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Göd Város Önkormányzata 
Polgármesterétől 
2131 Göd, Pesti út 81. 
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

soron következő ülésére

Tárgy: A Göd 8754 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló „Göd, Nevelek Pacsi Park közösségi kert és ház 
tervezése, a rossz állapotú épületek elkerítése, a kert parkosítása, játszótér és pentanque 
pálya megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás kérése

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Göd Város Önkormányzata a 444/2021. (VII.20.) számú határozata alapján 2021. szeptember 21-én az 1/1 
tulajdonát képező Göd, 8754 helyrajziszámú, természetben Göd, Pacsirta utca 1. szám alatt található 
ingatlan használatáról megállapodást kötött a Neveleki Szomszédok Településrész Fejlesztési és Kulturális 
Egyesülettel, mely megállapodást az önkormányzat 66/2022. (IV. 13.) számú határozata alapján 
módosították. Az Egyesület az ingatlant különböző rendezvények megtartásához, raktárhasználathoz, az 
ingatlan közösségi térré alakításához, parkosítást célzó tereprendezések megvalósításához kapta 
használatba.

Az Egyesület a Pest Megye Önkormányzatától 24 689 000 Ft támogatást nyert el pályázati úton a fenti 
ingatlanon található ház és a hozzátartozó kert tervezésére, az épület elkerítésére, a kert parkosítására, 
játszótér és pétanque pálya létesítésére.

A kertépítészeti kiviteli terv műszaki leírását az Egyesület megküldte és annak részleteit egyeztette a 
beruházási osztállyal, a főépítészi irodával, valamint a főkertésszel. Kérelmében ezen terv jóváhagyását és 
a kivitelezésének megkezdéséhez kéri a Tisztelt Önkormányzat hozzájárulását.

A beruházási osztály véleménye:

„A megküldött tervek alapján a gázvezeték a tervezett játszótér alatt menne át. Az épület jelenleg nem fűtött, 
felújítása után nem biztos, hogy gázfűtést kap, tervezik a korszerűbb hőszivattyús megoldást.

Ha később gázfűtés lesz, új gázterv kell. Ezek alapján engedélyezhető, hogy a bekötést megszüntessék, ha 
lehet telekhatárig, ha szolgáltató így nem engedi, akkor gerincig.
A létrejövő játszótér értéke nagyobb, mint az elbontandó vezetéké, a meghatalmazás kiadása javasolt.

A park és épület tervezett világítását, energiaellátását új földkábeles bekötéssel tervezik, a meglévő régi 
bekötés elbontásával. Ez a helyi rendeletünkkel összhangban van, erre is kiadható a meghatalmazás.
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Összességében:
Javasolt a tervezett beruházáshoz kapcsolódó közművek korszerűsítésére/megszüntetésére felhatalmazni a 
Neveleki SzomszédokEgyesületét.

A főépítészi iroda szakmai véleménye:

A dokumentáció egyelőre csak a kertépítészeti részt tartalmazza, a meglévő épület bővítésével, 
felújításával kapcsolatos tervdokumentáció még nem készült el a leírás alapján. Annak a véleményezése 
tartozik inkább a mi hatáskörünkbe.

Észrevételeim, amit a tervező felé kellene jelezni:

A telek Lf-3 (falusias) lakóövezetbe tartozik, vasúti védőtávolsággal érintett.
A HÉSZ 105.§ (13) bek. alapján „a KÖk övezethez sorolt vasútüzemi területek, vasúti pályatestek és 
vasútállomás 50 m-es védőtávolságán belül elhelyezni tervezett nem vasúti építmények létesítéséhez a 
vasúti felügyelet szakhatósági hozzájárulása szükséges.”

Egyelőre nem derül ki a dokumentációból, hogy mi lesz az épület rendeltetése, de a HESZ alapján az 
alábbi beépíthetőségi paraméterek érvényesek a területre és az alább felsorolt funkciók helyezhetők el:

HÉSZ + Szabályozási Terv:
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„64. § (1)— Az Lf építési övezetben az alábbi funkciójú épületek, építmények helyezhetők el amennyiben
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az övezeti előírás másképp nem rendelkezik:

aj- kétlakásos lakóépület,

bj— két üdülőegységes üdülőépület,

ej mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,

d) kereskedelmi és szolgáltató, vendéglátó épület,

e) szálláshely szolgáltató épület,

f) kézműipari építmény,

g) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi szociális épület,

h) állattartás céljára szolgáló épület, építmény.

(2) Azokon a telkeken, amelyeken 2 lakás létesíthető, azokat egy épületben, vagy két épületben, de 

közterületről mindkettőt közvetlenül megközelíthető módon kell megvalósítani.

(3) Ha egy adott építési telek az övezetre előírt minimális telekméretet többszörösen meghaladja, akkor 

az építési telken elhelyezhető épületek egyikének alapterülete sem haladhatja meg a minimális telekméret 

kétszeres mértéke alapján számított beépíthetőség határértékét.

(4) Az Lf építési övezetben élőkért mélysége minimum 5 m lehet.

(8) Az Lf-3 jelűfalusias lakóterület lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a 

helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények 

elhelyezésére szolgál.

(9) A lakóépületeket, lakó funkciót kiegészítő melléképületeket, egyéb épületeket csak olyan rendeltetés 

céljára lehet létesíteni, mely a falusias lakóterület jellegéhez illeszkedik, valamint a környezetvédelmi 

előírásokban szabályozott környezetvédelmi határértékeket betartja.

(10) -
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(11)-

(12) — AzLf-1, Lf-2 és Lf-3 jelűfalusias lakóterület építési övezetekben legfeljebb két rendeltetési egység 

helyezhető el.

(13) — Az Lfjelíífalusias lakóterületre vonatkozó előírások a 47. § rendelkezéseivel együtt érvény esek. ”

Településképi rendelet előírásai (nem teljeskörűen!):
„Falusias lakóövezetekre vonatkozó előírások
24. §(1) Az Lf építési övezetben az épületek csak magastetősek lehetnek, a tető hajlásszöge 30-45° közötti 
lehet.
(2) A falusias lakóterület építési övezeteiben az építmények, épületek legmagasabb pontja az egyes építési 
övezetekben meghatározott épületmagasságnál legfeljebb 4 m-rel lehet magasabb.
(3) [12] az épületek hossza 25 méternél hosszabb nem lehet. Az előírás vonatkozik a két- vagy többlakásos 
épületekre is. ”
A tervdokumentációban a „Jogszabályi háttér” bekezdésben a 312/2012. Korm. rendelet 1. melléklete 
alapján felsorolt tevékenységek valóban nem építési engedély köteles tevékenységek, azonban az alábbi 
esetekben Településképi bejelentést kell tenni nálunk Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete (TKR) 42. § (1) bek. 
alapján:

„42. § (1) A jelen rendelet előírásai szerint vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt építési munkák 
szerint.

• 1. Építmény helyreállítása, korszerűsítése, utcáról látható homlokzatának megváltoztatása,
• 2. Meglévő többlakásos épület utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzat

felületképzésének megváltoztatása.
• 3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.
• 4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése

melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
• 5. Az épület utcáról látható homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése,

meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
• 6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
• 7. A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési

tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
• 8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése,

amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m 
gerincmagasságot.

• 9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

• 10. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért
magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

• 11. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt a magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
• 12. Megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében

teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű 10 napnál hosszabb ideig és legfeljebb 
180 napig fennálló

o a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, 
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

o b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
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o c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
o d) ideiglenes fedett lovarda,
o e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény építése.
• 13. Növénytermesztésre szolgáló utcáról látható, 3 m magasságot meghaladó üvegház, fóliasátor

építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.
• 14. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,

megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó 
terepszinttől számított 1,5 m magasságot.

• 15. Közbenső kerítés építése, amennyiben a kerítés magassága meghaladja az 1,8 m-t, tömörsége
az 50%-t.

• 16. Utcai kerítés, kerti építmény, építése, átalakítása, korszerűsítése, bővítése a fonatos kerítés
kivételével

• 17. Napenergia-kollektor, klíma, áru-és pénzautomata, építmény utcáról látható homlokzatán való
elhelyezése.

• 18. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló 10 m2-nél nagyobb
hulladékgyűjtő és tároló,

• 19. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m 3 légterű pince építése, meglévő, bővítése.
• 20. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.
• 21. A telekhatártól 3 méteren belül a telek természetes terepszintjének az építési tevékenységgel

összefüggő 50 cm-nél nagyobb, max 1,0 m végleges jellegű megváltoztatása (felette a 312/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendeleti, sz. melléklet 19. pontja szerint hatósági engedélyköteles).

(2) Belterületen az építésügyi hatósági engedélyhez kötött, de a jogerős engedélytől eltérően megvalósuló - 
az eltérést illetően építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - építési munkák csak településképi 
bejelentési eljárás alapján végezhetők az 1) pont alapján.

(3) A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények 
rendeltetésének - részleges vagy teljes - megváltoztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti 
területhasználat

• a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé,
• b) a korábbi rendeltetéshez képest környezetvédelmi (elsősorban zajés légszennyezési) 

szempontból kedvezőtlenebb helyzetet teremthet, jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli 
gépkocsi-forgalmat, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek 
kialakítását teszi szükségessé

• c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet, 
valamint ha

• d) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát, azok 
biztonságát veszélyeztetheti. ”

A főkertész szakmai véleménye:

A műszaki leírás a betervezett kertészeti, kertépítési elemek szempontjából szakszerű és teljes. A 
tervlapok műszaki tartalmát a szkennelt állományból nehéz megállapítani, de ennyiből úgy tűnik, hogy a 
tartalmuk és a műszaki leírás összhangban vannak.
Hiányolom azonban a tervből a csapadékvíz-kezelésre vonatkozó megoldásokat, mely a lejtős 
terepadottságok miatt különösen fontos akár a tetőn, akár a kertben keletkező csapadékvizek esetében. A 
leírás kitér rá, hogy szakági terveket (építészet, gépészet, villamosság, stb.) nem tartalmaz, azonban 
fontosnak tartom, hogy az épület felújításból adódó kötelező (tetőfelületekről gyűlő csapadékvíz 
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kezelésére szolgáló) elemeknek már a kertépítés során legyen helyük a későbbi bontások elkerülése 
érdekében. Amennyiben van rá hely, célszerű lenne esővízgyűjtőt beépíteni és a park öntözésének 
kiegészítésére használni, vagy egyéb felszíni csapadékvízkezelési megoldásokat, pl. esőkertet kialakítani. 
Nem tér ki a terv az öntözés vízvételi típusára (fúrt kút vagy hálózati víz) sem, de a vízvételi helyeket is ki 
kell építeni a többi földmunkával és elektromos vezetékezéssel együtt. Ezek mind befolyásolhatják az 
ajánlati árat.
Továbbá célszerűnek tartanám akár favédelmi szempontból is már a tervezési fázisban meghatározni a 
gyepnyesésből származó termőföld-depóniák helyét a parkban, mivel ehhez egy kivitelező sem fog 
tervezői művezetést kérni, hanem lerakja, ahova jónak látja.

A fentiek figyelembevételével, kérem, a Tisztelt Bizottság és Képviselő-testület döntését az alábbi 
határozati javaslatokról.

Határozati javaslat:

.../2021. (VII. ...) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad a Neveleki Szomszédok Településrész Fejlesztési és 
Kulturális Egyesület (székhelye: 2131 Göd, Őszapó utca 5., nyilvántartó hatóság neve: Budapest 
Környéki Törvényszék, nyilvántartási száma: 13-02-0006822., adószáma: 18727786-1-13., statisztikai 
számjele: 18727786-9499-529-13., képviseli: Báli Péter elnök) részére, a Dunakeszi Járási Hivatal 
Járási Földhivatala által nyilvántartott Göd belterület 8754. hrsz. alatt nyilvántartott, az 
Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, 1445 m2 alapterületű, természetben a 2132 Göd, 
Pacsirta utca 1. szám alatt található, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlanon az épület 
elkerítésére, a kert parkosítására, játszótér és pétanque pálya létesítésére és a kivitelezési munkák 
megkezdéséhez. A beruházás Pest Megye Önkormányzatánál pályázati úton az Egyesület által nyert 
24 689 000 Ft támogatásból valósul meg.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022.

Balogh Csaba 
polgármester
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Göd Város Önkormányzata

Balogh Csaba polgármester úr részére

Göd, 2022. 04. 22.

Tisztelt Polgármester úr!

2022.01.17 - én a Polgármesteri hivatalban (jegyző és polgármester úr részvételével) részletesen bemutattuk a Neveleki 
Szomszédok Településrész Fejlesztési és Kulturális Egyesület által elnyert 2132 Göd Pacsirta u. 1. szám alatt megvalósuló: 
GÖD, NEVELEK PACSI PARK KÖZÖSSÉGI KERT „I. ütemben a kert és ház tervezése, a rossz állapotú épületek elkerítése, 
a kert parkosítása, játszótér és pentanque pálya megvalósítása" Gödi zöld-fenntarthatósági Alap, iktatószám:861-2/6021-ból 
megvalósuló projektünket, s annak pályázati anyagát.

2022.03.17-én E-papír beadásával írásban is kértük a pályázat támogatását Göd város Önkormányzatától. Tájékoztatásul 
írásban is megküldtük a nyertes pályázat alapján kezdődő beruházás tartalmáról és annak határidejeiről a pályázati szerződést, 
s a pályázati anyagot. (Dokumentum érkeztetési száma: 308058334202203172151456000).

2022. 04.14-én a Közgyűlés egyöntetűen elfogadta a pályázat megvalósítása céljából a használatba vételi szerződés 
meghosszabbítását és a pályázattal összhangban történő módosítását.

Mellékelve küldjük a KERTÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERV, MŰSZAKI LEÍRÁST, mely a Göd Város Önkormányzatával 
2021.08.12-én kötött használatba vételi szerződés céljaival összhangban, a fenti pályázati anyag alapján került 
megfogalmazásra.

Kérjük ezen terv kivitelezésének megkezdéséhez a tisztelt Önkormányzat hozzájárulását. Döntésüket, esetleges javaslataikat, 
kérdéseiket kérjük a pályázati szoros határidőink szem előtt tartásával 8 napon belül szíveskedjenek jelezni az egyesület 
alelnökének: Bánfalvi-Radó Boglárka, 2132 Göd, Őszapó u. 5., rado.boglarka@gmail.com

Kérjük továbbá a kivitelezés során szükséges közművekkel való kapcsolattartás, felmerülő munkák megrendelésének 
elősegítése céljából egy kapcsolattartó kijelölését az Önkormányzat részéről.

Levelünket e-mailben is eljuttattuk Polgármester úrnak!

Tisztelettel;

Bánfalvi-Radó Boglár NEVELEKI SZOMSZÉDOK EGYESÜLET
Neveleki Szomszédok Egyesület^^^. Ösza^u. 5.^ 
alelnök E-mall: egyasulet@nev8lekíszorr:szí’±>k.hu
pályázati kapcsolattartó Bankszla.: 16200230-100167ü7





GÖD, NEVELEK PACSI PARK KÖZÖSSÉGI KERT

„I. ütemben a kert és ház tervezése, a rossz állapotú épületek elkerítése, a kert 

parkosítása, játszótér és pentanque pálya megvalósítása"

Gödi zöld-fenntarthatósági Alap, iktatószám:861 -2/6021 -ból megvalósuló projekt

KERTÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERV

MŰSZAKI LEÍRÁS

Helyszín:
Göd, Pacsirta utca Hrsz. 8754

Megbízó:
Neveleki Szomszédok Egyesület 

213 Göd Őszapó utca 5.

Tájépítész tervezők:

Tóth Eszter oki. tájépítészmérnök (K 01-5253) 
Nagy Dorina oki. tájépítészmérnök (K 01-5319)

Budapest, 2022. április 14.



TERVJEGYZÉK

K-01 Meglévő állapot M 1:200

K-02 Kertépítészeti kiviteli terv M 1:200

K-03 Tereprendezési terv M 1:200

K-04 Terepmetszet (A-B-C) M 1:200

K-05 Kitűzési (méretezési) terv M 1:200

K-06 Lámpakiosztási terv M 1:200

K-07 Növénytelepítési terv M 1:200

K-08 Részlettervek M 1:20

IRATJEGYZÉK

Műszaki leírás
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MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
A terület Göd, Nevelek városrészének családi házas övezetében helyezkedik el, a 

Pacsirta utca- Fülemüle utcák találkozásánál. A telekre mindkét utcáról be lehet menni.

A tervezési terület a telekhatáron belüli „L" alakban kijelölt terület. Mivel a tervezett 

épület paraméterei még nem ismertek, ezért azt a területrészt jelen tervdokumentáció 

nem tartalmazza.

A lehatárolt tervezési terület nagysága: -950 m2.

A telken egy darab átépítendő épület található, egyéb építmény nincsen. A terep 

lejtős, DNy-ÉK irányú, a telek teljes hosszában 4,5 m. Az épület előtt alakult ki egy 

nagyobb egybefüggő sík terület.

A területen található fák (lombullató és örökzöldek) megtartandók. A K-i telekhatár 

mentén lévő fiatal babérmeggy sövény lehetőség szerint megtartandó, azonban a 

kivitelezés megkezdése előtt állapotuk felülvizsgálandó. A kipusztult egyedek 

pótlandók.

Fotódokumentáció a meglévő állapotról

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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Jogszabályi háttér
A 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete értelmében a tervezett építéshez 

építési engedély nem kell:

„13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után 

gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak 

építése, egyéb építési tevékenység végzése.

19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél 

nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.

20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, 

korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem 

haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, 

húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő 

növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, 

átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

28. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően 

elbontandó állványzat és felvonulási építmény építése.”

Gyermekjátszótér csak az MSZ-EN-1176 szabványnak megfelelő eszközöket 

tartalmazhatja, továbbá a játszótéri eszközök biztonságosságáról 78/2003. (XI. 27.} GKM 

rendelet előírásainak megfelelően a betervezett eszközök esetében csak olyan 

eszközök telepíthetőek, amelyek rendelkezzenek kijelölt szervezet által kiadott 

megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi 

tanúsítvánnyal.

Jelen dokumentáció költségkalkuláció munkarésze, valamint jelen tervezői megbízás a 

tervezői művezetés díját nem tartalmazza. A tervezői művezetés a Megbízó és a 

Tervező külön megállapodásának tárgyát képzi.

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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Ajánlattételre vonatkozó irányelvek
Jelen tervdokumentáció egyben ajánlattételi tervdokumentációnak is használható.

A kivitelezőnek, árajánlata készítésének idején, a helyszín aiaoos megismerése és - 
szükség szerint - a tervben közölt méretszámítás és megadott mennyiségek 
felülvizsgálata alapján kell egyösszegű, fix áras ajánlatot adnia.

Az ajánlattevőnek a környezetrendezés tekintetében az általa alkalmazni kívánt 
technológiákat, anyagokat és berendezéseket a kor legmagasabb műszaki 
követelményeinek figyelembevételével kell megvalósítani, annak érdekében, hogy a 
későbbi hasznosítási joggal bíró Fenntartó az ésszerű, gazdaságos és jól leszabályozható 
módon hasznosíthassa az általa megkívánt közcélú igénybevétel időtartama alatt.

Az ajánlattevő által alkalmazott anyagoknak, termékeknek és technológiáknak meg 
kell felelniük a vonatkozó Magyar Szabványoknak, valamint a magyarországi 
építésügyi-, biztonsági-, tűzvédelmi-, egészségügyi-, munkavédelmi- és 
környezetvédelmi hatóságok előírásainak. Ajánlattevő felelős a felhasznált anyagokra 
és termékekre vonatkozó minőségi bizonyítványok beszerzéséért a Magyar Építésügyi 
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) a felhasználás előtt. Amennyiben 
vonatkoztatható Magyar Szabványbeli előírás nincs, az anyagoknak vagy valamely 
elismert Európai szabványnak kell megfelelniük, vagy az elérhető legjobb minőségűnek 
kell lenniük.

Minden munkának eleget kell tennie az érvényes Magyar Építési Törvénynek és a 
Vállalkozási Alapszabályokban, illetve más illetékes hatóságok rendelkezéseiben foglalt 
szabályozásnak.

A megvalósítással kapcsolatos, az ajánlattevő által, illetve az ő nevében, az ő 
megbízásából készített esetlegesen szükséges műszaki tervek, technológiai részlettervek 
és leírások az ajánlattevő kizárólagos felelősségébe tartoznak. Ajánlattevőnek saját 
költségén kell biztosítani a teljes megvalósításhoz esetlegesen szükséges minden 
vizsgálatot, ellenőrző számítást, minősítést, tesztet. Amennyiben a betervezett anyagok 
beépítése során olyan részletmegoldások merülnek fel, melyekre az adott anyag nincs 
minősítve, és az adott feladat másképp nem megoldható, az ajánlattevő kötelessége 
ezekre a Tervező és a Megrendelő jóváhagyását időben megkérni.

Az ajánlattevő feladata - a vállalási áron belül - mindazoknak a provizóriumoknak a 
megtervezése (engedélyes tervek, gyártmánytervek, részlettervek) ill. megterveztetése 
és megvalósítása, amit a jelen tervdokumentáció nem határoz meg, de ami az 
építésből szükségszerűen adódik.

Az ajánlattevőt úgy tekintjük, hogy megbizonyosodott a tervdokumentációban 
megadott, illetve a szerződési dokumentumokból ésszerűen következő feladatokra 
vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy 
vállalási árának végösszege fedezi minden szerződésben foglalt kötelezettséget és 
feladatot, ami a munkák elvégzéséhez és maradéktalan teljesítéséhez szükséges.

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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Ajánlattevő a komplex megvalósítás során nem hivatkozhat arra, hogy a 
tervdokumentáció nem volt teljes körű. Amennyiben a dokumentáció nem 
értelmezhető egyértelműen, saját érdekében, az ajánlattevő kötelessége az 
ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani.

Sérült felületű, vagy formájában torzult anyag, ill. gyártmány nem építhető be.

Valamennyi beépített szerkezetet (anyagot, gyártmányt) úgy kell megvédeni az építés 
ideje alatt, hogy az a Megrendelőnek történő átadásig kifogástalan állapotban 
maradjon meg.

Valamennyi beépített anyag, szerkezet, burkolat, szerelvény stb. karbantarthatóságát, 
tisztíthatóságát, javíthatóságát, nagyobb bontás nélküli cseréjét biztosítani kell.

A tervben és a költségkiírásban szereplő termékektől, anyagoktól, gyártmányokat, 
termékeket, vagy azokkal egyenértékű, illetve annál jobb minőségű gyártmányt és 
terméket lehet beépíteni! Eltérni csak az Építtető műszaki megbízottjának írásos 
hozzájárulásával a műszaki egyenértékűség igazolása mellett lehet.

A jelen dokumentáció a kiviteli terv alapján számolt mennyiségeket tartalmazza, 
melyeket a terv digitális állományát felhasználva mértünk.

A tájépítész tervezőnek nincs megbízása tervezői művezetésre, amennyiben az 
ajánlattevő a tervezői művezetést igénybe kívánja venni, úgy annak költségével az 
árajánlat készítése során számolnia kell.

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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TERVEZETT ÁLLAPOT
A tervezési feladat egy olyan közösségi kert és játszótér létrehozása volt, ami a 

környékbeli lakók pihenését, kikapcsolódását szolgálja.

A parkba terveztünk egy kicsiknek és egy nagyoknak szóló játszóteret, lelátóval ellátott 

petanque pályát. Továbbá elhelyezésre került egy pingpong asztal, valamint pihenést, 

kikapcsolódást szolgáló park bútorok. (Utóbbiak a költségek függvényében lehet hogy 

későbbi ütemben valósulnak meg.) Kialakítottunk egy nagy, egybefüggő tornára, 

labdázásra is alkalmas gyepes felületet, mely akár későbbiekben játszótéri elemekkel 

bővülhet. Az épület környezetében (a tervezési területen túl) szintén adtunk javaslatot 

későbbi funkcióbővítési lehetőségre (mezítlábas ösvény, további játszóelemek, 

bográcsozó).

A parkot igyekeztünk úgy kialakítani, hogy minden korosztály megtalálja a számára 

kikapcsolást biztosító elfoglaltságot.

A tervezés során, a Megrendelői igények figyelembe vétele mellett, fontos szempont 

volt a meglévő adottságokhoz való illeszkedés. Cél volt továbbá az igényes, idő-és 

használatálló, korszerűen és hatékonyan fenntartható burkolatok, berendezések 

elhelyezése.

Fontos volt az egységes arculat kialakítása a parkon belül.

Tervezési elvek

- A park zöldfelületi jellegének, növényállományának megtartása, a park 

zöldfelületeinek és infrastruktúrájának műszaki és esztétikai megújítása mellett.

- A gyalogos felületek akadálymentes kialakítása.

- Pihenési lehetőség biztosítása padok, asztalok kihelyezésével

A parkon belül egységes anyaghasználat, és bútorozás; ezáltal a hely 

identitásának kialakítása

- Virágzó növényfelületek, valamint ökológiailag megfelelő, fenntartható 

növényzet.

A játszótér két részre lett osztva: a park felső része a nagyobbak, míg az épület előtti 

rész a kisebbek játszótere. A két rész bár egymástól távolabb helyezkedik el, de mivel a 

park teljesen bekerített, így a gyerekek teljes biztonságban tudnak játszani.

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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A játszótéri eszközök modern formavilágúak, magas minőségű, könnyen fenntartható 

anyagból készültek. Az egységes arculat érdekében az elemek többsége zöld színű. A 

játszótéri eszközök kiválasztása során szempont volt, hogy egy-egy eszközt többen is 

tudjanak használni, azért hogy a játszótér közösségi élményt nyújtson a gyerekek 

számára.

A játékok alá gyep, illetve fenyőkéreg mulcs és/vagy homok ütéscsillapító burkolatot 

terveztünk.

Göd, Nevelek- Pacsi Park 
Kertépítészeti kiviteli terv



BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK
A kertépítészeti szakági dokumentáció bontási tervet nem tartalmaz.

A tereprendezési munkákat a Tereprendezési terv, valamint a terepmetszetek szerint kell 

elvégezni.

A megrendelő és a tervezők közös célja a projekt során a környezettudatosság, mely a 
felhasznált anyagokra, megoldásokra és az építési technológiákra egyaránt 
vonatkozik.

Mindennemű újrahasznosítás a vonatkozó szabványok betartása mellett történhet és a 
technológia kiválasztásakor a Megrendelő képviselőjével és a tervezővel egyeztetni 
szükséges.

A bontás/tereprendezés és a későbbi építési tevékenység során a fák statikai 
védőzónájában, illetve a közművek 2 m-es környezetében kézi munkaerőt kell 
alkalmazni!

Gyepnyesés
A meglévő zöldfelületek területén 5 cm vastagságban le kell termeli a termőföldet. 
Amennyiben a letermelt föld minősége megfelelő, töltésépítéskor felhasználható.

Fakivágás
Jelen tervezési területen belül fakivágás nem történik. Az épület előtt egy kisebb 
növényfoltot (cserjefoltot) kell eltávolítani.

Egy fa átültetendő.

Favédelem
MSZ 12042 „Fák védelme építési területen” szabvány alapján:

A bontási munkák végzésekor a megmaradó élő környezet (fák, cserjék) védelmét 
mindig körültekintően, kellő alapossággal kell biztosítani. Bontás megkezdése előtt az 
építési területtel érintett fák statikai védőzónáját (Az 1 méter magasságban mért 
törzsátmérő négyszerese) 2 m magas zárt deszkázató fakalodával körbe kell venni a 
mechanikai sérülések megelőzése érdekében. Amennyiben a statikai védőzóna nem 
keríthető le, úgy 3 rétegű törzsvédelemről kell gondoskodni!

A közműfektetésekkor a meglévő fák védelmét figyelembe kell venni, a 
védőtávolságokat a fáktól be kell tartani!

Űrszelvénybe, egyéb nemkívánatos helyre nyúló ágak levágása, száraz gallyazás 
esetén a vágási sebeket kezelni kell az építkezés alatt, szükség szerint többször is.

A favédelmi területen nem szabad vegyszert tárolni és használni!

Favédelmi területen nem szabad tüzet gyújtani!

Az építési területen álló fákat rendszeresen öntözni kell!

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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A felszínre került gyökereket meg kell védeni a kiszáradástól!

A felszínre került gyökérzet mielőbbi betakarása földdel, takaróanyaggal.

A fa közelében ideiglenes csapokat nem szabad kialakítani, az ott lévő csapokat a 
fától távolabbi területre át kell helyezni!

Az árnyékból kikerült törzset takaróanyaggal meg kell védeni!

A takaró anyag lehet jutaszalag, kókuszrost szövet, geotextília, de lehet speciális favédő 
fehér festék is.

Az építési területen a fák a gyökeréről a földlehordást, és 20 cm-nél nagyobb feltöltést 
meg kell tiltani és meg kell akadályozni!

Feltöltés előtt a gyökérnyaki részt meg kell védeni. A gyökérnyak nem kerülhet 
feltöltésbe. Köréje védőgyűrűt kell építeni.

Árkot, építési gödröt csak a fa statikai zónáján kívül lehet ásni.

Ha az engedmények területén kell ásni, akkor az alábbi szabályokat kell betartani:

• földmunkát csak kézzel lehet végezni,

• a 2 cm-nél vastagabb gyökereket nem szabad elvágni, egyedi gyökérvédelemmel 
kell ellátni

• a 2 cm-nél vékonyabb gyökereket csak metszeni szabad, nem lehet elszakítani,

• az árokban lévő gyökereket takarni kell,

• a vezetéket a gyökerek alatt át kell fűzni,

• az árkot tápanyag-dús talajkeverékkel kell visszatölteni.

A gyökérterületen ásni csak kézi munkával, vagy a talaj lefújásával, leszívásával, 
lemosásával lehet.

A 2 cm-nél kisebb gyökereket metszéssel vágjuk le és nem elszakítjuk, vagy ásóval 
elvágjuk. Metszésnél a vágási felület legyen sima és roncsolásmentes, tehát a 
gyökérnek adjunk esélyt a megújulásra. Metszés után a metsz lapot növekedésserkentő 
anyaggal, gyökereztető hormonnal kell kezelni.

A 2 centiméternél vékonyabb gyökereket el kell metszeni!

A feltárt gyökereket a kiszáradástól és a fogyástól takarással és a takaróanyag 
nedvesen tartásával kell megvédeni!

Gyökérzónába földvezetékeket csak átfűzéssel lehet lefektetni!

Az árkot tápanyag-dús földdel kell feltölteni!

A gyökérterületet csak olyan technológiával lehet terhelni, aminél:

• a gyökerek mechanikailag nem sérülnek,

• a talaj felső rétege nem károsodik,

• a talaj víz- és tápanyagellátása káros mértékben nem csökken,

• a talaj légcseréje biztosított,
Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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• a talaj nem fertőződik, szennyeződik. Különböző mértékű terhelésre, különböző 
technológiák alkalmazhatók.

Egyéb faápolási munkák
A területen megmaradó fákat a burkolatépítési munkák előtt a baleset-megelőzés 

érdekében a száraz ágaktól meg kell tisztítani. A faápolási munkák megkezdése előtt a 

fákat át kell vizsgálni, az esetleges madárfészkekből és denevérodúkból ki kell menteni 

az állatokat. A fákat 3 m magasságig fel kell stuccolni - a lelógó ágakat le kell vágni. A 

vágott felületeket fabalzsammal be kell kenni a vágást követő 1 órán belül.

Kitűzés
Jelen tervdokumentáció méretvonalas kitűzést alkalmaz.

Tervezett állapot kitűzéséhez a rendelkezésre áll a terv digitális állománya EOV 

rendszerben, amit a kivitelező részére dwg vagy dxf átadásra kerül. Erről az állományról 

a kitűző geodéta bármely vízszintes értelemben kitűzendő pont koordinátáit leveheti, 

kitűzheti. Célszerű helyi koordináta-rendszert felállítani, használni.

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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ÉPÍTÉSI MUNKÁK

Játszótérépítés
A játszótér többgenerációs: az épület előtti, alsó rész a kicsiket 2-10 éves korosztályt, 
felső rész pedig a nagyobbakat (10+ korosztályt) célozza meg.

A játszóeszközök felületkezelve, színre festve érkeznek, a telepítés és rögzítés gyártói 
javaslat alapján történik.

Tervezett játszóeszközök
A nagyok játszóterén egy három üléses hintát- két sima hinta-egy fészekhinta beülőt 
terveztünk.

1. NÓVUM Háromüléses hinta- fészekhíntával. Ütéscsillapítás: 30 cm mulcs

vagy homok

A nagyobbak játszóterének másik központi eleme a körforgós mászó. Ütéscsillapítás: 50 
cm mulcs vagy homok

2. POLYGO C típusú forgó mászó kúp

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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A kisebbek játszóterén baba-mama hinta, rugós játék, libikóka, és játszó panelek 

találhatók.

3. NÓVUM baba-mama hinta. Ütéscsillapítás: 30 cm mulcs vagy homok

4. NÓVUM rugós játék. Ütéscsillapítás: laza termőföld-fű

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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5. NÓVUM- Wheel cár (szerepjátékra is alkalmas kormánykerék paneles játék) 

Ütéscsillapítás: laza termőföld-fű

6. NÓVUM négyüléses libikóka. Ütéscsillapítás: 30 cm mulcs vagy homok

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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7. NÓVUM mini music island- zenélő játékpanel. Ütéscsillapítás: laza termőföld-fű

8. Homokozó: 20 cm átmérőjű. Különböző magasságú akácfarönkökből

70-80 cm mélyen a földbe ásva, elszenesítve. A kiálló részek egyensúlyozó és 

ülőfelületként is használhatók. Ütéscsillapítás: laza termőföld-fű

(Opcionálisan újrahasznosított műanyag kompozit paliszád szegély is 

alkalmazható)

Előkép a homokozóról:

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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Burkolatok

Ütéscsillapítás
A játszóeszközök alá víz és légáteresztő fenyőkéreg mulcs vagy homok ütéscsillapító 
burkolat kerül. A burkolatok min 1-2 % lejtéssel készülnek.

Ütéscsillapító mulcs/homok burkolat- 30 cm
• 30 cm 30-50 mm szemnagyságú fenyőkéreg mulcs/homok

• 1 rtg geotextília

• 10 cm 11/22 mm szemnagyságú bazalt zúzott kő

• 1 rtg geotextília

• tömörített altalaj

Rétegrend vastagsága: 40 cm

Ütéscsillapító mulcs/homok burkolat- 50 cm (C- típusú forgó-mászó kúp alatt)
• 50 cm 30-50 mm szemnagyságú fenyőkéreg mulcs/homok

• 1 rtg geotextília

® 10 cm 11 /22 mm szemnagyságú bazalt zúzott kő

• 1 rtg geotextília

• tömörített altalaj

Rétegrend vastagsága: 60 cm

Az ütéscsillapító burkolatok és a gyep közé opcionálisan műanyag szegély is tehető.

Sport a parkban
A parkban 2 db 4x15 m petanqye pályát alakítottunk ki. A pályák részben a meglévő 
pálya helyén, a terület ÉK-i részén helyezkednek el.

A pálya rétegrendje:
• 10 cm őrölt murva petanque pálya burkolat

• 2 cm 5/12 osztályozott folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap

• 1 rtg geotextília

® tömörített altalaj

Rétegrend vastagsága: 12 cm

OPCIÓ: A parkban egy pingpong asztal számára is kijelöltük a helyet, azonban az első 

ütemben az asztal nem kerül elhelyezésre.

Az asztal köré laza termőföld és gyep kerül.

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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Javasolt pingpong asztal típusa (OPCIÓ): Decathlon Kültéri pingpongasztal free stílusú 

játékhoz, 510 Pro Outdoor, szürke

(https://www.decathlon.hu/p/kulteri-pingoongasztal-free-stilusu-jatekhoz-510-pro-  

outdoor-szurke/ /R-O-X8352846)

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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Berendezések, bútorok
Az egységes arculat kialakítása érdekében egységes bútorzat kialakítása javasolt.

Az első ütemben a bútorok opcionálisan kerültek kiírásra.

• Támla nélküli pad: Városszépítő konstruktív lóca 44040101 -TN-V 
(http://varosszepito.hu/Dadok/konstruktiv-loca/ )

• Piknik asztal és pad: a támla nélküli paddal azonos típusú asztal-pad szett került 
betervezésre: Városszépítő konstruktív 44010203-V
(htto://varosszeoito.hu/asztalok/konstruktiv-asztal/ )

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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• A Városszépítő Konstruktív típusú asztal-pad helyett opcionálisan javasolt asztal 
és pad: Alex bútor Cube nagy asztal KA-11 /101149705/ és Alex bútor Cube pad 
P-32 /10115012ó/ (https://alexbutor.hu/utcabutor/termekek/egyeb/io-32-cube- 
Dad-3-szemelyes-tamla-nelkul-cube-pad-3-szemelyes-tamla-nelkul/ )

© Opció pad asztal: KroneMag THAVIS.B kültéri ülőpad és asztal
(https://www.kronemag.hu/kulteri-etkezoasztal-thavis)

Göd, Nevelek- Pacsi Park
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Opció sakk asztal: KroneMag Campina

https://www.kronemag.hu/sakk-asztal-ket-paddal-camiaina

• Opció sakk asztal: Alex bútor AÖ-03 asztal-pad szett 
https://alexbutor.hu/utcabutor/termekek/egyeb/oa-03-asztal-szett-oa-03-asztal- 
szett/

Göd, Nevelek- Pacsi Park
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• Fa körüli pad (httos://varosszepito.hu/padok/kor-loca/ )

Hulladéktároló: A bejáratok, valamint a pingpong asztal melletti területeken 1-1 
(összesen 3 db) hulladéktároló elhelyezését javasoltuk.

Javasolt típus: Városszépítő konstruktív kerek 44040101-K-V 
(https://varosszepito.hu/szemetgyuitok/konstruktiv-kerek/ )

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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OPCIÓ: Kronemag Úrban 10.Alba.cs
hulladekgyujto-urban-10.albq-.Gi

https://www.kronemag.hu/kulteri-iaarkk

Ivókút (OPCIÓ): A parkban javasolt elhelyezni egy ivókutat. Javasolt típus Városszépítő 
Csongor ivókút (44040601-V), antracit színben (RAL 7016). Az ivokutat 

szikkasztórendszerrel kell ellátni.

A II. ütemben a bejárat mellé egy kerékpártároló elhelyezését is javasoljuk.

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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Petanque pálya melletti lelátó, ülőfelülettel:

A szintkülönbség áthidalása érdekében lelátónak is alkalmas támfalrendszer 

alakítottunk ki a petanque pálya mellett.

A lelátó váza: beton sávalapba rögzített 2 sorban rakott ZS15 vasalt zsalukő, min 12-es 

betonvas, 15-20 cm-ént rakva, pl.: Hilti Prémium (HIT-HY 170) injektálható hibrid habarcs 

ragasztóval ragasztva.

A zsalukő látszó felületét színes betonfestékkel javasoljuk lefesteni (OPCIÓ párnafára 

helyezett faburkolat)

Az ülőfelület ckt alapra rögzített gyalult, luc/jegenyefenyő tartószerkezeti léc párnafa 

min 40 cm térközzel, laposfejű süllyesztett anyás, horganyzott betoncsavarral rögzítve, 

2x15 cm szélezett, gyalult, vörösfenyő deszka, vékony lazúr felületkezeléssel.

Padozat
—2x15 cm szélezett, gyalult, vörösfenyő deszkát vékony lazúr felületkezeléssel 
-Gyalult, luc/jegenyefenyő tartószerkezeti léc párnafa

min 40 cm térközzel
-iqposfelyű süllyesztett anyás, horganyzott betoncsavar rögzítés

Göd, Nevelek- Pacsi Park
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Világítás
A tervezés során fontos szempont volt, hogy a park este is használható legyen, ezért a 
világítás megtervezésére nagy gondot fordítottunk. Az elektromos bekötések az I. 
ütemben kialakítandók, a lámpatestek a költségektől függően kerülnek telepítésre. A 
lámpák pozícióját a KOó-Lámpakiosztási tervdokumentáció tartalmazza. A kiválasztott 
lámpatípus függvényében a lámakiosztási terv módosulhat!

Javasolt lámpatípus:
• Egykorú és kétkarú kandeláber: Városszépítő Egyszerű kandeláber

https://vorosszepito.hu/kandelaberek/egvszeru-kandelaber/

• OPCIÓ: Városszépítő Konstruktív kandeláber 1 és 2 karos

https://varosszepito.hu/kandelaberek/konstruktiv-kandelaber/

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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• OPCIÓ: Városszépítő Urban kandeláber 1 karos 

https://varosszeoito.hu/kandetaberek/urban-kandelaber/

• A jelölt helyeken a lámpaoszlopokra rögzített, külön kapcsolható ledes reflektor 

telepítése javasolt.

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv

28



Zöldfelületek

A tervezett növényállomány maximálisan illeszkedik a meglévő környezetbe. 
Figyelembe vettük a tervezett fajok termőhelyi igényeit. A tervezett fajok tág 
tűrőképességűek, extenzíven fenntarthatok, ugyanakkor magas esztétikai értékek 
hordozója.

A terület előkészítése
A beültetés előtt a zöldfelületekről az összes építési és egyéb hulladékot el kell 
távolítani.

A fákat 1,5x1,5x1,5 m-es gödörbe kell ültetni. Az ültető gödrökben 50 %-os talajcsere 
szükséges. Az ültetés során a beültetett fák körül a visszatöltést először a meglévő 
földdel, majd a gödör felétől az új termőfölddel kell elvégezni. Az új termőföld csak 
igazolt eredetű, gyom- és vegyszermentes, min. 2 % humusztartalmú, alacsony 
sótartalmú (max. 0,15%), legfeljebb 0,4 KA kötöttségű termőföld lehet.

A növényanyag előkészítése
Konténeres szaporító anyag különösebb előkészítést nem igényel, az ültetés 
megkezdéséig azonban gondoskodni kell a konténerek folyamatos vízellátásáról.

Szabadgyökerű növényanyag csak szeptember 30-a és november 20-a, illetve március 
1-je és április 20-a között ültethető. A szabadgyökerű szaporítóanyag ültetését a 
beszerzést követően azonnal meg kell kezdeni. Ültetés előtt a szaporítóanyag gyökerét 
1-1,5 órán keresztül vízben kell tartani. A gyökereket az ültetés előtt kissé vissza kell 
vágni, az esetleg elhalt, károsodott részektől megszabadítani. A föld feletti részek 
metszését csak tavaszi ültetés előtt szabad végrehajtani.

Az ültetés módja
A növényt ültetőléc mellett, olyan mélyen az ültető gödörbe állítani, hogy az oltás helye 
a talajszint fölé kerüljön, vagy a gyökérnyak a talajszinttel egy síkba essen. A földlabdát 
a gödörbe helyezést követően meg kell lazítani. Ezután az ásás során kitermelt földet - 
folyamatosan tömörítve - vissza kell rakni. Ültetés után a növényeket bőségesen be kell 
öntözni.

Növényfajok
A növények kiválasztásánál a tág tűrőképességű, strapabíró fajokat részesítettük 
előnyben, hogy a park növényvilága sokáig megmaradhasson.

A növénytelepítéshez felhasznált termőtalajokat a beépítés előtt akkreditált 
talajvizsgáló laboratóriumban (a későbbi kivitelezői reklamációk megelőzése 
érdekében) javasolt bevizsgáltatni.

Erdészeti csemetekertből származó növényanyag nem fogadható el.

Amennyiben a kiírt fajta nem beszerezhető a kivitelezés ideje alatt, akkor a Tervezők, és 
a Megrendelők jóváhagyása mellet választható más olyan fajta, mely az eredetileg 
meghatározott fajta termőhelyi igényeivel megegyeznek.

Göd, Nevelek- Pacsi Park
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A növényanyag feleljen meg:

MSZ 12170:1997, (Díszfaiskolai termékek követelményei) MSZ 12172:2019, (Díszfák és 
díszcserjék közterületi fásításra)

Az anyagok minőségi megfelelőségét, szállítását és a tárolását e szabványoknak 
megfelelően kell végezni, és igazolni. Ezen belül a tervezett növényanyag minősége, 
ültetése:

A növények ültetése: a Flóralista és a K07- Növénytelepítési terv alapján.

Gyepesítés

A munkák megkezdése előtt a talajfelszínt meg kell tisztítani, minden törmeléktől 
(kövektől, gyökerektől, stb...) és egyenletes talajfelszínt kell kialakítani. A gyepesítés a 
bolygatott területeken kéz magvetéssel, illetve a meglévő gyep felülvetésével történik. 
Az Extra Sport fűmagkeveréket 4-5 dkg/m2 mennyiségben kell kijuttatni. A vetést követő 
2 héten keresztül napi min. 3x4 öntözés szükséges.

Földmunka és finom tereprendezés
A petanque pálya lelátó mögötti föld, a nagyok játszótere (C típusú játszó) rézsűjéhez 

felhasználható. A burkolattükrökből kikerülő felesleges földet el kell szállítani.

Öntözés
A cserje és évelőfelületek öntözését csepegtetőcsöves, a gyepfelületek öntözését 
pedig szórófejes öntözés biztosítja.

Jelen tervdokumentációnak nem része az öntözőrendszer terv.

Szakági tervek

Jelen tervdokumentációhoz külön elektromos tervdokumentáció nem készült. A 
kertépítészeti tervdokumentáció csak a lámpák típusát és helyét határozza meg.

Az öntözőrendszer terv nem része a kertépítészeti tervdokumentációnak.

Külön szakági tervek (elektromos, gépészet, statika stb) nem készültek.

A parkban kamerarendszer kerül kiépítésre. A biztonságtechnikai tervek a kertépítészeti 
tervvel összenézendők!

A kertépítészeti tervezés folyamán az építészeti tervek még nem ismertek.

Göd, Nevelek- Pacsi Park
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Munkavédelem
A műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és jelen terv készítése során a vonatkozó 
jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült.

Az építés során alkalmazandó építési technológiák esetében a kivitelezés minden 
fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó munkavédelmi 
szabályokat, a kivitelező munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a 
kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat.

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg. A munkahely 
átadása egyben a kezelő kezelői nyilatkozata is a munka megkezdhetőségére.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló szakasz 
rendjének biztosításáért a kivitelező vállalat a felelős.

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi 
munkafázisra vonatkozik. A munkaterület forgalmába az effektív építési területen kívül 
beletartoznak mindazon területek, szállítási útvonalak, amelyeket az építés érdekében 
a kivitelező vállalat igénybe vesz.

A kivitelezés során szigorúan tilos rossz, meghibásodott vagy balesetveszélyes 
állapotban lévő gépen munkát végezni. A munkahelyre vonult gépeket a kijelölt 
munkavezető vizsgálja felül, hogy az előírt védőfelszerelésekkel el van-e látva. Gépi 
földmunkavégzés során a területen az irányítókon kívül más nem tartózkodhat. Minden 
dolgozónak biztosítani kell az egyéni védőeszközt: védőruhát, védőkesztyűt, bakancsot, 
védősisakot, sárga mellényt.

A munkaidő alatt és a munkaterületen szeszes ital fogyasztása szigorúan tilos! A 
munkahelyen fel keli tüntetni a legközelebbi orvosi rendelő, elsősegély helyét és 
telefonszámát.

A munkahelyen dolgozók bármely biztonságtechnikai hiányosságot kötelesek jelenteni, 
melyet az építésvezető azonnal köteles megszüntetni. A munkavédelmi feladatok 
betartásáért az építésvezető a felelős.

A kivitelezés megkezdése előtt balesetvédelmi oktatást kell végezni minden részletre 
kiterjedően.

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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Környezetvédelem
A kivitelezés során az alábbi környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni:

1. A kivitelezés során keletkezett építési törmelékeket, hulladékokat csak kijelölt 
lerakóhelyen az azokra vonatkozó előírások betartása mellett lehet elhelyezni.

2. Az építési terület talaja nem szennyezhető el.

3. A területre behozott új termőföld csak igazolt eredetű, gyom- és vegyszermentes 
humuszos termőföld lehet.

3. A kivitelezés a meglévő és megmaradó növényállományt nem károsíthatja.

4. A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növényzet 
védelmére. A dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni.

Budapest, 2022. április

Tóth Eszter, Nagy Dorina 
oki. tájépítészmérnökök

Göd, Nevelek- Pacsi Park
Kertépítészeti kiviteli terv
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Petanque pálya és lelátó

Padozat:
2x15 cm szélezett, gyalult, vörösfenyő deszka, vékony lazúr felületkezeléssel 
Gyalult, luc/jegenyefenyő tartószerkezeti léc párnafa
min 40 cm térközzel
Laposfelyű süllyesztett anyás, horganyzott betoncsavar rögzítés

coulé kavics szivárgóágy 
Typar geoproma 
150gr/m2 geotextília

2-SorZsJ 5 vasaIt zsa I ukő____
látszó oldalon színes
beton festékkel (pl. Jub Takril)

homokos kavics szivárgóágy

C25/30-XC2/32-F2 betonalap

1 0 cm vastag őrölt murva petanque pálya
2 cm FZKA 5/12 folyamatos 
szemszerkezetű osztályozott zúzottkő alap 
(Trg= 96%, E2> 110MN/m2)
1 rtg 100 g/m2 geotextília 
tömörített altalaj

Ütéscsillapító faapríték burkolat- általános helyen Ütéscsillapító faapríték burkolat- C típusú forgó kúp alatt

30 cm 30-50 mm szem nagyságú faapríték vagy 
homok
1 rtg geotextília

110 cm 1 i/22 mm szemnagyságú bazalt zúzott 
| I rtg geotextília
® tömörített altalaj

GÖD, NEVELEK, PACSI PARK 
JÁTSZÓTÉR ÉS KÖZÖSSÉGI KERT KIVITELI TERV

TÁJÉPÍTÉS! TERVEZŐK

TÓTH ESZTER K 01-5253

oki. tájépítészmérnök, favizsgáló és faápoló szakmérnök

NAGYD0RINA K 01-5319

oki. tájépítészmérnök, favizsgáló és faápoló szakmérnök

CÍM, HELYRAJZI SZÁM:
Göd, Pacsirta utca 
hrsz.: 8754
DÁTUM: 2022.04.17. | MÉRETARÁNY: 1:20

A terv szellemi tulajdon, szerzői jogvédelem alatt éli.

RÉSZLETTERVEK K-08
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GÖD. NEVELEK. PACSI PARK 

JÁTSZÓTÉR ÉS KÖZÖSSÉ® KERT KIVITELI TERV

TÁWitSZ TC'H'rzőK

ÉÓ7HESZ7Efl K01-MS3
a*l tíjÉprtÓHtwmak, finugitó oi farpoAi sialmémolt
NAGY DOfliWA K01-5JU
oü tijépAÍMmifnoi, finupiJó h faipoi'd

CÍM, hEÍMWZ? SZÁM:

Göd, Pacsirta utca
hrez.: 875A
DÁTUM: 2C‘22.:4.17. j MÉRETARÁNY:4 2W

A’V.7- >.* j.*^wr ;»jif í

NÖVÉNYTELEPÍTÉSI TERV K-07
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Tervezett (átázz hoTOtm J'va

Tervezett ifitek

Tervezett pad. asztal

Tervezek pad
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Tervezeti gerenda temfei. 
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szegély
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Tervezeti kétkait karaetáber
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'efiekiíTa

Tervezet kfitterü karcelöber 
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•37,’ijast rarrpj «s;il:’efi|i>:rji |

GÖD. NEVELEK PACSI PARK

JÁTSZÓTÉR ÉS KÖZÖSSÉGI KERT KIVITELI TERV

TAjTPÍitSZ TEMaölC

TÓTH ESZTER Kűi-Hsa
ukl tijrprtJRUwnoJi. fxnrspifó ós faipari uiAmérnök ,
WAGTDOfliWA KŰ1-5JU
akt tjjíprt<rin>WTKJ. tonuptö' ts lUpati uefimimók |

CM, HELffiAJZJ SZÁM: 
G5d, Pacsirta utca 
hrsz.:8754
DÁTUM: 2D22.34.17. ‘ MÉRETARÁNY:«2W

•■’J.-Mfiipr Sít/:

LAMPAK10SZTASI TERV K-06



GÖD. NEVELEK. PACSI PARK 

JÁTSZÓTÉR ÉS KÖZÖSSÉ® KERT KWITEU TERV

-■ijip.rf.si r^Qt-czúK

FÖTH ESZTER X0M25J
oAl tijrpWsinwfnol. fatizjpiJá rs fiipcJi riiAmrmók 
NAGVDORWA Köl-SJIS
dtl ijjrpAiuxwiKJ, finrijájj M ftipoAi MiAmémök

CÍM. HEL W?AJZ' SZÁM:
Göd, Pacsirta utca (/''•V
hrsz.: 8754 íí J^

DÁTUM: 2522.24.17. í l/ÉRETARÁNV;' 2M

< u* A'* : ivfc* W’ *•- ’ ' j.-Mp**"- j ,*• j 1

KITŰZÉSI TERV K-05
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13,77 113,52 •a 1$g  113,5^
113,07 _____

GÖD, NEVELEK, PACSI PARK 
JÁTSZÓTÉR ÉS KÖZÖSSÉGI KERT KIVITELI TERV

TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐK:

TÓTH ESZTER K01-5253

oki. tájépítészmémök, favizsgáló és faápoló szakmérnök

NAGYDORINA K01-5319

oki. tájépítészmémök, favizsgáló és faápoló szakmérnök

CÍM, HELYRAJZI SZÁM:

Göd, Pacsirta utca (

hrsz.: 8754
DÁTUM: 2022.04.17. | MÉRETARÁNY: 1:100

A terv szellemi tulajdon, szerzői jogvédelem alatt áll.

TEREPMETSZET K-04
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GÖD. NEVELEK. PACSI PARK 

JÁTSZÓTÉR ÉS KÖZÖSSÉGI KERT KIVITELI TERV

~J.i£P,Tte TZSrCZOiC

TÓTH ESZTER K OMisa I
otí tíjÍFrtirzrwrKrt finrspíJj bs faipeói uiémirnDk i 
KAGTCöfiiWA Kfli-MU
akt tsjéprtiriiwnoJ, finrspíAi és Mpetó MfémánDk |

CM, HELWAJZ'SaW:
Göd, Pacsirta utca 
hrsz.: 875^
DÁTUM: 2022.24.17. I MÉRETARÁNY: ‘ 2W

TEREPRENDEZÉSI TERV K-03
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GÖD. NEVELEK. PACSI PARK |

JÁTSZÓTÉR ÉS KÖZÖSSÉGI KERT KWfTEll TERV I
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WAGY DOffWA KÖ1-ÖU
afcl UjÉpít«riTO«'KV, fwir.S[|iJé rí faJpcVá suAmrrrwfc

CM HEl'ZPAJZ1 SZÁM:
Gid. Pacsirta utca 
hrsz.: 8754
DÁTUM: 2Ü22.:*.17. MÉRETARÁNY: ‘ 2W

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT K-01



FLÓRALISTA- GÖD, NEVELEK- PACSI PARK

„I. ütemben a kert és ház tervezése, a rossz állapotú épületek elkerítése, a kert 
parkosítása, játszótér és pentanque pálya megvalósítása"

2022.04.17

LOMBOS CSERJÉK ; : J' 129 '

Acer campestre 'Queen Elizabettí mezei juhar SF 16/18 1

Acer platanoides ’Emerald Queen' korai juhar SF 16/18 2
Amelanchier x grandiflora 'Autumn 
Brilliance' fanyarka SF 16/18 1

Carpinus betulus ’Fastigiata' oszlopos gyertyán SF 16/18 5

Cercis siliquastrum júdásfa SF 16/18 2

Corylus colurna török mogyoró SF 16/18 1

Parrotia persica 'Tűzmadár' perzsa varázsfa PF 16/18 1

Tilia cordata 'Greenspire' kislevelű hárs PF 16/18 1

Tilia cordata 'Roelvo' kislevelű hárs PF 16/18 1

ÖRÖKZÖLD CSERJÉK £

Caryopteris x clandonensis ’Heavenly 
Blue' angol kékszakáll/ 30/40 20

Cornus alba 'Kesselringii' fehér som 40/60 1

Cornus alba 'Sibirica' fehér som 60/80 3

Cornus alba ’Spaethii' sárgaleveű fehér som 40/60 2

Cornus más húsos som 40/60 2

Deutzia x elegantissima ’Rosealind' karcsú gyöngyvirágcserje 40/60 1

Deutzia gracilis karcsú gyöngyvirágcserje 40/60 5

Deutzia scabra magas gyöngyvirágcserje 60/80 3

Hibiscus syriacus
hibiszkusz, törökrózsa- 
bokorfa 60/80 1

Hibiscus syriacus
hibiszkusz, törökrózsa- 
sövény 40/60 7

Kerria japonica boglárkacserje 40/60 3

Philadelphus coronarius közönséges jezsámen 40/60 5

Philadelphus x virginalis teltvirágú jezsámen 40/60 3

Potentilla fruticosa cserjés pimpó 30/40 3

Potentilla fruticosa ’Abbotswood’ cserjés pimpó 30/40 5

Salix purpurea 'Naná csigolyafűz 40/60 26

Spiraea x van- houttei közönséges gyöngyvesszö 40/60 3

Syringa vulgáris 'Sensation' közönséges orgona 8/100 1

Weigela florida 'Nana Purpurea' rózsalonc 30/40 20

Weigela florida 'Tangó' bordó rózsalonc 30/40 13

Weigela florida 'Variegata' tarkalevelű rózsalonc 40/60 2

187



Hypericum calycinum orbáncfű 30/40 174

Pinus mugo ’Mops’ törpefenyő 30/40 2

x Cupressocyparis leylandii 'Pyramidalis' leyland ciprus sövény 80/100 11

FÉLCSERJÉK, ÉVELŐK, . .
EGYNYÁRIAK ... / *'.C-X

Carex morrowii 'Aureovariegata' tarka sás cs12 66

Echinacea purpurea ’Magnus' bíbor kasvirág cs12 15

Geránium sanguineum piros gólyaorr cs12 90

Geránium macrorrhizum illatos gólyaorr cs12 232

Geránium x magnificum pompás gólyaorr cs12 50

Lavandula angustifolia ’Hidcote' levendula cs12 45

Santolina chamaecyparissus hamvas cipruska cs12 4



GÖD, NEVELEK- PACSI PARK- KERTÉPÍTÉSZET- ÁRAZTALAN TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

„I. ütemben a kert és ház tervezése, a rossz állapotú épületek elkerítése, a kert parkosítása, játszótér és pentanque pálya megvalósítása"
Gödi zöld-fenntarthatósági Alap, iktatószám:861-2/6021-ból megvalósuló projekt

2022.04.17
A jelen dokumentáció a véglegesített kiviteli terv alapján készült.
Az egyes tételeknél szereplő mennyiségek a kiviteli tervdokumentáció alapján számított mennyiségek, melyeket a terv digitális állományát felhasználva mértünk. A lazulás, 
tömörödés, vágási veszteség nélküli mennyiségek feltüntetve!

Felhagyott feleslegessé vált közművezetékeket, közműlétesítményeket el kell bontani, funkciót vesztett vezeték, műtárgy nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt.

Árajánlatot a helyszíni megismerését követően a terv, a költségvetés kiírást és a műszaki leírás együttes értelmezésével kell készíteni.
Mennyiségi, vagy minőségi eltérés esetén a tervező állásfoglalását kell kérni.

Jelen dokumentáció nem tartalmazza: kerítés és támfalépítést, közművek kialakítását, elektromos és gépészeti terveket. Mindezek szakági tervek szerint készülnek!

A Megrendelő és a Tervezők közös célja a projekt során a környezettudatosság, mely a felhasznált anyagokra, megoldásokra és az építési technológiákra egyaránt 
vonatkozik.
Mindennemű újrahasznosítás a vonatkozó szabványok betartása mellett történhet és a technológia kiválasztásakor a Megrendelő képviselőjével és a tervezővel egyeztetni 
szükséges.

MIND 
egység mennyiség egyS^g^r an, egységár műnk anyag ossz munkadíj ossz ÖSSZESEN

Cserjeirtás tuskóirtással szállítójárműre való felrakása, elszállítással, 
lerakóhelyi díjjal d<10 cm m2 2,00 Ft Ft Ft Ft Ft
Megtartandó fák kalodázása db 16,00
Finom és durva tereprendezés, terület előkészítés m2 900,00 Ft Ft Ft Ft Ft

Talaj kiemelése, helyszíni mozgatással, rézsűk kialakítása m3 256,00 Ft Ft Ft Ft Ft

Talaj kiemelése keletkezett sitt, törmelék elszállításával lerakóhelyre, 
lerakóhelyi díjjal- burkolatok kialakításánál részletezve

m3 117,35

Vízkiállások, vízvételi lehetőség biztosítására kerti csap számára 
(OPCIÓ) db 1,00

Ft Ft Ft Ft Ft



Világítás elektromos kábel védőcsőbe helyezése- minden járulékos egys 1,00
munkával, kompletten (lámpakiosztási és elektromos terv szerint) Ft Ft Ft Ft Ft

2.ÉPÍTÉSI MUNÁK;:-._M ?

Rain Bírd automata öntözőrendszer kiépítése: kútról és hálózatról működtetve, esőérzékelővel, wifis automatikával 1 szelepaknával, vezérlés kukatrolóban vagy a garázsban 
elhelyezve- Javasolt fejkiosztás és csepegtetővei öntözendő területek: ÖNTÖZÖTERV szerint

Gyep öntözése szórófejes öntözéssel m2 437,50 Ft Ft Ft Ft Ft
Cserje és évelőfelületek öntözése, csepegtetőcsővel m2 202,50 Ft Ft Ft Ft Ft

Szegélyépítés
Műanyag ágyás szegély, leszúró tüskékkel rögzítve fm 131,00 Ft Ft Ft Ft Ft

OPCIÓ: Műanyag szegély-ütéscsillapító burkolat köré, leszúró 
tüskékkel rögzítve fm 73,00

Ft Ft Ft Ft Ft
OPCIÓ: Műanyag szegély-petanque köré, leszúró tüskékkel rögzítve

fm 23,00
Ft Ft Ft Ft Ft

.Burkolási munkák
Térkő burkolat építése gyalogos terhelésre, alépítménnyel együtt- 
ÉPÍTÉSZETI TERVEKKEL ÖSSZENÉZENDÖ! m2 15,00

Ft Ft Ft Ft Ft

Tükör készítése és tömörítése burkolatok alatt, a földmű felső 0,37 m 
rétege (Trg=93%, E2>65MN/m2) talaj kiemelése keletkezett sitt, 
törmelék elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

m3 5,55

Ft Ft Ft Ft Ft

1 rtg geotextília (Typhar szűrőfátyol 200 gr/m2) 10% vágási 
veszteséggel

m2 16,50
Ft Ft Ft Ft Ft

10cm homokos kavics (Trg%=96%, E2>65MN/m2) m3 1,50 Ft Ft Ft Ft Ft

15 cm FZKA 0/32 folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap (Trg=96%, 
E2>90MN/m2) m3 2,25

Ft Ft Ft Ft Ft

4 cm NZ 0/4 ágyazó zúzalék m3 0,60 Ft Ft Ft Ft Ft



8 cm vastag térkő burkolat lerakása, 15% vágási veszteséggel 0-2 mm 
hézagokkal, homokkal besöpörve, bevibrálva. m2 17,25

Ft Ft Ft Ft Ft

Javasolt burkolattípus: FRIEDL LINEA VG4 PLATINA VILÁGOS 
színben 90x90x 8cm vagy 60x60x8/60x30x8 cm soros mintában. A 

konkrét burkolattípus a kivitelezés előtt a Megrendelővel egyeztetendő!

m2 17,25

Ft Ft Ft Ft Ft

Petanque pálya m2 120,00 Ft Ft Ft Ft Ft

Tükör készítése és tömörítése a burkolatok alatt, földmű felső 12 cm 
rétege (Trg=93%) talaj kitermelése, keletkezett törmelék elszállítása 
lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

m3 14,40

Ft Ft Ft Ft Ft
100 g/m2 geotextil terítése (15% ráhagyással számolva az átfedések 
és a vágási hulladék miatt) m2 138,00

Ft Ft Ft Ft Ft
2 cm 5/12 osztályozott folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap 
(Trg=96%, E2>110MN/m2) 12,00

Ft Ft Ft Ft Ft

10 cm őrölt murva petanque pálya burkolat m3 12,00 Ft Ft Ft Ft Ft

Ütéscsillapító fenyőkéreg mulcs/homok burkolat* 30 cm m2 83,00 Ft Ft Ft Ft Ft

Tükör készítése és tömörítése a burkolatok alatt, földmű felső 40 cm 
rétege (Trg=93%) talaj kitermelése, keletkezett törmelék elszállítása 
lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

m3 33,20

Ft Ft Ft Ft Ft
100 g/m2 geotextil terítése (15% ráhagyással számolva az átfedések 
és a vágási hulladék miatt) m2 95,45

Ft Ft Ft Ft Ft
10 cm 11/22 mm szemnagyságú zúzott kő m2 8,30
100 g/m2 geotextil terítése (15% ráhagyással számolva az átfedések 
és a vágási hulladék miatt) m2 95,45

Ft Ft Ft Ft Ft
30 cm 30/50 fenyőkéreg mulcs/homok ütéscsillapító burkolat a libikóka 
alatt m2 24,90

Ft Ft Ft Ft Ft

Ütéscsillapító fenyőkéreg mulcs/homok burkolat- 50 cm m2 107,00 Ft Ft Ft Ft Ft



Tükör készítése és tömörítése a burkolatok alatt, földmű felső 60 cm 
rétege (Trg=93%) talaj kitermelése, keletkezett törmelék elszállítása 
lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

m3 64,20

Ft Ft Ft Ft Ft
100 g/m2 geotextil terítése (15% ráhagyással számolva az átfedések 
és a vágási hulladék miatt) m2 123,05

Ft Ft Ft Ft Ft
10 cm 11/22 mm szemnagyságú zúzott kő m2 10,70
100 g/m2 geotextil terítése (15% ráhagyással számolva az átfedések 
és a vágási hulladék miatt)

m2 123,05
Ft Ft Ft Ft Ft

50 cm 30/50 fenyőkéreg mulcs/homok ütéscsillapító burkolat- C 
típusú mászó alatt

m2 32,10
Ft Ft Ft Ft Ft

3. KERTÉSZETI MUNKÁK

Lelátó, nézőtér- részletterv szerint
Zs15 vasalt zsalukő támfal támfal 2 sorban rakva, coulé kavics 
szivárgó réteg, 1 rtg 150 g/m2 geotextília m2 65,00 Ft Ft Ft Ft Ft

70x30 cm C25/30-XC2/32-F2 beton sávalap, 10 cm homokos kavics 
szivárgó alap

m2 65,00
Ft Ft Ft Ft Ft

Zsalukő látszó fala: színes beton festék 3 rétegben- Jub Trakril (gyártói 
utasítás szerint)

m2 23,00
Ft Ft Ft Ft Ft

4-5 cm CKT beton alap m2 36,00 Ft Ft Ft Ft Ft

Padozat: 2x15 cm szélezett, gyalult, vörösfenyő deszka, vékony lazúr 
felületkezeléssel
Gyalult, luc/jegenyefenyő tartószerkezeti léc párnafa min 40 cm 
térközzel, laposfelyű süllyesztett anyás, horganyzott betoncsavar 
rögzítés

m2 36,00

Ft Ft Ft Ft Ft

Gyepesítés m2 437,50 Ft Ft Ft Ft Ft

Gyepesítés fűmagvetéssel előkészített talajon kézimag 
vetéssel,EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2.

m2 459,38
Ft Ft Ft Ft Ft

10 cm termőföld terítése m3 43,75 Ft Ft Ft Ft Ft
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10 cm Viano Turfprof Start (35-40 g/m2) szerves granulátum elterítése 
a gyepen (őszi kivitelezésnél: Viano Turfprof Recovery) m3 43,75

Ft Ft Ft Ft Ft

Növénytelepítés

Fák telepítése: SF 2xi 16/18 fák ültetése, növényjegyzék szerint 
150x150x150 cm előre elkészített gödörbe, törzs védelméről 
gondoskodva, 2 oldali karózással. Gyökérzet és lombkorona 
visszavágása, gyökéritatóval (2 kg/fa)

db 15,00

Ft Ft Ft Ft Ft

Meglévő fa áttelepítése db 1,00 Ft Ft Ft Ft Ft

Cserje és talajtakaró ültetése -1. oszt, faiskolai minőségű cserje és 
talajtakaró teleoítése a mellékelt növénvlista szerint. 40x40x40 és 
60x60x60 cm-es ültető gödör ásása, 50%-os talajcsere (komposzt+ 
termőföld), termesztő edény eltávolítása, összegyűjtése, szükség 
szerint gyökérmetszés, sérült hajtások, esetleges gyomok eltávolítása, 
cserje ültetése, a talaj tömörítése, beöntözés

db 379,00

Ft Ft Ft Ft Ft

Meglévő babérmeggy sövény állapotának felülvizsgálata, szükség 
szerinti pótlása

egys 1,00
Ft Ft Ft Ft Ft

évelők ültetése - CS12 méretben, 1. oszt, minőségű évelő növények 
teleDÍtése növénvlista szerinti részletezéssel, minden szakszerű 
járulékos munkával együtt

db 502,00
Ft Ft Ft Ft Ft

Tavaszi hagymások telepítése az ágyásokba

Mulcs terítés: Osztályozott 2-8 cm méretű osztályozott borovi 
fenyőkéreg-őrlemény telepítése 6 cm vastagságban cserje- és 
évelőtelepítés területén

m3 202,50

Növények ültetése: FLÓRALISTA szerint egys 1,00 Ft Ft Ft Ft Ft
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NÓVUM- 7104EPZ Mini Music Island db 1,00 Ft Ft Ft Ft Ft

NÓVUM- 7204EPZ Wheel - Cár db 1,00 Ft Ft Ft Ft Ft

NÓVUM- 3009EPZK Shamrock Rocker db 1,00 Ft Ft "7? Ft Ft

NÓVUM- 3199Z Double metál Seesaw db 1,00 ~Ft Ft Ft Ft Ft



Hinta állvány: NÓVUM- 31214 Metál swing 31214 (tripla) db 1,00 Ft Ft Ft Ft Ft
Hinta fészek: NÓVUM- 9004 Birdnest Seat db 1,00 Ft Ft Ft Ft Ft
Hinta ülőke: NÓVUM- 9001 Straight Seat db 2,00 Ft Ft Ft Ft Ft
Hinta állvány: NÓVUM- 31210 Metál Swing 31210 (szimpla) db 1,00 Ft Ft Ft Ft Ft
Hinta baba-mama: NÓVUM- 9046 Parent and Child Seat db 1,00 Ft Ft Ft Ft Ft
POLYGO- MÁSZÓKÜP 3000-A db 1,00 Ft Ft Ft Ft Ft
Homokozó: d20 akácfa rönk változó magasságban (80-120 cm között) 
alsó rész elszenesítve fm 18,50

Ft Ft Ft Ft Ft
min. 30 cm játszótéri homok feltöltés, 1 rtg geotextília m2 24,00 Ft Ft Ft Ft Ft

Játszótéri eszközök szállítása a helyszínre db 11,00 Ft Ft Ft Ft Ft
Játszótéri eszközök telepítés, betonozási munkái db 7,00 Ft Ft Ft Ft Ft
Első üzembe helyezés TÜV vizsgálat egys 1,00 Ft Ft Ft Ft Ft

A bútorok a Megbízóval egyeztetendők!
OPCIÓ: Ping-pong asztal- Decathlon Kültéri pingpongasztal free stílusú 

játékhoz, 510 Pro Outdoor, szürke
db 1,00

Ft Ft Ft Ft Ft
Asztal- Városszépítő konstruktív 44010203-V db 2,00 Ft Ft Ft Ft Ft
OPCIÓ: Alex bútor Cube nagy asztal KA-11 /101149705/
OPCIÓ: KroneMag THAVIS.B kültéri asztal
Sakk asztal OPCIÓ: Alex bútor ÖA-03
Sakk asztal OPCIÓ: KroneMag Campina

Kerti pad- Városszépítő konstruktív lóca 44040101-TN-V db 16,00 Ft Ft Ft Ft Ft
OPCIÓ: Alex bútor Cube pad P-32 /101150126/
OPCIÓ: KroneMag THAVIS.B kültéri ülőpad

Fa körüli pad- Városszépítő kör lóca 44010105-V db 1,00 Ft Ft Ft Ft Ft
Hulladékgyűjtő - Városszépítő konstruktív kerek 44040101-K-V db 3,00 Ft Ft Ft Ft Ft
OPCIÓ hulladékgyűjtő: Kronemag Urban 10.Alba.cs
OPCIÓ Kerékpártároló: Konstruktív 44040209-60-V

OPCIÓ Ivókút Városszépítő Csongor ivókút 44040601-V db 1,00 Ft Ft Ft Ft Ft
OPCIÓ: Tájékoztató táblák db 3,00 Ft Ft Ft Ft Ft



VILÁGÍTÁS

A tervdokumentáció elektrmos terveket nem tartalmaznak. Az épület világítás az építészeti tervek szerint.
Kültéri kandeláber: Városszépítő Egyszerű kandeláber 1 karos db 18,00 Ft Ft Ft Ft Ft
Kültéri kandeláber: Városszépítő Egyszerű kandeláber 2 karos db 12,00 Ft Ft Ft Ft Ft
OPCIÓ: Kültéri kandeláber: Városszépitő Konstruktív kandeláber 1 és 2 
karos
OPCIÓ: Kültéri kandeláber: Városszépítő Urban kandeláber 1 karos

Ledes reflektor, kandeláber oszlopra szerelve db 9,00 Ft Ft Ft Ft Ft

Villanyszerelés- lámpatestekhez kábelek behúzása, lefektetése a 
kertépítés folyamán- (Elektromos szakági terv alapján!)

egységár
1 Ft Ft Ft Ft Ft

Kamerarendszer telepítése- elektromos és biztonságtechnikai tervek 
szerint

egységár
1 Ft Ft Ft Ft Ft

EGYÉB

Mobil kerti WC bérlése ~2 hónapra nap Ft Ft Ft Ft Ft
Raklaphasználati díj alkalom Ft Ft Ft Ft Ft
Munkagépe be és kiszállítása alkalmanként alkalom Ft Ft Ft Ft Ft
szállítási díjak alkalom Ft Ft Ft Ft Ft




