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MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN  

„ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ ÚT-HÍDÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS” 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

A 20/1984. (XII.21.) KM rendelet alapján kijelentjük, hogy a tervdokumentáció, az általános érvényű és az eseti hatósági 

előírások, ezen belül a tűzrendészeti követelményeket megállapító, rendeletek, szabályzatok, országos és ágazati 

szabványok, és az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése Műszaki Előírás figyelembevételével készült el. 

 

A tervező nyilatkozik, hogy tárgyi PÁLYÁZATI ANYAG ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTÁCIÓJA a 18/1996.(VI.13.) KHVM 

rendeletnek, és módosításainak megfelel. 

A terv szakhatósággal való egyeztetése megtörtént. A tervezett létesítmények és berendezések a funkciójukkal 

kapcsolatos, üzemeltetési követelményeket kielégítik. 

A terv az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak megfelel, a szabványoktól való eltérés nem volt indokolt. 

 

A munkavédelemről szóló 1997. évi CII. törvénnyel módosított, 1993. évi XCIII. törvény 18. §. (1) bekezdésében 

foglaltak ismeretében kijelentem, hogy jelen tervdokumentációban foglalt tervek kielégítik az egészséges és biztonságos 

állapotot előíró követelményeket, továbbá a tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény előírásait. 

 

 

 

Csobánka, 2021. április 

 
 
 

------------------------------- 
Bíró Károly 

Tervező 
KAM.SZ.:/15-0402 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. Előzmények 

Csobánka Község Önkormányzata, a Kőfaragó utca meglévő aszfaltburkolatának felújítását tervezi. 

Jelen tervdokumentáció a tervezett Burkolatfelújítás pályázati alátámasztó terveit tartalmazza. 

1.1. Alapadatok 

Megrendelő/Építtető:   

Csobánka Község Önkormányzat 

2014 Csobánka, Fő út 1. 

Beruházás helye:   

Csobánka, Kőfaragó utca (27 hrsz.) 

2. Előzetes vizsgálatok 

A tervezési munkák előkészítése folyamán az érintett területeket bejártuk. A meglévő burkolatokról, műtárgyakról 
geodéziai bemérés készült 

2.1. meglévő létesítmények ismertetése 

A tervezési területen a meglévő aszfaltburkolat szélessége változó, de átlagosan 3,0 méternek tekinthető. 

3. Tervezett létesítmények ismertetése 

3.1. Burkolatépítés 

A meglévő aszfaltburkolat felületi egyenetlenségei, repedései, kátyúi javításra, illetve megszüntetésre kerülnek. Az út 
ezek után egységes aszfalt kopóréteget kap. A padka felületét az újonnan kialakított burkolat szintjéhez kell igazítani. 

  

A beavatkozás teljes hossza: 142.37 méter 

Aszfaltburkolat területe: 443 m2 
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3.1.1. Pályaszerkezet: 

 - 4,0 cm AC-11 kopóréteg 
 - 0,0 - 3,0 cm AC-11 kiegyenlítő, lejtésképző réteg 
 - 3,0 cm aszfaltmarás 
 - kátyúzás, repedésjavítás 
 - meglévő pályaszerkezet 

3.1.2. Keresztmetszeti elrendezés 

A felújítandó út keresztmetszeti paraméterei: 

- Aszfaltburkolat átlagos szélessége:    3,0 méter 
- Kétoldali padka szélessége     1,0-1,0 méter 

 

3.2. Csapadékvíz elvezetés 

A tervezett útfelújítás során a csapadékvíz elvezetés módja nem változik, a csapadékvíz elvezető létesítményekkel 
kapcsolatosan beavatkozás nem történik. 

4. Környezetvédelem 

A kivitelezés alatt keletkező hulladékról mindvégig gondoskodni kell a „102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes 
hulladékokról” alapján, a veszélyes hulladékokról. 

A kivitelezés során gondoskodni kell arról, hogy a munkahely környezetében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben előírtakat a tevékenység ne lépje túl. Amennyiben a 
zajszint túllépése várható, úgy a munkák megkezdése előtt a Környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték 
megállapítását kell kérni. 

A tervezés által érintett terület természetvédelmi és tájvédelmi területet nem érint. A tervezett létesítmények elősegítik a 
természetes környezet fenntartását és megóvását. 

5. Érintett közművek, szakhatósági egyeztetések jegyzőkönyvei 

A tervezett létesítmények érintenek ivóvíz vezetéket, gázvezetéket, szennyvízcsatornát, csapadékvíz csatornát, telefon 
légvezetéket és kábelt, televízió kábelt, elektromos légvezetéket és földkábelt, valamint magántulajdonú vezetékeket. 

A tervek egyeztetése és a közmű adatbeszerzés folyamatban van a közműtulajdonosokkal és kezelőkkel. 

Az érintett közművek védelmével és egyéb kérdésekkel kapcsolatosan az egyeztetési jegyzőkönyvekben 
foglaltak az irányadók. 

Közműkeresztezéseknél azok provizórikus védelméről kalodával vagy más eszközzel gondoskodni kell. A 
keresztezéseknél az előírt védőtávolságokat, de minimum 0,2 m-t biztosítani kell. 

Az érintett közműveket a helyszínrajzon bejelöltük, de a kivitelezés előtt, az összes közmű nyomvonalát kutató árkok 
ásásával és beméréssel kell meghatározni. Különös tekintettel a kábelekre és a házi bekötésekre. 

A közműfeltárás csak az érintett vezeték üzemeltetőjének szakfelügyelete mellett lehetséges.  
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A helyszínrajzokon feltüntetett közművek rajzi megjelenése tájékoztató jellegű. A közművek pontos helyét, 
szakfelügyelet mellett, az adott közmű üzemeltetője határozhatja meg. 

Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű közművet találnak, amely a tervezett létesítmények 
magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem szereplő közművel, valamint elektromos vagy távközlési 
földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával találkoznak, a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezőt kötelesek 
értesíteni. A további földkitermelést csak a helyszíni szemle után folytathatják. 

Az esetleges közműkiváltás is csak egyeztetés után és az adott közmű üzemeltetője kivitelezésében történhet. 

A kivitelezés során be kell tartani, az 
 MSZ 7487-1 : 1979 ; MSZ 7487-2 : 1980 ; MSZ 7487-3 : 1980 – „ Közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen” 
szabványok előírásait. 

6. Ideiglenes forgalomszabályozás 

Az építés ideje alatti ideiglenes táblázást a vonatkozó szabványok szerint kell kialakítani, valamint be kell tartani az 
alábbi rendeletekben foglaltakat is: 

- a közúti közlekedésről szóló 16/1979. (VII.12.) KPM-BM sz. valamint a 2/1984 ( I.29.) LM-BM sz. együttes 
rendeletekkel módosított 1/1975 ( II.5.) KPM-BM sz. együttes rendelete 

- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 ( XII.24.) KM sz. rendelet 

- a 9004/1982 (XII.29.) KPM-BM sz. együttes közlemény 

- a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001 (I.31.) KöViM 
rendelet , 4/2001 KöViM rendeletet , továbbá a vonatkozó szabványban foglaltakat. 

7. Végleges forgalmi rend 

A tervezett beruházás során a forgalmi rend nem változik. 

8. Munkavédelem 

A kivitelezés során betartandó törvények és rendeletek: 
• 1993 évi XCIII. Tv. A munkavédelemről 
• 32/1994 (XI.10.) IKM rendelet az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
• 65/1999 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális 

biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
• 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

A munkálatok megkezdése előtt a dolgozókat munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatás során kiemelten kell 
foglalkozni: 
    - a műtárgyépítés  
    - kézi- és gépi földmunkák 
    - a betonmunkák 
    - a csővezeték építés 
    - a szállítási és daruzási munkák biztonságos végzésére. 
A munkálatok során a biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat be kell tartani. 
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A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi 
előírásokat, a kivitelező, illetve a szerelő vállalatnak kell megadni és azok be-tartásáról gondoskodni. 
A kivitelezés során a kivitelező vállalatnak a vállalati munkavédelmi előírásokon túlmenően a figyelmet az alábbiak 
fokozottabb betartására: 
- a közterületen folyó munkáknál a munkaterület elkorlátozására, 
- a munkaterület éjszakai megvilágítására, 
- a közúti és gyalogos forgalom biztonságos átvezetésére, a munkaterületen 
 
 
Csobánka, 2021. április 
 

------------------------------ 
Bíró Károly 

Tervező 
KAM.SZ.:/15-0402 

 


