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1.1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

1.1.1. Rendeltetés
A  meglévő  épület  rendeltetése:  tároló.  A  meglévő  épület  felépítménye  elbontásra  kerül,  valamint  a
vasbeton padlólemez egyik traktusa is. A meglévő épület hasznos alapterülete: 222,2 m2.
A tervezett épület rendeltetése: gyermekanimációs és foglalkoztató közösségi tér, valamint öltözőépület 4 fő
részére. A tervezett épület hasznos alapterülete: 597,6 m2.

1.1.2. Műszaki paraméterek
Övezeti előírás: Kst
Beépítés módja: szabadonálló
Max. beépíthetőség: 8 %
Max. építménymagasság: 4,5 m
Min. zöldfelület: 70 %
Telek területe: 26.977 m2

Meglévő beépítettség: 2,9 %

Tervezett épület bruttó alapterülete: 152,6 m2
Tervezett összes beépített alapterüle: 687,6 m2
Tervezett beépítettség: 2,5 %
Tervezett burkolt felület: 1500 m2
Tervezett zöldfelület: 24.789 m2 (91,9 %)
Tervezett építménymagasság: 3,2 m
Tervezett oldalkert méret: 5,0 m
Legközelebbi épület távolsága: 4,56 m
+0,00 = 105,35 mBf

Felhasznált anyagok, szerkezetek:
Alapozás: beton sávalapok készülnek az öltözőépület teherhordó falai alatt, illetve a színpad határolására. Az
acél szerkezetek alatt beton pontalapok készülnek.
Lábazat: A színpad szélén beton lábazat készül, erre fektetjük a színpad burkolatát.
Falak:  az  öltözőépület  falai  beton  zsalukőből  épülnek  kibetonozva,  vasalva.  A  válaszfalak  10  cm  vtg.
Válaszfaltéglából készülnek.
Falburkolat: gyalult vörösfenyő pallóburkolat, 5/10 cm, natúr, felületkezelés nélkül, gombásodás elleni olaj
beeresztéssel, 1 cm hézaggal
Színpad  burkolat:  nútféderes  gyalult  vörösfenyő  pallóburkolat,  5/10  cm,  natúr,  felületkezelés  nélkül,
gombásodás elleni olaj beeresztéssel
Lépcsős  hátsó  terasz  burkolata:  gyalult  vörösfenyő  pallóburkolat,  5/10  cm,  natúr,  felületkezelés  nélkül,
gombásodás elleni olaj beeresztéssel, 1 cm hézaggal
Hőszigetelés: az öltözők padlószerkezetében 10 cm lépésálló hőszigetelést terveztünk. Az oldalfalakon 10 cm
EPS táblás hőszigetelés készül. A lapostetőn 10-18 cm hőszigetelés készül, lejtésben.
Vízszigetelés:  az  öltözőépület  lapostetején  műanyag  lemez  hőszigetelés  készül  a  hőszigetelés  fölött,
csőátvezetéseknél felhajtva

1.1.3. Számított építményérték
A 245/2006 korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján:
3.3. Egyéb szabadidő és sport építmény: 120.000 Ft/m2



összes nettó alapterület: 566,4 m2
597,6 x 120.000 = 71.712.000.- Ft

1.1.4. Szakhatósági bevonás szükségessége
Tűzvédelmi szakhatóság
Bevonása nem szükséges. Az építmény zárt része 35,3 m2 alapterületű, NAK tűzveszélyességi kategóriába
tartozik.
Műszaki biztonsági hivatal
Bevonása  nem  szükséges.  Az  építési  tevékenység  50kVA  beépített  összteljesítményű  vagy  0,4  kV-nál
nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert nem érint.

Egészségügyi műszaki leírás:
Az épületben 4 fő részére alakítunk ki öltözőt, 2 férfi és 2 nő részére, az öltözőkhöz külön zuhanyzós wc-s
mosdó tartozik. A helyiségek takarításához a raktárban biztosítunk vízvételi lehetőséget, valamint kiöntőt. A
külső terek mosására kerti csapot helyezünk el az épület külső falán.
Az épület használata idényjellegű (nyári), nem fűtött. 

1.2. ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS
Külön dokumentálva.

1.3. TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS
Külön dokumentálva.

1.4. ÉPÜETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS
Külön dokumentálva.
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