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1. Pályázati tevékenységek, a műszaki leírás tárgya 

1.1 A beruházó céljai 

Igal Város Önkormányzata a tulajdonában óvodát kívánja felújítani, korszerűsíteni, 

szolgáltatásait javítani. 

A pályázat célzott tevékenységei: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

3.1.1  

„A” pont, a) Férőhely felújítása (épületgépészet is) 

„B” pont a) Eszközbeszerzés (bútorok és egyéb berendezési tárgyak) 

/a „B” tevékenység a pályázatban igen, de jelen műszaki dokumentációban nem rele-

váns./ 

Választhatő tevékenységek 

3.1.2   

c) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése 

f) Megújuló energiaforrás felhasználása. 

Kötelező tevékenységek 

3.1.3 

a) akadálymentesítés 

b) azbesztmentesítés 

c) energiahatékonysági intézkedések 

d) nyilvánosság biztosítása 

/a d) tevékenység a pályázatban igen, de jelen műszaki dokumentációban nem rele-

váns./ 

1.2 Elvárások (építési célok) 

 FELÚJÍTÁS: Az épület fő helyiségeinek (a közvetlen  óvodai férőhelyek) tar-

tószerkezetet, funkciót, külső megjelenést (tömeget) nem érintő felújítása. 

Nem érinti a felújítás az irodákat, óvónői szobákat, kiszolgáló helyiségeket 

stb. (Lásd 4.1 fejezet) 

 ENERGETIKA :Energetikai korszerűsítés, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 

szerinti minimum „DD” szint elérése. (Lásd 4.2 fejezet) 

 AKADÁLYMENTESÍTÉS: Projektarányos komplex akadálymentesítés. 
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(egyetemes tervezés) (Lásd 4.3 fejezet) 

 AZBESZTMENTESÍTÉS: A hullámpala cseréje. (Lásd 4.4 fejezet) 

 PARKOLÓ FEJLESZTÉSE Az akadálymentesítéshez kapcsolódóan szüksé-

ges. (Lásd 4.5 fejezet) 

1.3 Műszaki feladatok 

- Az épület felmérése, engedélyezési szintű rajzi dokumentáció készítése.  

Az épület meglévő eredeti kiviteli dokumentációja az építész tervlapokat alaprajz, 

metszetek, homlokzatok stb. nem tartalmazza, ezért a fellelhető statikai, és gépész ter-

vek, valamint helyszíni felmérés alapján a terveket rekonstruálni kell a pályázat műszaki 

tartalmának kidolgozásához, ill. a későbbi felhasználásra. 

A dokumentáció alapot képez az energetikai számítások, a költségvetés, az egyete-

mes tervezés, közbeszerzés lebonyolítása, szükség esetén a részleges kivitelei tervek 

elkészítéséhez. 

- Meglévő épület energetikai tanúsítása. 

- Energiahatékonysági komplex tervezés. 

A tervezett megoldásokkal a „DD”, vagy magasabb eléréséről virtuális energetikai 

tanúsítás készítése. 

- Megújuló energiaforrások tervezése. 

Fotovoltaikus (napelemes) rendszer kerül tervezésre, ezért a várható energetikai ka-

tegória „CC – Korszerű”. 

- Projektarányos komplex akadálymentesítés (egyetemes tervezés) 

Rehabilitációs szakmérnök bevonásával az akadálymentesítés főbb sarokpontjainak 

meghatározása. Ez alapján a szükséges kiviteli tervek a támogatás elnyerése esetén, a 

megvalósítási szakaszban kerülnek elkészítésre. 

- Költségvetés készítése az építési beruházásról, 

amely az ebben a műszaki leírásban nem releváns pályázati tevékenységek költségeit 

nem tartalmazza. A mobil indukciós hurok ugyan eszköz, de az akadálymentesítés része, 

ezért az építési költségvetésben szerepeltetjük. 

2. Jelenlegi állapot 

2.1 Helyszín, telekadatok 

Helyrajzi szám: 1039/2 Telek területe: 5556 m2 
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Az óvoda beépített bruttó alapterülete: 956,7 m2, amelyből az áttrium 100,9 m2. 

Beépítési arány: 17,2 % 

A HÉSZ szerinti övezeti besorolás: 
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2.2 Az épület leírása 

Az épület kiviteli tervei 1975 dec. keltezésűek, az építés éve-1978. Egyszintes, 

lapostetős, a tereplejtés miatt lépcsőzött épületblokkokkal.  

A főfalak B30 blokktégla, a födém 19 cm födémpanelek. A födémen 5 cm szilárdított 

poliuretán hőszigetelés került tervezésre. A hullámpala fedésű tetőfelépítmények alatt 

padlástérként funkcionálnak, az általános földszinti födém rétegrenddel megegyezik, de 

a vízszigetelés helyett cementsimítás készült. Energetikai szempontból ezért a 

felépítmények nem relevánsak. Az épületen körbefutó előregyártott attikai betonelem 

hőhídként, sőt hűtőbordaként vezeti el a hőt a hasznos térből. 

Kb 5 évvel ezelőtt a nyílászárókat műanyagra cserélték.(U=1,6 W/m2K) 

A fűtési rendszer 2 db Junkers Radzon álló gázkazán, 500 l-es indirekt tároló. 

keringtető szivattyú 100%, szabályozás szobatermosztát(okkal). A hőleadók cseréje az 

épületben megtörtént. A használati melegvíz rendszer korszerűtlen. 

2.3 Helyiséglista 

 

Összefoglaló adatok: 

 

Helyiségek száma 50 db 

Hasznos alapterület: 750,02 m2 

A helyiségek belmagasságai 2,55  és 4,95 m közöttiek.  

Átlagos belmagasság: 2,98 m 

A helyiségek térfogata: 2258,93 légm3 

A jellemző burkolat kőagyaglap, a foglalkoztatókban és irodákban ragasztott parket-

ta.  

A főhelyiségek megvilágítása az előírt minimális bevilágító felületnél jóval több. A 

külső hőszigetelés árnyékoló hatása a megvilágítást és a benapozást nem befolyásolja. 

 

A helyiséglista az F1 jelű alaprajzon is szerepel. 
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Helyiséglista: 

Helyiség 
száma  

 Helyiség neve         Belmagasság    Terület       

1  MOSODA               2,65 7,63 

2  ÓVÓNŐI SZOBA         2,65 12,32 

3  SZEMÉLYZET           2,65 11,89 

4  SZEMÉLYZET           3,10 12,67 

5  SZÉLFOGÓ             2,55 6,98 

6  ELŐTÉR               2,55 26,63 

7  IRODA                2,55 13,03 

8  IRODA                3,00 11,96 

9  VEZETŐ ÓVÓNŐI SZOBA  3,00 12,31 

10  SZERTÁR              3,00 7,63 

11  FOLYOSÓ              3,15 (Átl. BM) 45,90 

12  WC                   2,65 4,59 

13  TAK. E.              2,65 1,44 

14  E. TÉR               2,65 1,68 

15  FOLYÓSÓ -ÖLTÖZŐ      2,65 49,45 

16  MOSDÓ                2,65 8,63 

17  MOSDÓ                2,65 8,63 

18  ORVOSI RENDELŐ       2,65 14,72 

19  FOGLALKOZTATÓ        3,00 57,27 

20  FOGLALKOZTATÓ        3,00 57,27 

21  WC                   2,65 4,59 

22e  ELEKTR. kapcsoló     2,65 1,44 

22f  E. TÉR               2,65 1,68 

22  FOLYÓSÓ -ÖLTÖZŐ      2,65 49,45 

23  MOSDÓ                2,65 8,63 

24  MOSDÓ                2,65 8,63 

25  RAKTÁR               2,65 10,23 

26  KÖZLEKEDŐ            2,65 4,64 

27  FOGLALKOZTATÓ        3,00 57,27 

28  FOGLALKOZTATÓ        3,00 57,27 

29  KÖZL.                3,40 1,71 

30  ÖLTÖZŐ               3,40 2,61 

31  MOSDÓ                3,40 3,46 

32  OLAJ T.              3,40 2,70 

33  KAZÁNHÁZ             4,95 39,65 

34  TÁLALÓ               3,45 11,00 

35  HÚS EK.              3,00 8,10 

36  MELEGÍTŐKONYHA       3,00 35,24 

37  FÖLDESÁRU            3,00 8,87 
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Helyiség 
száma  

 Helyiség neve         Belmagasság    Terület       

38  ZÖLDSÉG EK.          3,00 8,87 

39  TÁLALÓ               3,00 8,92 

40  KÖZL.                3,00 16,80 

41  WC                   3,00 1,35 

42  RAKT.                3,00 2,25 

43  ÖLTÖZŐ               3,00 4,25 

44  GÖN- GYÖLEG          3,00 3,68 

45  MOSDÓ                3,00 3,75 

46  WC                   3,85 4,31 

47  E. TÉR               3,85 3,19 

48  RAKTÁR               3,85 2,85 
 

3. Építési engedélyezés 

A felújítás és korszerűsítés során az épület tartószerkezeteit, funkcióját, külső megje-

lenését (tömeget) nem érinti. 

A kivitelezés során csak a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1.sz. mellélet „Építési 

engedély nélkül végezhető építési tevékenységek” 1-4. pontja szerinti építési 

tevékenységek folynak. 

A beruházás nem építési engedély köteles. 

 

4. A pályázati építési célok megvalósítása 

A tervezett felújításokat a TERVPROGRAM ÁTTEKINTŐ LAP (M=1:200) tartal-

mazza. 

4.1 Felújítás 

Az épület fő helyiségeinek (a közvetlen  óvodai férőhelyek) belső felújítása az aka-

dálymentesítéssel komplex módon, az egyetemes tervezés elvei szerint kialakítva. 

A helyiségek teljes belső felújítása a költségvetés szerint a burkolatok cseréje, a be-

épített berendezési tárgyak cseréje, festési és mázolási munkák. A felújítás a hőleadók 

cseréjét nem érinti. 

Burkolatok: A 19 és 20 sz. foglalkoztatóban a parketta felújítása, a 27 és 28-as sz. 

foglalkoztatóban a parketta állapota miatt cseréje szükséges.  
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A felújítandó helyiségek listája: 

Helyiség 
száma  

 Helyiség neve        

5  SZÉLFOGÓ             

6  ELŐTÉR               

11  FOLYOSÓ              

12  WC                   

14  E. TÉR               

15  FOLYÓSÓ -ÖLTÖZŐ      

16  MOSDÓ                

17  MOSDÓ                

19  FOGLALKOZTATÓ        

20  FOGLALKOZTATÓ        

21  WC                   

22f  E. TÉR               

22  FOLYÓSÓ -ÖLTÖZŐ      

23  MOSDÓ                

24  MOSDÓ                

25  RAKTÁR            AKADÁLYMENTES MOSDÓ               

26  KÖZLEKEDŐ            

27  FOGLALKOZTATÓ        

28  FOGLALKOZTATÓ        

40  KÖZL.                

4.2 Épületenergetika 

Az épületről energetikai tanúsítvány készült a a 7/2006. TNM rendelet 2016.I.1-i 

állapot szerint. 

Az épület tervezett állapotáról virtuális energetikai tanúsítvány (számított 

tanúsítás) készült a a 7/2006. TNM rendelet 2016.I.1-i állapot szerint. 

Az eredmények összehasonlítása: 

Energetika: követelmény 85 kWh/m2a  Költség és besorolás ECO2 t/a 

meglévő: 179,0 kWh/m2a 210,60% 
Eprim: 134,24 
MWh/a 

becsült 1 442  eFt/év 
26,04 

(FF, átlagos) 

tervezett: 87,4 kWh/m2a 106,90% 
Eprim: 65,68 
MWh/a 

becsült 703 000 Ft/év 
12,68 

(CC, korszerű) 

javulás:   92 kWh/m2a 104,00%       

 

Számított műszaki megoldások: 
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Épületszerkezetek követelményei, és a fajlagos hőveszteségtényező teljesítése: 

- Külső fal hőszigetelése: 10 cm EPS polisztirol, a nyílászáróknál 2 cm befordítás a 

spalettákon. 

- Lapostető hőszigetelése: Fordított rétegrend, 10 cm XPS hőszigetelés, geötextília, 

leterhelő kavicsréteg. Attika belső (tetőoldali), és vízszintes hőszigetelése: 5 cm 

XPS 

- Lábazat hőszigetelése 5 cm XPS hőszigetelés 

- Hőhíd: Az előregyártott attika betonelem hőszigetelése 2 cm XPS ragasztott 

hőszigeteléssel, az éleknél a lapcsatlakozások táblánként fogazással elhelyezve. 

 

Rétegrendek (a jobbra igazított, dőlt betűs rétegek meglévők): 

Külső fal 45 cm 

Vékonyvakolat , Drywit ragasztó 3,0 cm 

Expandált polisztirolhab dübelezve 10,0 cm 

nemes vakolat 1,5 cm 

B 30-as tégla falazat 30,00 cm 

javított mészvakolat 1,5 cm 

  Lapostető 47 cm 

16-32 mm mosott kavics leterhelő rtg. 8,0 cm 

Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg 0,3 cm 

XPS 30 hőszigetelés 10,0 cm 

Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg 0,3 cm 

NEOACID szigetelés 0,5 cm 

szilárdított poliuretán hab 5,0 cm 

kiegyenlítő beton/cementsimítás 2,5 cm 

UF-6 födémpalló 19,00 cm 

belső vakolat 1,0 cm 

  Attika: 
 XPS 30 hőszigetelés 10,0 cm 

Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg 0,3 cm 

  Padlásfödém 42 cm 

járópalló 4,0 cm 

párafékező/szellőző fólia 0,0 cm 

Kőzetgyapot, pl. Rockwool Airrock LD. 5/10 10,0 cm 

párafékező fólia 0,0 cm 

cementsimítás 2,0 cm 

szilárdított poliuretán hab 5,0 cm 

kiegyenlítő beton/cementsimítás 0,5 cm 

UF-6 födémpalló 19,0 cm 

belső vakolat 1,0 cm 
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Fűtés és HMV ellátás korszerűsítése: 

A fűtést a továbbiakban 2 db 45 kW-os kondenzációs gázkazán biztosítja. 

(Lásd külön gépészeti terven.) 

Megújuló energia - Fotovoltaikus rendszer: 

Az Óvoda rendelkezésre álló, megfelelő tájolású déli, főbejárat feletti lapostetős 

tetőfelületére az épület fogyasztását részben fedező, összesen 37 db, egyenként 260 Wp 

teljesítményű napelem panel kerül elhelyezésre a V-07 tervlap alapján.  

A napelem panelek által termelt villamos energiát 1db Fronius Symo 10.0-3-M 

inverterrel alakítjuk váltakozófeszültséggé és tápláljuk be a fogyasztói hálózatba. 

(Lásd külön gépészeti terven.) 

4.3 Akadálymentesítés 

Projektarányos akadálymentesítés történik. Külső akadálymentesítés a parkolóhely 

kialakításával. Az egyetemes tervezési elveknek megfelelően a fogyatékkal élőkhöz 

sorolandóak kor szerint az óvodások, szülők, nagyszülők.  

Többek között a belső komplex akadálymentesítés keretében az inkluzív nevelésben 

részesülő fogyatékkal élő óvodás gyermekre tervezve a gyermek wc-k kerülnek 

kialakításra fix kapaszkodók felszerelésével. A 28 sz. foglalkoztató akadálymentes 

közösségi térként kerül kialakításra az óvodai rendezvények biztosítására. Ebben a 

teremben indukciós hurok kerül elhelyezésre. Egyéb helyiségekhez mobil indukciós 

hurok beszerzése szükséges. 

A tervezés rehabilitációs szakmérnök bevonásával folyt. (Lásd akadálymentesítés 

műszaki leírás). A támogatás elnyerése, a megvalósítás során szükség esetén részleges 

kiviteli terveket kell készíteni, a kivitelezés csak a rehabilitációs szakmérnök 

ellenőrzése alatt végezhető. 

Ennek a műszaki leírásnak az akadálymentesítés részletes tervezése nem tárgya. arra 

vonatkozólag az akadálymentes műszaki leírás az írányadó. 

4.4 Azbesztmentesítés 

A magastetős tetőrészeken az azbesztet tartalmazó hullámpala LINDAB 

trapézlemezzel kerül kiváltásra. A hulladék hullámpala veszélyes hulladékként történő 

elszállításáról külön kell gondoskodni. (A tételt a költségvetés tartalmazza.) 
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4.5 Parkoló fejlesztése 

OTÉK 4. számú melléklet: 

Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő 

személygépkocsik számának megállapítása  

5. alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (bölcsőde, óvoda, alsó- és középfokú 

iskola) minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden 

megkezdett 20 m2-e után, 

A 4 db foglalkoztató után 4*57,27 m2 / 20 m2/db=11,45 

12 db parkoló szükséges. 

A parkoláshoz szükséges terület a telken belül rendelkezésre áll. (Használatban van) 

Beruházó jelen pályázat keretében 5 db +1 db akadálymentes parkolót kíván 

fejleszteni. (burkolattal ellátni). 

 



14/13 

 

5. Dokumentáció - Rajzjegyzék 

Rajzszám/Megnevezés/Fájlnév Méretarány Lapméret 

Építész     

Tervprogram_A3_SZÍNES_M_1_200.pdf M=1:100 A3 

É1_alaprajz_138x91_M_1_50.pdf M=1:50 1380x910 

É2_metszetek_170x91_M_1_50.pdf M=1:50 1700x910 

F1_alaprajz_A1_felmérés_M_1_100.pdf 

 

Helyszínrajz 

M=1:100 A1 

M=1:500   

F2_metszetek_A1_felmérés_M_1_100.pdf M=1:100 A2 

F3_homlokzatok_A1_felmérés_M_1_100.pdf M=1:100 A2 

műszaki_leírás_igal_óvoda_közbeszerzési_2018.pdf szöveg A2 

Akadálymentes     

Igal_óvoda_Am1_info-alaprajz_A2_SZINES_M_1_100.pdf M=1:100 A2 

Igal_óvoda_Am2_akmWC_A3_SZINES_M1_25.pdf M=1:25 A2 

Akm műleírás_Igal Margaréta Óvoda_Projektterv_.pdf szöveg   

Épületgépész     

GF-01_Központi fűtés kapcsolási vázlat_SZINES.pdf 
nem rele-

váns 
A3 

GF-02_Központi fűtés alaprajz.pdf M=1:50 A3 

GG-02_Gázellátás alaprajz.pdf M=1:50 841x1189 

GG-03_Gázellátás függőleges csőterv.pdf M=1:50 A1 

Épületgépészeti műszaki leírás_Igal Óvoda.pdf szöveg   

Gázellátás műszaki leírás_Igal_Óvoda.pdf szöveg   

Fotovoltaikus rendszer     

NAPELEM_Igal_Ovi_PVdata463213N_175619E_10kW_10deg_0deg_14.pdf szöveg   

NAPELEM_Igal_Ovi_V07_Techniq_20150831.pdf 
nem rele-

váns 
A3 

NAPELEM_Igal_Ovi_V08_Techniq_20150831.pdf 
nem rele-

váns 
A4 

NAPELEM_Igal_Ovi_V09_Techniq_20150831.pdf 
nem rele-

váns 
A5 

Valamint Árazott és árazatlan költségvetés .PDF és XLS formátumban. 
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6. Kivitelezés 

Kivitelezés előtt részleges vagy teljes építész és szakági tervet kell készíteni. A 

kivitelezés csak a névjegyzékben szereplő, a jogszabályokban előírt végzettséggel és 

gyakorlattal rendelkező személy vezetésével folyhat.  

6.1 Munkavédelem 

A kivitelezés során az általános érvényű és eseti munka- és balesetvédelmi 

óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervdokumentáció aláírólap szerint: 

 

Kaposvár, 2018 április 05..   

 Spolár Zoltán Széki Tibor 

 tervező munkatárs 

 


