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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. október 12-ei rendes, nyüt ülésére

Hiv. szám: DV/61/2021. Tárgy: Javaslat a 2021. évi útkarbantartásra elkülönített pénzügyi
fedezet módositására, az önkormányzati térfigyelő kamerahálózat
bövítésének elfogadására, valamint az Epres utcától északra fekvö
szilárd burkolattal nem rendelkező utcák kitűzésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata a 2021. évi költségvetésében az éves útkarbantartási feladatok
elvégzésére nettó 25. 000.000 forint összeget különített el. Az útkarbantartási feladatok elvégzésének I. üteme
2021. augusztus hónapban keriilt lezárásra, kifizetésre került nettó 13.254. 749 forint. A fennmaradó összeg a II.
ütemben elvégzendő útkarbantartási feladatokra (állagmegóvás, balesetveszélyes kátyúk elháritása) keriil
ráfordításra, valamint elvégzésre keriilhetnek felületzárasi és forgalomcsillapitási munkálatok.

Az elöző éves ütemezésben kerültek meghatározásra felületzárási munkálatok, melyekbol végrehajtásra
keriilt a Csermely utca a 2020. évben, az Epres köz-Mályva utca a 2021. évben. A felületzárások közül a Szőlő
utca és a Tavasz utca felületzárása keriilt elöterjesztésre tekintettel arra, hogy ezen két utca az, melynek szilárd
burkolattal történö ellátása a legrégebbi, közel 30 éves. A terület foldrajzi adottságai miatt javasolt az AC 11
kopóréteggel történő zárás, mely nem építési engedélyköteles tevékenység.

A 2020. évben készíttette el Dunavarsány Város Onkormányzata az lutak Méraökiroda Kft-vel (2030 Érd,
Béga utca 11.) a Halász Lajosné utca forgalomcsillapító beavatkozásaira irányuló kivitelei terveket. A tervek
alapján a Halász Lajosné utcán 8 db, azaz 4 pár forgalomcsillapitásra szolgáló sziget kerülne kialakításra,
váltakozó távolságban. A tervezett létesítmények betonkő burkolatúak, a meglévo zöldterület irányába lejtö
változó értékű eséssel. A szigetek kiemelt szegéllyel keriilnek megépítésre a zöldterületi oldalon, az
aszfaltburkolathoz K szegéllyel csatíakoznak. Mindegyik sziget esetében 4 méter marad az útburkolat
szélességébol. Az utcát 7, 5 tonna feletti, behajtási engedéllyel rendelkezö tehergépjárművek akadálytalanul
igénybe vehetik az útszakaszra érvényben lévö sebességkorlátozást betartva (/. számú melléklet). A szigetek
kialakitásának célja a Halász Lajosné utcán haladó gépjárművek sebességlassitásra való ösztönzése, továbbá az
athaladó tehergépjármíi forgalom lassítása és csökkentése. Ezzel egyidejűleg Dunavarsány Város
Onkormányzatának Képviselö-testülete, mint forgalomtechnikai kezelö a Halász Lajosné utca forgalmi rendjét a
jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megváltoztatja.

A fentiek szerinti forgalomcsillapító szigeteket támogatja a Halász Lajosné utca felé az Akácfa utca felé
haladó gépjárműveket figyelö, rendszámfelismerő kamera kihelyezése a jelenleg is kamerával ellátott
Délegyháza, Udülő sétány - Akácfa utca keresztezödésében. Az innen lekerülő eseményfigyelö kamera a régi,
részlegesen hibás kamerák egyikének pótlására szolgál majd. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzati térfígyelő
kamerarendszert üzemeltető szolgáltató Kevenet Kft. árajánlatot adott a kamerahálózat bövítésére, melynek
elemei a következők (2. számú melléklet):



Kamera kihelyezés helye, megnevezése

Halász Lajosné utca - Vasút sor keresztezödés: meglévö 1 db kamera
bövítése további 1 db kamerával, mely a Vasút sor felé néz

Halász Lajosné utca - Akácfa utca sarok: rendszámfelismerö kamera
kihelyezése, esemény kamera cseréje

Forrás lakópark: Ezüstfa utca bejárat kamerás megfigyelése: a végpont
közelében nincs ELMU kisfeszültségű hálózat, a legközelebbi
energiavételezési pont megközelítőleg 70 m nyomvonal távolságban
van. Ez áthidalható az Ezüstfa utcán egy beton gyámos fa oszlop
telepítésével, a valamint kömyezö növényzet gyérítésével

Tárolókapacitás bövítése a szerveren: a térfigyelö által rögzített
felvételek megőrzési ideje 7 nap. Az eredeti kameraállomány
számának növekedése, valamint a korszerüsítések miatt a tárterület
kapacítása nem képes kiszolgálni a jelenleg hatályos jogszabályban
foglalt (max.) 30 napos felvételmegőrzési idöt, ezért ennek bovítése
mindenféleképpen indokolt. Jelenleg a felvételek 7 nap után
felülíródnak, ezzel ellehetetlenitve az 1 hétnél régebbi események
visszakeresését.

Részlegesen hibás kamerák kiváltása: A C02 Habitat utca
(Egészségház), C03 Béke utca, C09 Kossuth Lajos utca, Cll
Vörösmarty utca kamerák 2014-ben keriiltek telepítésre és azonos
hibával rendelkeznek: a nappali képen erösen szinhibás képet
szolgáltatnak.

Osszesen:

Költsége
nettó

260. 000 Forint

390. 000 Forint

940. 000 Forint

220. 000 Forint

570. 000 Forint

nettó 2.380.000 Forint

bruttó 3.022.600 Forint

Az elmúlt években az Epres utcától északra a Homok utca, az Erdőalja és a 150. számú vasútvonal által
lehatárolt területek között számos, a Helyi épitési szabályzatban kiszolgáló és lakóút, vagy gyűjtőút nyi'lt meg az
térségben építkezöknek köszönhetően (Kökény utca, Hun utoa, Levendula utca, Üde utca, Homok utca, Erdőalja
utca). Ezen utcanyitások nem követték minden esetben az ingatlan-nyilvántartás szerinti területnagyságot.
Annak érdekében, hogy a jelenleg is folyamatosan beépítés alatt álló utcák esetében az utak telekhatárai
tisztázottak legyenek, javasolt azok kitűzetése. A feladattal javasolt az Algor Kft. (5440 Kunszentmárton, Érpart
u. 40.) megbízása.
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Homok utca, Ude utca, Levendula utca, Hun utea, Rézvirág
utca, Kökény utca

Homok utca (Erdöalja-Kökény utca közötti szakasz)

A fentiek értelmében kérem a határozati javaslat elfogadását.



Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) elfogadja a Halász Lajosné utca forgalomcsillapítására készült kiviteli terveket a jelen határozat

meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, támogatja annak
megvalósitását;

b) az a) pont szerinti forgalomtechnikai tervben foglalt forgalmi rendváltozást jóváhagyja;
c) az a) pont szerinti forgalomcsillapító szigetek kiépítésének, valamint a 2021. évi útkarbantartási

munkálatok nettó 25.000.000 forint 2021. évi koltségvetésben elkülönített összegének nettó
20. 000. 000 forinttal történő kiegészítését a 2021. évi költségvetés átcsoportosításával biztosítja;

d) az önkormányzati térfigyelő kamerarendszer bővitését támogatja a jelen határozat meghozatalát
segítö előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, melynek pénzügyi fedezetét nettó
2.380.000 forint összegben a 2021. évi költségvetés terhére, annak átcsoportosftásával biztosítja;

e) az Epres utcától északra eső, Homok utca - 150. számú Vasútvonal-Erdőalja utca által lehatárolt
területeken kialakult szilárd burkolattal nem rendelkező utcák kitűzésével megbízza az AIgor Kft-t
(5440 Kunszentmarton, Erpart u. 40.), melynek pénzügyi fedezetét a 2021. évi költségvetés
átcsoportosításával biztosítja maximum nettó 2.620. 000 forint összegben;

f) felhatalmazza a Polgármestert az a-e) pontok szerinti feladatok megrendelésére, a szükséges
vállalkozási szerződések megkötésére, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A hatarozati javaslat egyszerű többséget igényel.

Az eIŐterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka bemházási és műszaki osztályvezetö

Melléklet: 1. számú melléklet: Halász Lajosné utca forgalomtechnikai terve
2. számú melléklet: Onkormányzati térfigyelö kamerarendszer hálózat bövítés árajánlat

Dunavarsány, 2021. október 5.
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Megrendelő/Beruházó:

Dunavarsányi Közös Onkormányzatí Hivatal
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

<.."/

Tervezö:

\\\
Mérnökiroda Kft.

Cím: 2030 Erd, Béga utca 11. Mobil: +36-30-645-6011 e-mail: info@iutak. hu

DUNAVARSÁNY, FORGALOMCSILLAPÍTÓ
BEAVATKOZÁSOK TERVEZÉSE A

HALASZ LAJOSNÉ UTCÁBAN

KIVITELI TERV

(TSZ. :IU 106-03/2019)

2020. febmár

Kiadva: 2020. 02. 28.
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Megrendelő/Beruházó:

tSSSkSí Dunavarsányi Közos Önkomanyzatl Hivatal
^j' 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
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Tervezö:

\\\
Mérnökiroda Kft.

Cim: 2030 Erd, Bégautca II. Mobil: +36-30-645-6011 e-mail: info@iutak.hu

DUNAVARSANY, FORGALOMCSILLAPÍTÓ
BEAVATKOZÁSOK TERVEZÉSE A

HALÁSZ LAJOSNÉ UTCÁBAN

KIVITELI TERV

(TSZ. :IU 106-03/2019)

TERV- ÉS IRATJEGYZÉK

2020. február

Kiadva: 2020.02.28.



TERVJEGYZÉK

Kiviteli terv:

Műszaki leírás

K-ÜT/ÁT-01

K-ÜT/ÁN-01

K-ÜT/HE-01

K-ÜT/HE-02

K-ÜT/HE-03

K-ÜT/HE-04

K-ÜT/MK-01

K-FT/HE-01

K-ÜT/KG-01

K-ÜT/KG-02

K-ÜT/KG-03

K-ÜT/KG-04

Attekinto térkép

Atnézetí helyszínrajz

Utépítési helyszmrajz -1.

Utépítési helyszinrajz - II.

Utépítési helyszínrajz - III.

Utépítési helyszínrajz - IV.

Mintakeresztszel vények

ForgalomtechnÍkaÍ helyszínrajz

Közmű genplán -1.

Közmű genplán - II.

Közmű genplán - III.

Közmü genplán - IV

M= 1:4000

M= 1:500

M= 1:200

M= 1:200

M= 1:200

M= 1:200

M= 1:50

M= 1:500

M= 1:200

M= 1:200

M= 1:200

M= 1:200
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Mérnökiroda Kft.
Cím: 2030 Erd, Béga utca 11. Mobil: +36-30-645-601 I e-mail: info@iutak.hu

DUNAVARSÁNY, FORGALOMCSILLAPITÓ
BEAVATKOZÁSOK TERVEZÉSE A

HALÁSZ LAJOSNÉ UTCÁBAN

KIVITELI TERV

(TSZ. : RJ 106-03/2019)
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Dunavarsány, forgalomcsillapitó beavatkozások terrezése
a Halász Lajosné utcában
KiviteliBrv TSZ: IU 19.03/2020
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Dunavarsány, forgalomcsillapító beavatkozások tervezése
a Halász Lajosné utcában
Kivitcli terv TSZ: IU 19-03/2020
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Tervezői nyilatkozat

Alulírott Ambrus Dávid okleveles építőmémök az iUtak Mémökiroda Kft. részéről kijelentem, hogy
a , f)unavarsány, forgalomcsillapit6 beavatkowsok tervezése a Halász Lajosné utcában" tárgyú IU
106-03/2019 tervszámú kiviteli tervnél az általános és eseti hatósági előírásokat (UME, OTEK, RRT,
helyi szabályozási-, miinka- és balesetvédelmi, valamint tíizrendészeti előírásokat) valamit az érintett
kezelő által kiadott hozzajárulásban foglaltakat betartottam.

Budapest, 2020. február 28.

Ambrus Dávid

okl. építömérnök
KE-K tervezo, 01-14544
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Dunavarsány, forgalomcsillapitó beavatkozások tervezése
a Halász Lajosné utcában
Kivitditerv TSZ: IU 19-03/2020
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1. Tervezési feladat leírása

A Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal (továbbiakban: Megrendelő) megbízása alapján
elkészítettük a Dunavarsány, forgalomcsillapító beavatkozások tervezése a Halász Lajosné utcában
c. útépítési és forgalomtechnikai tervet.

A tervdokumentációt kiviteli terv szinten dolgoztuk ki.

A munka tervszáma: IU 106-03/2019

Az útépítési beavatkozással érintett ingatlan helyrajzi száma:

. (280)

A tervezés során helyszíni bejárást tartottunk, melynek során megismertük a jelenlegi állapotot,
illetve feltérképeztük a meglévo forgalmi rendet.

A tervezés megkezdésekor a meglévö közműnyomvonalak helyzetét közmű genplán
helyszínrajzokon ábrázoltunk és a tervezés során figyelembe vettünk. A közmű genplánt a K-
ÜT/KG-01, K-ÜT-KG-02, K-ÜT-KG-03 és a K-ÜT-KG-04 számú Közműgenplán helyszínrajzok
tartalmazzák.

A tervezés során rendszeresen egyeztetéseket folytattunk a Megrendelővel.

2. A tervezési terület és a környezeti körülmények leírása

A tervezési terület Dunavarsány, Halász Lajosné utca Honvéd utca és Akácfa utca közötti szakaszán

a (280) helyrajziszámú ingatlan területén helyezkedik el. A jelen tervdokumentációval érintett
terilleten jelenleg aszfalt burkolatú útburkolat található. A tervezési terület belterületen található,
lakóházak övezik.

A tervezési területet a K-UT/AT-01 számú Attekinto térkép és a K-UT/AN-01 számú Atnézeti
helyszínrajz tervlapok mutatják be.

3. Tervezés közbeni egyeztetések

A tervdokumentáció készitése során folyamatosan egyeztettünk a Megrendelővel.

A tervdokumentációt az egyeztetéseken elhangzottaknak megfelelően, illetve a vonatkozó előírások
és az előzmények figyelembevételével készítettük el.
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Dunavarsány, forgalomcsillapító beavatkozások tervezése
a Halász Lajosné utcában
Kivitditcrv TSZ; IU 19-03/2020

4. Bontási munkák
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A tervezett létesítmények területén jelenleg aszfalt burkolatú útburkolat található, így az építés
megkezdése előtt az aszfalt burkolatok bontása szükséges a tervezett burkolat alsó szintjéig.

A bontási munkálatok közé tartozik a tervezéssel esetlegesen érintett víznyelők és aknafedlapok
szintbehelyezése.

A bontási munkák az építési engedélyben és hozzájárulásokban esetlegesen szereplő, a bontási
munkákhoz tartozóan meghatározott szakfelügyeletek nélkül nem kezdhetőek meg.

A terület szokásos munkagépekkel történő járhatósága speciális megoldások nélkül biztosítható.

A terep-előkészítés megkezdése előtt el kell végezni az esetlegesen szükséges közműkiváltásokat.

A tervezési területen ahol az épitendö létesítmények meglévő zöldterületet érintenek, a tervezett
szintnek megfelelo mélységig a humuszos fedőréteget el kell távolitani és közbenső depóniákban kell
tárolni. A kitermelt humuszos fedőréteg anyaga rézsűfelületek és egyéb felületek humuszolásához
felhasználható.

A terep-elökészítés során ideiglenes víztelenftési szerkezetekkel a terep elázását, felpuhulását,
elöntését meg kell akadályozni.

A bontási munkák során a közművekre fokozott figyelemmel kell leimi.

A szegély bontása során a törmelék elhelyezésére külön gondot kell fordítani. A letört anyagokat
célszerű átrostálni és keverőtelepen tárolni az esetleges újrafelhasználás végett. Az újrahasznosítás
kömyezetvédelmi, gazdasági szempontból kedvező, egyéb esetben a bontott anyagot, veszélyes
hulladékot szakszerűen elhelyező telepen kell elhelyezni.

Az építéshez tartozó átmeneti tárolók pontos helyének kijelölését jelen munkarészben nem lehet
meghatározni, mivel ezek csak a kivitelező által készített organizációs terv készítésénél határozhatóak
meg. Azonban ezeket a területeket a későbbi tervfázisban sem lehet olyan területen kijelölni, melyek
különleges védelmet igényelnek. Az átmeneti tárolók közművezetékre nem kerülhetnek.

Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem maradhat. Az
esetlegesen mart, újrahasznosítható anyagot engedéllyel rendelkezö lerakóhelyen kell elhelyezni. Az
építés során szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffúz légszennyezést nem okozó, és
csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyező módon tárolhatóak.

A 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete alapján, különjegyzék kell, hogy készüljön az
utépítés során keletkezo bontott anyagokkal kapcsolatban az előírt EWC kódok besorolása szerint.

5. A tervezett létesítmények leírása

A tervezés célja Dunavarsányban a Halász Lajosné utca Honvéd utca és Akácfa utca közötti
szakaszán forgalomcsillapító beavatkozások tervezése volt. Utépítési beavatkozásként S db
forgalomcsillapító sziget kialakítását terveztük meg a tervezéssel érintett terilleten. A beavatkozás
során érintettük a Halász Lajosné utca aszfalt burkolatát.

A létesítmények helyszínjajzi és magassági vonalvezetésének kialakítása során kiemelt figyelmet
fordítottunk a megfelelő csatlakozások és vízelvezetés biztosítására.

A tervezett létesftmények részletes leírását a következő alfejezetek tartalmazzák.

5/16



Dunavarsány, forgalomcsillapító beavatkozások tervezése
a Halász Lajosné utoában
Kiviteliterv TSZ: IU 19-03/2020

iUT^K

5. 1. Helyszínrajzi kialakítás

A tervezett létesítmények helyszím-ajzi vonalvezetését a Megrendelővel egyeztetve határoztuk meg.
A tervezési területen Sdb forgalomcsillapító sziget keriilt megtervezésre a 280 hrsz. ingatlan területén
a 237/1, 288, 243,468, 255, 474, 265, 481 hrsz. ingatlanok előtt.

A Halász Lajosné utca páros házszámozású oldalán tervezett forgalomcsillapító szigetek észak-keleti
oldalról a meglévő zöldterülethez, déli oldalról a Halász Lajosné utca meglévő burkolatához
csatlakoznak. A Halász Lajosné utca páratlan házszámozású oldalán tervezett forgalomcsillapító
szigetek dél-nyugati oldalról a meglévő zöldterülethez, észak-keleti oldalról a Halász Lajosné utca
meglévő burkolatához csatlakoznak.

A tervezett létesítmények betonkő burkolatúak, a meglévő zöldterillet irányába lejtő változó értékű
eséssel. A tervezett szigetek kiemelt szegélye mentén aszfalt burkolat helyreállítást terveztünk 0, 3 m
szélességben.

Helyszinrajzi kialakításuk úgy terveztük meg, hogy minden esetben maradjon minimum 4,00 méter
az útburkolat szélességéböl. Bár a Halász Lajosné utca tervezéssel érintett szakaszán jelenleg 7, 5 t
tehergépkocsi össztömeg-korlátozás van érvényben, azonban a forgalomcsillapító szigetek
kialakitását úgy terveztük meg, hogy az engedéllyel rendelkező tehergépjárművek számára az
akadálytalan mozgás biztosított legyen.

A ta-vezett forgalomcsillapító szigetek a meglévő zöldterületektől 12cm-es lelépőmagasságú kiemelt
szegéllyel kerültek elválasztásra, a meglévő útburkolathoz K-szegéllyel csatlakoznak.

A tervezett létesitmények helyszínrajzi kialakítását a K-ŰT/HE-01, K-ÚT/HE-02, K-ÚT/HE-03, K-
UT/HE-04 számú Utépitési helyszim-ctjz tervlapok mutatják be.

5.2. Magassági kialakítás

A létesítmények kialakításának megtervezése során fokozottan ügyeltünk a meglévő burkolatokhoz
való csatlakozásra. A meglévő terephez igazodva ügyeltünk a vízelvezetés biztosítására is.
A tervezett forgalomcsillapító szigetek magassági kialakítását és esésviszonyait a K-ÚT/HE-01 K-
UT/HE-02, K-UT/HE-03, K-UT/HE-04 számú Útépítési helyszinrajz tervlapok és a K-ÚT/MK-01
számú Mintakeresztszelvények tervlapok mutatják be.

5.3. Keresztmetszeti kialakítás

A tervezett létesítmények szélességét úgy terveztük meg, hogy a Halász Lajosné utca burkolatának
szélességéből a legszűkebb keresztmetszetben is minimum 4,00 méter burkolatszélesség maradjon.
A forgalomcsillapító szigetek meglévő útburkolathoz csatlakozó szegélyeinek kialakítása 1:3
hajlással, 5 méter sugarú lekerekitö ívekkel került megtervezésre.

/

5.4. Uts'zsgélyek

Kiemelt szegély épül a tervezett forgalomcsillapító szigetek meglévő zöldterülethez csatlakoző
oldalain, melynek lelépőmagassága 12 cm. A terrezett létesítmények meglévő útburkolathoz való
csatlakozásánál K-szegély került megtervezésre.
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Az alkalmazandó szegélyek tipusát, a szegélyépitések hosszát, illetve pontos elhelyezését a K-
ÜT/HE-01, K-ÜT/HE-02, K-ÜT/HE-03, K-ÜT/HE-04 számú Utépítési helyszinrajz tervlapok
tartahnazzák.

A szegélyköveknek fagyállónak kell lennie és ki kell elégiteniük az MSZ EN 1340 és az MSZ EN
1343 szabványok követelményeit. A szegélyeket a burkolatépítés elött el kell helyezni. A szegélyek
betonalapjának mitiősége legalább C20/25 legyen. A szegélyköveket a beton kötésének kezdete előtt
kell a betonba ágyazni. A szegélyalapok kivitelezésénél a szegélykő alatti vastagság 15 cm és a külső
oldalon a szélesség legalább 10-10 cm legyen. A megtámasztó betongerenda alá minimum 10 cm

vastagságban homokos kavics réteget kell épfteni fagyvédelem céljából. A szegélyeket - előzetes
nedvesítés után - cementhabarccsal kell szorosan egymáshoz illeszteni.

5.5. Növényzet

A tervezett létesítményekhez tartozóan a növényzet irtása nem vált szükségessé.

6. Geotechnika

A terv elkészítéséhez geotechnikai szakvélemény nem állt rendelkezésünkre, de a tervezés során az
e-UT06.02. 11 Ütügyi Műszaki Előírásban foglaltakat betartottuk.

7> Pályaszerkezetek

A tervezett létesítmények kialakítása során új burkolatok építése szükséges.

A tervben szereplö pályaszerkezetek méretezése feltételezi minden tekintetben az előírásoknak
megfelelő kivitelezést.

7. 1. Földmunka

A tervezett létesítmények megépítésének geotechnikai kockázata kicsi.

A teriilet szokásos munkagépekkel történő járhatósága speciális megoldások nélkül biztosítható.

A tervezett szintnek megfelelő mélységig a humuszos fedőréteget el kell távolítani, és közbenső
depóniákban kell tárolni. A kitermelt humuszos fedőréteg anyaga rézsűfelületek és egyéb felületek
humuszolásához felhasználható.

A terep-előkészítés során ideiglenes víztelenítési szerkezetekkel a terep elázását, felpuhulását,
elöntését meg kell akadályozni.

A tervezett tükörszint kialakítása után a terepfelszínt tömöríteni kell. Az elérendö minimális
tömörségi fokot és a terepfelszínen kialakított teherbírást az e-UT 06. 02. 11 szerint Utügyi Műszaki
EIőirásban foglaltaknak megfelelően biztositani szükséges.

A terep megfelelö teherbirása mérésekkel igazolandó.

A pályaszerkezet alatti fagyvédőréteg megfelelően előkészített terepen nagy biztonsággal
megépíthető. A fagyvédőréteg anyagának védelme érdekében a meglévő talajt és a tervezett fagyvédő
réteget geotextíliával szükséges elválasztani.

A geotextília anyagának az alábbi követelményeket kell kielégíteni:

7/16



Dunavarsány, forgalomcsillapitó beavatkozások tervezése
a Halász Lajosné utcában
KivitelitBrv TSZ: Iü 19-03/2020

iUT^K

* nem szött anyagú

. GRK3-as kategóriájú (lásd e-UT06. 02. 11 elöírás 4. 11 táblázata)

. átszakítási ellenállása min. l, 5kN

. területi sűrűsége min. 150 g/m

Földmunkát csak arra alkalmas időben szabad végezni. A téli, télvégi és a hóolvadásos kora tavaszi
időszakban, csapadékos időben humuszolás, töltésalapozás nem végezhető a kötött altalajú területen,
mert ekkor maga a munkavégzés teszi elfogadhatatlanná a földmunka minőségét.

7.2. Forgalomcsillapító szigetek betonkő burkolata

A tervezett forgalomcsillapító szigeteket betonkő burkolattal terveztük.

A pályaszerkezet méretezése az e-UT06. 03. 42 Otügyi Műszaki Előirás alapján készült és építéskor
az éppen érvényben lévő e-UT 06. 03. 41 Ütügyi Műszaki Előírást be kell tartani. A beton

burkolókövek előírt fízikai tulajdonságaira és a burkolat építéséhez szükséges anyagok minőségére
az építéskor éppen érvényben lévő e-UT06. 03. 42 Ütügyi Műszaki Előírás pontos utasítást ad, amely
kötelezően betartandó a lentebb bemutatásra keriilő pályaszerkezet megfelelőségének érdekében. A
kivitelező által épített beton burkolókövek fizikai tulajdonságainak meg kell felelnie az e-UT
06. 03. 42 előírás 1. táblázatban szereplő értékekkel. A megfelelőség igazolása a kivitelező feladata
az Epíttető irányába.

A pályaszerkezet alaprétege 200 mm vastagságú Ckt-4, hidraulikus kötőanyagú alapréteg.

Az alapréteg alá az LT 06. 02. 11 Otügyi Műszaki Előirásban foglaltaknak megfelelöen 250 mm
szemcsés anyagú fagyvédő réteget kell épiteni. A fagyvédő réteg alá geotextíliát kell fektetni.

Az alaprétegre minden esetben 30 mm ágyazóhomok építése szükséges, melyre 60 mm vastag
betonkő kerül.

A betonkövek kapcsolódási osztályának és fektetési mintázatának meg kell felelni az építéskor
érvényben lévő e-UT '06. 03. 42Vtügy\ Műszaki Előírásnak.

Az így alkalmazott pályaszerkezet a következő:

60 mm betonkő burkolat (e-UT 06. 03. 42 szerint)

30 mm ágyazó homok NZ 0/4 (e-UT 06. 03. 42 szerint)

200 mm Ckt-4 hidr. kötöanyagú alapréteg (e-UT 06. 03. 53 szerint)

250 mm homokos kavics fagyvédő réteg (e-UT 06. 03. 42 szerint)

1 rtg. GRK3 minőségű geotextília (e-UT 06. 02. 11 szerint)

tömöritett talaj (e-UT 06. 02. 11 szerint)

A fenti pályaszerkezet feltételezi, hogy a földmű megfelel az építéskor érvényben lévő e-UT06. 02. 11
Utügyi Műszaki Előírás foldmű építésre vonatkozó elöi'rásainak. A foldművet a tervezett pályaszintig
- foldmű tükörszint - a végleges útprofíllal kell kialakítani. A földmű tömörsége (Trp) legalább 85%,
de a foldmű legfelső 50 centiméterében (beleértve a stabilizációs réteg vastagságát is) legalább 90%
legyen. Az e-UT 06. 02. 11 Ütügyi Műszaki Előírás alapján, ha a földmű koronaszintjén az Ei
teherbírási modulus értéke nem éri el az 50 MN/m2-t, akkor ajavítóréteg építésre van szükség, hogy
a foldmű teherbírását legalább 50 MN/m2 értékre növelje. A földmű felső rétegeként a javítóréteget
az építéskor érvényben lévő e-UT06. 02. 11 Otügyi Műszaki EIőírás alapján kell tervezni.
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8. Víztelenítés

A tervezett létesítmények esetében a burkolatra hulló csapadékvizet a megfelelö keresztirányú,
valamint, hosszirányú esés vezeti el a meglévő zöldfelületekre, ahol tervezetten elszikkad.

9. Forgalomtechnika

A tervezett létesítmények építéséhez tartozóan szükséges forgalomtechnikai elemek építése.

A beavatkozáshoz szükséges tényleges forgalomtechnikai beavatkozásokat, a következő alfejezetek
mutatják be.

A végleges forgalmi rendet a kezelői hozzájárulásban esetlegesen leírtaknak megfelelően kell
kialakítani, amely eltérhet a műszaki leírásban bemutatásra került forgalmi rendtől. Minden esetben
a kezelői hozzajárulásban foglaltakat kell véglegesnek tekinteni.

9. 1. Végleges forgalmi rend

A Halász Lajosné utca tervezéssel érintett szakaszán jelenleg 7,5t tehergépkocsi össztömeg-
korlátozás, valamint a Damjanich János utca - Honvéd utca közötti szakaszon 40 km/h
sebességkorlátozás van érvényben, melyen a végleges forgalmi rend sem változtat.

A tervezett beavatkozásokhoz tartozó végleges forgalomtechnikai rend magában foglalja új
jelzőtáblák kihelyezését.

Az újonnan kihelyezésre kerülőjelzőtáblákat a vonatkozó rendeleteknek és előirásoknak megfelelően
kell kihelyezni. A táblák alakjának és a rajta szerepelőjelzéseknek meg kell felelnie az erre vonatkozó
Utügyi Műszaki Elöírások és a KRESZ elóírásainak.

Kihelyezésre kerül a Halász Lajosné utca páratlan oldalára a Halász Lajosné utca - Honvéd utca
csomópontban egy A-007 jelű Utszűkület (két oldalról) jelzőtábla, alatta ff-OV/jelű ISmfeliratú
Távolság kiegészítő jelzőtábla a tervezett forgalomcsillapító sziget előtt 15 méterrel tervezett
tartóoszlopra.

Kihelyezésre keriil a Halász Lajosné utcában a Halász Lajosné utca - Dózsa György utca
csomópontban mindkét irányból egy A-007 jelű Utszűkiilet (két oldalról) jelzőtábla, az Akácfa utca
felé 35 mfeliratú Távolság kiegészítö jelzőtáblával tervezett tartóoszlopra.

A 468 hrsz. ingatlan előtt terveztt forgalomcsillapitó küszöb előtt 1 5 méterrel a Honvéd utca irányába
kihelyezésre keriil egy A-007 jelű Utszűkület (két oldalról) jelzőtábla, alatta 15 mfeliratú Távolság
kiegészítő jelzőtáblával terveztt tartóoszlopra.

A Halász Lajosné utcában a Halász Lajosné utca - Bem utca csomópontban kihelyezésre kerül egy
A-007 jelű Utszűkulet (két oldalról) jelzőtábla, alatta lOmfeliratú Távolság kiegészítő jelzőtáblával
a meglévő 40km/h Sebességkorlátozás jelzőtábla felé.

A Halász Lajosné utcában kihelyezésre kerül a Halász Lajosné - Damjanich János utca csomópontban
a Honvéd utca irányába egy A-007 jelű Utszűkíllet (két oldalról) jelzötábla, alatta 35 m feliratú
Távolság kiegészítő táblával a meglévő 40 km/h sebességkorlátozás jelzőtábla felé.

A Halász Lajosné utcában kihelyezésre kerül a Halász Lajosné - Damjanich János utca csomópontban
az Akácfa utca irányába egy A-007\e\ü Utszűkület (két oldalról) jelzotábla tervezett tartóoszlopra.
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A Halász Lajosné utcába a Halász Lajosné - Akácfa utca csomópontban kihelyezésre kerill egy A-
007jelű Utszűkület (két oldalról) jelzőtábla meglévő táblacsoport felé.

A tervezett forgalomcsillapító szigetekre kihelyezésre kerül a páros oldalon F-024 jelű Iránytábla a
páratlan oldalon .F-02.5jelű Iránytábla tervezett tartóoszlopra.

A Halász Lajosné utcában kihelyezésre keriil a 272, 244, 237/2 helyrajziszámú ingatlanok előtt a
páratlan oldalon 3 db F-036jelü Iránytábla tervezett tartóoszlopra.

A tervezett forgalomtechnikai rendet a K-FT/HE-01 számú Forgalomtechnikai helyszínrajz mutatja
be.

9.2. Epítés ideje alatti forgalmi rend

A tárgyi projekthez kapcsolódóan az építés alatti forgalmi rend tervezése kivitelezői feladat az
organizációjának ismeretében.

lO. Közművek

A meglévő kozművek helyzetét a K-ÜT/KG-01, K-ÜT/KG-02, K-ÜT/KG-03, K-ÜT/KG-04 számú
Közműgenplán tervlapokon ábrázoltuk. Jelen tervdokumentációban szereplő közmű genplánok csak
tájékoztató jellegűek.

A tervezett beavatkozásokat úgy terveztük meg, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják a
jelenlegi közműhálózatot. A kivitelezés során a tervezési területen az esetlegesen érintett felszíni
közmű szerelvényeket, fedlapokat szintbe kell helyezni, szükség esetén pedig a jó karba helyezésük
is szükséges.

ll. Közvilágítá^

A tervezett létesítményekhez tartozóan a 280 helyrajziszámú ingatlanon a közvilágítás tervezésejelen
tervezési feladatnak nem képezte részét.

12-Műtárgyak

A tervezett létesftmények építése műtárgyat nem érint.

13. Hófúvás elleni védelem

A tervezett létesítmények hófúvás elleni védelemére nincs szükség.

14. Vasútí és egyét) pályákkal, vezetékekkel való keresztezések

A tervezett létesítmények vasúti és egyéb pályákat, vezetékeket nem kereszteznek.

r

15. Uttartozékok

A tervezett létesi'tmények építése során úttartozékok kihelyezése nem szükséges.
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A tervezett létesftmények építése során az úttal kapcsolatos egyéb építményeket nem kellett
terveznünk.

17. Erintett épületek és egyéb építméayek

A tervezett létesítmények építése épületet és egyéb építményt nem érint.

18. Környezet, táj- és természetvédelem

18. 1.A föld védelme

A tervezett létesitmények építéséhez nem volt szükséges ingatlanrendezésre.

18.2.A víz védelme

A tervezett létesítmények nem módosítják a felszíni és a felszín alatti vizek áramlását, vízi
életközösséget nem károsít.

18.3.A levegő védelme

A tervezett létesítmények építését követően a területen a közúti forgalom mértéke nem okoz
többletterhelést.

18.4.Az épített környezet védelme

A tervezett létesitmények építése műemléki épületet nem érint.

IS.S.Veszélyes anyagok technológiák

Az építés során veszélyes anyagot vagy kömyezetet károsító veszélyes technológiát nem
alkalmazunk. Minden anyag és technológia az útépítés során szokásos.

18.6.HuUadékok

Ut létesítésénél különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és ártalmatlanításáról
az alábbi jogszabályokkal szabályozottan kell gondoskodni:

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

- 98/2001. (VI. 15. ) kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről

- 16/2001. (VII.18.)KöMrendeletahulladékokjegyzékér61

- 164/2003.(X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekröl

- 45/2004. (VII.26. ) BM-KvVM együttes rendelet az építés és bontási hulladék kezelésének
részletes szabályairól
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- A 2000. évi XLIII. törvény 13. § értelmében az építési területen keletkező hulladékok
termelője és birtokosa a kivitelező. Ennek megfelelően az épi'tő feladata az építés során
keletkező hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok szerinti minősítése, kezelése és
ártalmatlanítása.

18.6. 1. Kommunális hulladék

Az építkezés során az ott dolgozó emberek biológiai és szociális szükségleteiből adódóan
(táplálkozás, ürítés, tisztálkodás, stb.) keletkező vegyes hulladékot kezelhetjük kommunális
hulladékként. Megjelenési formái: folyékony (szennyvíz), szilárd ("szemét").

A kommunális hulladék lerakása működési engedéllyel rendelkező lerakó telepen történhet,
megállapodás alapján.

Az építkezés során elhelyezett illemhelyek, települési hulladéknak minősülő szennyvizeinek
elszállítása - szükség szerinti gyakorisággal - jogosultsággal biró külső vállalkozóval kötött
szerződés keretében történhet.

18. 6.2. Epítési és bontási hulladék

A keletkezett építési és bontási hulladékokra be kell tartani a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes
rendelet nyilvántartási és adatszolgáltatási elöírásait.

Epítési és bontási hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező befogadó telepen
lehetséges.

Az építkezés során keletkező hulladékot a kivitelező köteles a területről elszállftani, a szállítás során

a hulladékok kiporzását kiszóródását meg kell gátolni. A tároló helynek a kömyezetvédelmi
elöírásoknak eleget kell tenni (csapadékvíz elvezetés).

18. 6.3. Veszélyes hulladékok

Amennyiben az építési munkák során a 16/2001. (Vll. l 8.) KöM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt
hulladékok keletkeznek az épitési területen, úgy a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet 3. sz.
mellékletében leírtak szerint kell eljámi.

Az építési területen várhatóan és esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok EWC szerint:

EWC

EWC 15 02 02*

EWC 15 01 10*

EWC 13 02 08*

EWC 17 05 03*

EWC 17 03 03*

EWC170301*

EWC szerinti besorolás:

Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szűrőanyagok (ide értve a

Lehetséges származás:

Gépjavítás, haváriadhárítás,
közelebbröl meg nem határozott olajszűrökef), üzemanyagtöltés
törlőkendök, védőruházat

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó,
vagy azokkal szennyezett csomagolási
hulladékok

Egyéb motor-, hajtómű és kenöolajok

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

Szénkátrány és kátránytermékek

Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek

Felhasznált kenöanyagok
csomagolása (karbantartás)

Fáradtolaj (gépjavítás, karbantartás)

Havária esemény, szennyezett talaj
eltávolítása építési területröl

Burkolatbontás, szigetelés

Burkolatbontás, szigetelés
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A veszélyes hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező (98/2001. (VI. 15.) Korm.
Rendelet) befogadó telepen lehetséges. A hulladék szállítását is az erre a célra feljogosított
szervezetnek, ebben az esetben célszerűen az ártalmatlanítást végző szervezetnek kell elvégeznie.

Az üzemelési időszak során a keletkező hulladékok származásuk szerint lehetnek:

- karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok (kommunális hulladék,

biológiailag lebomló hulladékok, veszélyes hulladékok, építési- és bontási hulladékok);

- balestekből, haváriajellegű eseményekből származó hulladékok.

Karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok:

A fentiek alapján a karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok megnevezését
vonatkozó EWC kódját, illetve keletkezésének és kezelőjének megnevezését a lenti táblázat
tartalmazza.

A táblázat nem tartalmazza a hulladékok gyűjtési módját illetve gyűjtési gyakoriságát. Ez elsősorban
a keletkező hulladéktól fíigg.

A kommunális jellegű "útmenti szórt" hulladék gyűjtése szezonális jellegű. A gyűjtés műanyag
zsákokban történik. A gyűjtést és szállítást várhatóan a kezelő (ill. a vele szerződésben álló

szolgáltató) fogja végezni. A begyűjtött hulladék nem kerül tárolásra, hanem közvetlenűl a megfelelő
hulladéklerakó létesítménybe kerül beszállításra.

A fenntartásból, és karbantartásból szánnazó veszélyes hulladékok tárolására és kezelésére kialakított
gyűjtőhelyek valószímisíthetően a kezelő telephelyén kerülnek kialakításra. A szállftásról és
kezelésről az arra jogosult és szerződéssel rendelkező vállalkozó gondoskodik a jogi előírásoknak
megfelelően. A folyamatok során a vonatkozó jogszabályokban rögzített dokumentáció vezetése a
kezelő feladata.

Balesetekből, haváriajellegű eseményekböl származó hulladékok:

Az ilyen jellegű események során keletkező hulladékok tfpusa és megjelenési formája, fizikai és
kémiai tulajdonságai előre nem megmondhatóak. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiömléses
balesetekre kell felkészülni. A keletkező hulladékok elsősorban a kárelhárítási tevékenységekből
származnak. A keletkező hulladékok döntő többsége veszélyes hulladéknak minösül, így kezelése és
szállítása különjogszabályhoz kötött. Az ilyen esetekben a kárelháritási tevékenységek mibenlétét a
havária tervnek kell tartalmaznia.

Karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok:

EWC

0801 II*

08 01 12

megnevezes

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat
tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok

festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01
11-töl

szarmazas

útburkolatijelek, egyéb
jelzések felfestése,
karbantartása

útburkolatíjelek, egyéb
jelzések felfestése,
karbantartása
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EWC megnevezes

festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves

08 01 17* oldószereket, vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó
hulladékok

0801 18
festékek és lakkok eltávolitásából származó hulladékok,

amelyek különböznek a 08 01 17-töl

08 01 99 kozelebbröl nem meghatározott hulladékok

170101

17 02 03

170302

17 05 04

170904

20 02 01

20 03 01

beton

muanyag

bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től

föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

kevert építkezési és bontási hulladékok,
amelyek különböznek a 170901, 17 0902 és 17 09 03-tól

biológiailag lebomló hulladékok

egyéb települési hulladék, ideértve a kevert településÍ
hulladékot is

20 03 03 úttisztításból származó hulladék

szarmazas

útburkolatijelek, egyéb
jelzések felfestése,
karbantartása

útburkolatíjelek, egyéb
jelzések felfestése,
karbantartása

útburkolatijelek, egyéb
jelzések felfestése,
karbantartása

felület karbantartási

munkák, javítások

úttartozékok karbantartása

felület karbantartásí

munkák, javítások

felület karbantartási

munkák, javítások

felület karbantartási

munkák, javítások

zöldfelület karbantartás

forgalomból származó
kommunális hulladék

felülettisztítás,
karbantartás

A kivitelezés során keletkező hulladékok részletes kezelési szabályairól az építés alatti
kömyezetvédelmi és hulladékgazdálkodási terv keretén belül kell gondoskodni. A terv elkészítéséhez
szükséges adatokat csak az alvállalkozók ismeretében lehet pontosítani.

Az üzemelési időszakra vonatkozó előírásokat a kezelési tervek fogják tartalmazni.

Mind a kivitelezési, mind az üzemelési időszak során be kell tartani a vonatkozó jogszabályokban
előírt eljárásokat és adatszolgáltatási kötelezettségeket!

18.7.Zaj és rezgés

Az építési teriilet mellett rezgésre érzékeny létesítmény nem található.

IS.S. Sugárzások

Az építés és az üzemelés során mesterségesen nem keltünk sugárzást.
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Az építés ideje alatt a vonatkozó egészség-, baleset- és vagyonvédelmi óvórendszabályokat szigorúan
be kell tartani. A kivitelező a munkavégzés ideje alatt állandóan a helyszínen tartózkodó
munkavédelmi felelőst köteles kijelölni, a dolgozókat - figyelemmel az út speciális forgalmi
viszonyaira, fokozottan balesetveszélyes köriilményeire - a munkálatok megkezdése elött, ismertetve
a veszélyforrásokat és az előírásokat ki kell oktatni.

Köteles minden dolgozó fényvisszaverő öltözetben dolgozni.

A munkaterület járművekkel és gépekkel történő megközelítését a KRESZ előírásai szerint kell
megtervezni és végrehajtani.

Kivitelező köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, kormányrendeletet és egyéb
szabályzatokat. Többek között az alább felsoroltakat:

. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,

. 5/1993. (XII. 26. ) MUM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról,

. 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint
információs célú felhasználásáról,

. 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szálll'tást végző egyes járművek személyzete
vezetési és pihenöidejének ellenőrzéséről,

. 4/2002. (11. 20. ) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,

. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.

A kivitelezés (bontás) során a kivitelező vállalatnak a fenti és a vállalati munkavédelmi előírásokon
túlmenően felhívom a fígyelmét az alábbiak fokozottabb betartására:

. A közterületen folyó munkáknál a munkateriilet elkorlátozására,

. A munkaterület éjszakai megvilágítására,

. A forgalomkorlátozási (elterelési) területen meghatározott közúti jelzőtáblák, figyelmeztető
és terelő táblák, burkolati jelek pontos elhelyezésére, ezek megóvására és karbantartására,

. A közúti és gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére a munkateriilet kömyezetében,

. A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetoitől szakfelügyeletet kell kémi.

Sérült kábel közelében MUNKAVÉGZÉS TILOS!

A dolgozók részére hordozható WC-kabint kell telepiteni. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok
(üzemanyag stb.) csak az 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak betartásával tárolhatók. A
tervezési terilleten be kell tartani a 27/2008. (XII. 3. ) KvVM-EüM együttes rendelet a kömyezeti zaj-

és rezgésterhelési határértékek megállapi'tásáról jogszabályban foglaltakat. Mivel az építési munka
lakóterület kömyezetében zajlik, így az építés során törekedni kell a lehető legkisebb zajjal járó
technológiák és eljárások alkalmazására.

A feszültség alatt lévö légvezetékek, jelző és energiaellátó fi)ldkábelek biztonsági ovezetében és
közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani:
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. 2/2013. (I. 22. ) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen
vezetékek biztonsági övezetéről.

A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében az Mvt. 23-as pontja értelmében időszakos
felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, továbbá a munkaügyi miniszter 5/1993.
(XII.26.) MüM rendelete 1-3-a értelmében az l. sz. mellékletben felsorolt munkaeszközöket és
gépeket.

20. Tűzvédelem

Az 54/2014. (XII. 05. ) BM. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szerint a műszaki
leírásban ismertetett létesítmény "NAK" jelű osztályba tartozik, amely nem tűzveszélyes osztályba
sorolható anyagokból készül, és tűz- vagy hőhatás ellen nincs külön védelemmel ellátva.

A kivitelezéskor a kivitelezö köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi
előírásokat betartani.

Az épitési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra keriilő tűzveszélyes
anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges
tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell.

Budapest, 2020 február28.

')>-

Dr. Kollár Attila

okl. építömémök, vezetö tervezö
KE-Ktervező, 13-12110

'i

....... J^.. (:^. L....
Tancsik Gábor

okl. építömémök, tervezö
KE-K tervező, 09-01295
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Arajánlat

Dunavarsány Városi Térfigyelő Rendszer

bővítésére

^ +36 24 424 200 <^ Ráckeve, Bercsényi utca 7.

Kovács Aliz Réka

Dunavarsány Város
Műszaki és Beruházási Osztályvezető részére

Tisztelt Ajánlatkérő!

Dunavarsány Város Onkormányzatának kérésére megvizsgáltuk a jelzett bővítési igények műszaki
létesíthetőségét. A bejárások, illetve tervezői vélemények alapján az egyes projekt elemekre a
következő ajánlatot adjuk:

I. Halász Lajosné x Vasút sor kereszteződés

Feladat: Esemény szintű megfigyelés kialakítása a fent említett kereszteződésben.

Megvalósíthatóság: A kamera helyének kijelölt oszlopon már 2 kamerás térfígyelési végpont
üzemel, így a helyszínen történő kisebb átalakítások után az új berendezés
rendszerbe beintegrálható.
Uj energiavételezési hely kialakitására nincs szükség

Költségek:
Fix kamera telepítése:
Végpont átalakítás:
Osszes költség:

190000Ft+ÁFA
70 000 Ft+ÁFA

260 000 Ft +ÁFA

II. Halász Lajosné utca - Akácfa utca sarok

Feladat: A Délegyháza - Udülősor felől érkező forgalom rendszámfelismerő
kamerával történő megfígyelése.

Megvalósíthatóság: A végponton jelenleg esemény kamera üzemel, mely rendszámfelismerő
kamerára cserélhető.

Javasolt megoldás: Rendszámfelismerő kamera telepítése meglévő végpontra, meglévö kamera
áthelyezése hibás kamera helyére.

Költségek:

.̂ . ^.
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Kamera telepítés:
{^jendszámfelismerő kamera)
Leszerelt kamera újraprogramozása,
új helyre telepítése
Osszes költség:

350 000 Ft+ÁFA

40 000 Ft + ÁFA
390 000 Ft +ÁFA

III. Forrás lakópark: Ezustfa utca bejárat kamerás megfigyelése

Feladat: A lakópark 510-es út felőli déli bejáratának megfígyelése. A terület északi
bejáratán a Csermely utcán található megfígyelési pont kiegészítéseként.

Megvalósíthatóság: A végpont közelében nincs ELMU kisfeszültségű hálózat. A legközelebbi
energiavételezési pont ~70m nyomvonal távolságban van. Ez áthidalható, de
a 3339/3 HRSZ ingatlanon ( Ezüstfa utca) egy beton gyámos fa oszlop
telepítése szükséges, valamint a kömyező növényzet gyéritése.

Javasolt megoldás: Uj oszlop állítása az Ezüstfa utca 510-es út kereszteződésében,
önkormányzati területen. Az oszlopon fíx kamera telepítése. A legközelebbi
lehetséges ponton az energia vételezés kialakitása, és az áthidaló
gyengeáramú vezeték megépítése. Az adatkapcsolathoz havi 6500Ft áron
biztosítható intemet kapcsolat.

Költségek:
Kamera végpont létesités
Uj beton gyámos faoszlop
Uj energia vételezés kialakítása
Fix, beépített infrával rendelkező kamera
védett adatkapcsolatot biztosító (VPN) router

Osszes költség: 940 000 Ft +ÁFA

IV. Tárolókapacitás bővítése a szerveren

Feladat: Szerver háttértárának növelése

Javasolt megoldás:

Költségek:

A térfigyelő által rögzftett felvételek megőrzési ideje 7 nap. Az eredeti
kameraállomány számának növekedése, valamint a korszerűsítések miatt a
tárterület kapacitása nem képes kiszolgálni ajelenleg hatályos jogszabályban
foglalt (max.) 30 napos felvételmegőrzési időt, ezért ennek bővítése
mindenféleképpen indokolt. Jelenleg a felvételek 7 nap után felülíródnak,
ezzel ellehetetlenitve az 1 hétnél régebbi események visszakeresését.

2x10 TB biztonságtechnikai merevlemez
Osszes költség:

220 000 Ft+ÁFA
220 000 Ft+ÁFA
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V. részlegesen hibás kamerák kiváltása

Feladat: A régi, hibás kamerák csereje

Megvalósfthatóság: A C02 Habitat utca (egészségház), C03 Béke utca, C09 Kossuth L. u., Cll
Vörösmarty u., kamerák 2014-ben kerültek telepítésre és azonos hibával
rendelkeznek: a nappali képen erősen szinhibás képet szolgáltatnak.

Javasolt megoldás: Javasolt e kamerák csereje a következők szerint:

C02 Habitat utca: esemény kamera telepítése 190 000 Ft 1 AFA
Az üdülő sétány kamera áthelyezésével kiváltható

C03 Béke utca: esemény kamera telepitése 190 000 Ft+ AFA
C09 Kossuth utca: esemény kamera telepítése 190 000 Ft+ AFA
C 11 Vörösmarty utca: esemény kamera telepítése 190 000 Ft+ AFA
Összes költség: 570 000 Ft+AFA

A fenti munkák átfütási ideje a megrendeléstől számított 45 munkanap. Ha bármilyen részlettel
kapcsolatban tudok segíteni, kérem keressenek bizalommal!

Tisztelettel:
Mikola Péter

ügyvezetö, Hiteles ICtít.
Ráckeve, 2021.09.24.
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