létesítményekhez a DVGW W347 előírásnak megfelelően; 
 

6. Függőleges teherhordó szerkezet: 
A teherhordó falszerkezetek a településen is gyártott, ez által komoly referenciát is jelentő iSB 
építési rendszer felhasználásával készülnek. 
Az iSB építési rendszer: 
 

- Földrengésállóság Rs 8-as erősségig 
- Tűzálló min. 120 perc határértékig 
- hőszigetelő képessége jó, akár 0,134 W/m2K  érték is elérhető vele 
- Hangszigetelő képessége: Rw érték 52,0–60,0 dB között. 
- Páraszigetelő képessége: μ érték 3–9 között 
- További előnye a gazdaságosság 
 

iSB Építési Rendszer egy manufakturális technológiával előállított kiselemes szilikát-bázisú 
könnyűszerkezetes moduláris építési rendszer. Lényegét tekintve bennmaradó zsaluzati rendszer. 
Az iSB Építési Rendszer falazó és zsaluelemei 20x20 cm-es modullal készülnek, melyek 
ásványgyapotból és modellgipszből, valamint szilikát alapú pórusbetonból és extrudált 
polystirolból épülnek fel. Az iSB építőelemekből összeállított zsaluzatba kerül az üzemben előre 
gyártott, nagymértékben tipizált hegesztett betonacél váz. A betonacélok terv szerinti helyzetét és 
így a minimális betonfedést megfelelő távtartók biztosítják. A betonozást betontechnológiai terv 
(utasítás) alapján valósul meg. Az iSB rendszerben megtalálható a külső és belső teherhordó fal, 
födém és válaszfal alrendszer. 
A technológia, jelentős költségcsökkenést is eredményez, pl. a födémzsalu szükséges bérleti 
idejének csökkenése által. 
Az épületek a Forrás-Trend Kft. által megbízott külsős statikai és épületszerkezeti tervezők 
közreműködése mellett valósulnak meg. Az ISB Építési Rendszer elemeinek alkalmazásával 
kialakított épületszerkezetek védelmét az elemkészlet alkotóelemek jellegzetességei miatt üzemi 
és használati víz elleni szigeteléssel kell biztosítani lakó és szállás jellegű épületek illetve 
középületek vizes technológiát alkalmazó funkcióinak (pl. fürdőszoba, zuhanyzó, mosoda) 
esetében. Az épület szerkezetek megvalósításhoz szükséges egyéb kiegészítő alkotóelemek (pl. 
homlokzati hőszigetelés, üzemi és használati víz elleni szigetelés, nyílászárók, fal és 
padlóburkolatok, elektromos és gépészeti vezetékek-szerelvények, stb) a tervezés, illetve 
kivitelezés során az építtető igénye és a vonatkozó követelmények figyelembevételével kerülnek 
beépítésre. 
A iSB Építési Rendszer elemei három fő [kategóriába sorolhatók. Ezek a kategóriák: I. 
falazóelem, II. födémelem, III. vasalat. A falazóelem és födémelem alkotóelemei: kéregelem(ek) 
és hőszigetelő idomok(k), ezek anyagai és méretei szerint határozódnak meg a iSB Építési 
Rendszer® fajtái. Az iSB vasalatok a falazóelem és födémelem fajtájától függetlenül azonosak. 
A iSB Építési Rendszer elemei fő kategóriáin belül több típus elem kerül gyártásra, amelyekkel 
egy kivitelezés során a kivitelezés munkafolyamatai egyszerűsödnek, a keletkező hulladék 
lecsökken. 
 

7. Áthidalók: 
A nyílások felett Porotherm S illetve A12 típusú áthidalók kerülnek elhelyezésre, a nyílásnak 
megfelelő mérettel, felette nyomott öv kibetonozandó,  

 
8. Födémszerkezet: 

A födémszerkezet ugyancsak az iSB rendszer felhasználásával egyedi tartószerkezeti tervezés 
alapján készül. 
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9. Tetőszerkezet: 
A tetőszerkezet építése legalább C30 minőségi osztályú fűrészelt fenyőárú felhasználásával 
készül. A szerkezeti rendszere: a gazdasági épület felett: két-állószékes rendszerű nyeregtető, 
A nevelési épület felett pedig a középső traktus felett ugyancsak nyeregtető a csoportszobák felett 
2 szembe fordított félnyereg tető. 
A székoszlopkat közvetlenül a födémre támasztani tilos, azokat kötőgerendára kell építeni. 
A faméretek az alábbiak: 

 
- taréjszelemen:   5/15 cm 
- talpszelemen: 14/12 cm 
- székoszlop 15/15 cm 
- könyökfa 10/10 cm 
- szarufa: 10/15 cm 
- él vagy vápa szaru 12/15 cm 
- torokgerenda 12/15 cm 
- cserépléc: 3/5 cm 
 

A talpszelemeneket 1,0-1,2 m-es távolságonként a koszorúhoz kell rögzíteni (lecsavarozni), az 
előre bebetonozott 12 mm-es átmérőjű menetes-szárral. 
A beépítésre kerülő faanyagot gondosan rovar-, gomba-, és láng mentesíteni kell, vegyi 
anyagokkal, fürösztéses technológiával, az alábbiak szerint: 
A fürösztés és áztatás során a faanyagot 2-4 órán át olyan kádba helyezik, ahol teljesen ellepi a 
folyadék, illetve olyan zuhanykamrába teszik, hogy több órán át folyamatosan permetezik rá a 
védőszert. A faanyag a saját hajszálcsövessége (kapilláris erőhatás) és nedvszívó képessége 
(abszorpciós erőhatás) révén veszi fel a védőszert. 
 

Ügyelni kell arra, hogy 
- a faanyag sejtüregei, felületei ne legyenek lezárva (az esetlege elszennyeződött bütü-felületeket, 

gerendavégeket célszerű előbb 1-2 cm szélességben levágni) 
- a „szabad víz” kevés legyen (ne frissen vágott, vagy átázott fát fürösszünk) 
- a folyadék férjen jól hozzá a felülethez (nagyméretű fürösztő kád használata esetén az egymás 

mellé és több sorban egymás fölé kerülő faanyagok felületei között épp úgy hézagot kell hagyni, 
mint azt a helyes tárolásnál láttuk). 
 

Hűvös időben, ha a védendő felület hőmérsékletet +10 oC-nál alacsonyabb, akkor a védőkezelés 
előtt a faanyagot vagy a folyadékot fel kell melegíteni. A védőszer legyen jó nedvesítő és nem túl 
viszkózus. Félnedves anyag töményebb vizes oldattal, félszáraz és légszáraz fa hígabb vizes 
oldattal és olajjal kezelhető. 
 

A fürösztéses eljárás építési körülmények között is jól alkalmazható, és elérhető vele a beépítendő 
fatermék hathatós, biztonságos védelme. A fürösztő kádat ideiglenes kialakítással, téglából, 
betonból, de akár megtámasztó zsaluzat jelleggel, deszkából, pallóból is ki lehet alakítani, 
vízhatlan ponyva, illetve műanyag fólia béléssel.  
 

10. Kémény: 
Az intézmény energia ellátását alapvetően megújuló forrásokra helyezzük. 
Az engedélyeztetés során születik döntés, miszerint melyik kap létjogosultságot. Számításba jöhet 
első helyen levegő-víz hőszivattyús rendszer, de a talajszondás megoldás sem kizárt. 
Napelem rendszer mindenképen szükséges, erre tájolási szempontból kiválóan alkalmas a 
gazdasági épület és a nevelési épület Dny-i szárnya. 
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Kiegészítésként, illetve biztonságos üzemvitel érdekében mindenképp szükséges gázkazán 
beépítése a gépészeti központban. Ehhez könnyűszerkezetes lemezkémény beépítése szükséges. 
Részletes terv a kivitelezési terv készítése során szükséges. 
A kémény műszaki átadásához a tüzeléstechnikai szolgáltató szakvéleménye szükséges. Első 
vizsgálat kivitelezés közben, az eltakarás előtt történjen, az építtető megrendelése alapján. 
A kivitelezésnél alkalmazandó szabványok: MSZ EN 1457, 1999A1; MSZ EN 1443; MSZ EN-
12391-1; GMBSZ, OTÉK-253/1997. (XII. 20.) MSZ-EN 13384-1-2. 
A kéményt gondosan ki kell bélelni, koromégésnek ellenálló samottbéléssel. A tetőn kívül T 200-
as nagyszilárdságú téglából körbe falazandó H 25-ös cementhabarcsba rakva és hézagolva, vagy 
burkolandó kerámia síkburkolóval. A tetőcsatlakozásnál szabvány szerinti horganylemez szegély  
 
építendő be. A kéményt a földszinti részen a padlószinttől kb. 40 cm-re, 2 rétegű a rendszerbe 
tartozó koromzsák-ajtóval, a padlástérben pedig tisztítóajtóval kell ellátni. 

 
11. Koszorúgerenda: 

A koszorú 235*25 cm-es keresztmetszettel készül, 5 cm vastag él tégla Ithong elő-falazattal. 
Anyaga: C20/25-24/F2 XC1 min. beton. Ф 10 mm-es B500 min. betonacél, 25 cm-es Ф 6 mm-es 
B240 kengyelkiosztással. 
 

12. Válaszfalak: 
Az válaszfalak Ytong nútféderes válaszfal elemek felhasználásával készülnek (Pve válaszfalelem 
600x200x100) multipor ragasztóval 
 

13. Héjazat: 
A tetőfedés Bramac Tectúra tetőcseréppel készül, antikolt színben, és erősített lécezett aljzatra. A 
hajlat-, kémény- és falcsat-lakozásnál szabvány szerinti horganyzott lemez 0,75 mm-es építendő. 
A függőeresz csatornák 0,8 mm-es alumínium lemezből készülnek. 
 

14. Lépcsők: 
A belső emeletre vezető lépcső monolit vasbeton szerkezettel készül. Anyaga: C20/25-24/F2 XC1 
min. beton. Ф 10 mm-es B500 min. betonacél, 25 cm-es Ф 6 mm-es B240 osztóvassal. 
Az külső előlépcsők C30/37-24/F2 XC2 min. betonból készülnek, 4 cm-es szemcsézett műkő felső 
réteggel. A padlástér megközelítése az eredeti helyén a meglévő gépkocsi tároló helyiségben 
elhelyezett lehajtható padláslétra segítségével lehetséges.  
Típusa: LTK THERMO EXTRA HŐSZIGETELŐ ÖSSZECSUKHATÓ PADLÁSLÉPCSŐ 3 
RÉSZES- mely 280 cm belmagasságig alkalmazható. 
MÉRET: 60 X 120 cm. 
Az LTK Thermo extra hőszigetelő padlásfeljáró lépcső olyan épületekbe ajánlott, ahol nagy 
hőmérsékletkülönbségek lépnek fel a lakott és a használaton kívüli helyiségek között. Kapható az 
LWK Komfort típushoz hasonló felszereltséggel, alapkivitelben 6,6 cm vastag, fehér színű extra 
hőszigetelő ajtólappal és 22 cm magas tokszerkezettel.  
A hőszigetelő anyaggal kitöltött 6,6 cm vastag faszerkezetű ajtólap, rendkívül jó hő átbocsátási 
együtthatóval rendelkezik (U=0,76 W/m2K), védelmet nyújt a lehűléssel szemben, biztosítva a 
helyiségekben a hőmegtartást.  
Az LTK Thermo padláslépcső alapfelszereltségéhez a papucsok, fehér színű ajtólap és fém 
kapaszkodó hozzátartozik.  
A mennyezeti nyílásméret:  60x120 cm 

-                     tok-külméret: 58x118,4 cm  
 

15. Nyílászárók: 
A beépítésre kerülő homlokzati ablakok megnevezése: Gealan-8000 Desing 74 mm vastag 6 
kamrás profil, 3 rétegű üvegezéssel. Színe: tölgy utánzat 
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A belső ajtók megnevezése: MDF héjszerkezetes, kazettás ajtó MDF tokkal, a tervlapon 
feltüntetett névleges méretekkel.  
A homlokzati nyílászárókon fokozott hőszigetelésű hőszigetelt üveget (ún. 3 rétegű ún. Low-E 
típusú üveget) kell alkalmazni. UR= 0,950 W/m2/K. 

 
16. Burkolatok: 

A meleg padló burkolatok 33-as kopásállóságú laminált lapokból készülnek. A hidegpadlós 
helyiségek pedig 5-ös keménységi osztályú kerámia-lap burkolatot kapnak, a külső felületen 
fagyálló kivitelben. 
A ” vizes ” helyiségekben a csempe falburkolat a belső ajtók magasságáig készül, 1520 cm-es 
színes lapokból. 
 

17. Épületgépészeti műszaki leírás: 
 

Vízellátás, szennyvízcsatorna: 
A beépítési terület magasfokon közművesített, közműhálózat teljesen kiépített, így a terület 
jelenleg is rendelkezik magasnyomású közművezetékről, NA40 KPE ivóvíz bekötéssel, a 
külterületi út felöli oldalon. A vízmérőóra a telekhatártól 1 m-re vb. aknában van 
elhelyezve.  
A jelenlegi rendszer az építés idejére marad fenn. 
A tervezett épülethez azonban teljesen új bekötés, víztakarékos udvari locsolóhálózat 
készül. 

 
Gázellátás: 

A beépítési terület jelenleg is rendelkezik középnyomású gázbekötéssel, Kőrösi Csoma 
Sándor utca felüli oldalon. 
Az intézmény részére új bekötés és belső gázrendszer készül, melyhez a kivitelezés során 
szakági tervezővel gázterv készítése szükséges. 

 
Központi fűtés: 

Az intézmény energia ellátását alapvetően megújuló forrásokra helyezzük. 
Az engedélyeztetés során születik döntés, miszerint melyik megoldás kap létjogosultságot. 
Számításba jöhet első helyen levegő-víz hőszivattyús rendszer, de a talajszondás megoldás 
sem kizárt. 
 

Alkalmazandó épületgépészeti anyagok, berendezések: 
- Radiátorok: Dunaferr Lux (Radal, V&N) acéllemez vagy hasonló minőségű 
lapradiátorok, fürdőszobákban törölközőszárítós fűtőtestek, mindegyik fali kiállással. 
- Szabályozás: időjárásfüggő automatikával, fűtőtestek Danfoss termo-sztatikus 
radiátorszelepekkel 
 

Szellőzés - Elszívás: Belső és Vizes helyiségek elszívásos szellőztetése  
A belső fekvésű helyiségek esetében a gépészeti kivitelezési terv részeként szellőzési terv 
készül. Kisebb helyiségek esetében a mesterséges szellőztetés világításkapcsolóról, illetve 
nedvesség érzékelőről vezérelt ventilátorokkal történik. 
 

Elektromosság: 
A telken jelenleg is van a Nemzeti Közműszolgáltató rendszeréről hálózati bekötés, mely 
az ideiglenes, építés céljára alkalmas, és az új bekötés elkészültéig megmarad. 
 A tervezett épület villamos energia ellátására egy 3x32 A-es földkábeles bekötés készül, 
mely az érintésvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kiépítésre. 
Érintésvédelmi rendszere: NEFH. A rendszer kiegészítéseként, fi. relét kell beépíteni. 
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Az épület felszereltsége a szabvány előírása szerinti. Az épületbe led technológiájú 
lámpatestek kerülnek beépítésre. A világítási és a dugaszoló aljzat áramkörök egymástól 
elválasztva külön áramkörön lesznek tervezve.  
A villamos hálózat konkrét megvalósítására, mint ahogy a többi gépészeti rendszerhez is 
kivitelezési terv készül. 
 

Villámvédelem: 
Az OTSZ idevonatkozó előírása alapján villámvédelmi rendszer kerül kiépítésre, melybe 
napelem rendszert is be kell vonni. 
 

Csapadékvíz elvezetés: 
A csapadékvíz elvezetés, Metalucon ereszcsatorna rendszer felhasználásával készül. A 
tervezett anyag: esztétikus, könnyen szerelhető, tartós, komplett esővíz-elvezető rendszer. 
 
A beépítési terület nem rendelkezik, út mellett nyíltszelvényű csapadékvíz elvezető 
csatornával.  
Az épület magas tetős, függőeresz csatornákkal készül. A csapadékot a tetőfelületről több 
ponton vezetjük le 33 cm-es kiterített szelvényű kőr keresztmetszetű függőeresz 
csatornával. A függőeresz csatorna az épület körüli járdában kialakított rácsos folyókába 
csatlakozik, melynek keresztmetszeti jellemzői egyenértékűek az ejtőcsővel. 
A folyóka így elvezeti a tetőről és a feljáróról összegyűlő csapadékvizet is. Az zárt folyóka 
a járda mellett húzódó nyílt vízelvezetőbe kapcsolódik, folyóka a kert felületére van  
kivezetve, ahol a növényzetet táplálja. A zöldfelület olyan talajtakaró növényzettel (fű, 
cserjék) van kialakítva, ami megakadályozza a talajeróziót, ezért itt vízelvezetési vagy 
vízgyűjtési műtárgyak építésére nincs szükség. 

 
18. Befejező munkák: 

A belső vakolatok hvb-5 jelű javított mészhabarccsal készülnek 1,5-2,0 cm-es vastagságban.  
A homlokzati vakolatok Hvh jelű alapvakolatra, a jobb energetikai tulajdonságok elérése 
érdekében Baumit hőszigetelő rendszer készül, 12 cm-es polisztirol grafitos hőszigetelő lemez 
beépítésével, a kvarcvakolat, dörzsölt felületi megdolgozással. (lásd energetikai igazolást). 
A faszerkezetű nyílászárókon és a homlokzati fafelületen tölgylazúr bevonat készül (503) tölgy 
színben. 

 
19. Közműellátás: 

Az építési telek Mindszent Város központi belterületi részén (Vt-1 vegyes beépítésű terület), 
magas fokon közművesített területen fekszik, ahol a telek előtt alábbi közművek találhatóak: 

 - elektromos energia ellátás 
 - ivóvíz nyomóvezeték 

- szilárd burkolatú út 
- zártszelvényű szennyvízcsatorna 
- középnyomású gáz 
- nyíltszelvényű csapadékvíz csatorna 
- informatikai hálózat 

A közművek esetében az elektromos energia, gáz és ivóvíz esetében a szolgáltatókkal egyeztetés 
történt, megnyugtatóan tisztázásra került, hogy a szükséges energia biztosítható 

 
20. Komplex akadálymentesítés: 

Az épületben komplex akadálymentesítési terv készül, rehabilitációs szakmérnök bevonásával. 
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21. Kiegészítő megjegyzések: 
A kivitelezési munkát jogerős és végrehajtható építési engedély nélkül megkezdeni tilos. 
A kivitelezési munkát felelős műszaki vezetőknek kell irányítania. 
Az építkezés területén illetékteleneknek tartózkodni tilos. 
A beépítendő anyagoknak teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkeznie. 
 
 
A gyártmányok alkalmazásánál a gyártó beépítési útmutatását kell követni. 
A tervdokumentáció készítéssel összefüggő szerzői jogát a Four Sheep Kft. fenntartja. 

 
 
 
 Bárány István 
 építész tervező 

 MÉK szám: E-3-06-0187 
 6640. Csongrád, Gyöngyvirág utca 28. 
  Telefon 63/484-633 20/921-95-84 
  Email: blackbari52@gmail.com 
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A beépítési terület fotói: 
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