A közterület-használat befejezését követő felújítás elvárt műszaki tartalma
a Komor Marcell utca (hrsz:38017/49) MÜPA és HÉV közötti útszakaszán

Az alábbi geodéziai felmérésben piros színnel lehatárolt területen az útpályát az alábbi
műszaki tartalommal kell helyreállítani:

1. Tehergépjármű-forgalomra is alkalmas Megerősített útpálya kiépítése
Az útpálya területéből egy legalább 3,5 méter szélességű forgalmi sáv süllyesztett
szegéllyel elválasztva alakítandó ki, új, megerősített rétegrenddel. (Süllyesztett szegély 20
cm-es betongerendába ültetésével.) Az útpálya rétegrendjét az útügyi műszaki előírások
alapján „C” forgalmi terhelés osztályára szükséges méretezni, az alábbi rétegrend szerint:





8 cm térkő burkolat (új lapkő burkolat)
4 cm zúzalékágy
20 cm Útalap C 12/15 FN 1
20 cm homokos kavics

A térkő burkolatot (annak színét és felületét) a főépítésszel egyeztetni szükséges. A térkő
kiválasztása során tekintettel kell lenni annak későbbi pótlási, javításlehetőségére.
(Lehetőleg Magyarországon forgalmazott és folyamatosan gyártott, utángyártható térkő
javasolt.)

2. Meglévő, megmaradó burkolat és rétegrend (Változó szélességű)
Az útpálya megmaradó részén az eredeti rétegrendnek megfelelően kell a javítási
munkákat elvégezni. A süllyedéseket meg kell szüntetni, a törött, hibás köveket le kell
cserélni, a térkő burkolat pótlásokat is az eredeti burkolattal kell kivitelezni. A fák
gyökerei által felnyomott köveket helyre kell állítani, ahol indokolt, a faverem mérete
szükség szerint növelhető a biztonságos közlekedés figyelembe vétele mellett, a
Városüzemeltetési és Felújítási Irodával történt helyszíni egyeztetés szerint.
A Komor Marcell utca és Nemzeti Színház területe között található megsüllyedt folyókát
az eredeti állapotoknak megfelelőre szükséges helyreállítani.
A közvetlenül a folyóka mellett található zöld területet is helyre kell állítani. (kb. 0,5-1 m
szélességben, indokoltság szerint. (Pl: gödrök, kimosódások, süllyedések helyreállítása)
A kivitelezés műszaki megfelelőségének kivitelező általi igazolása szükséges: a
felhasznált anyagok minőségbizonylataival, a burkolat teherbírására vonatkozó teherbírási
jegyzőkönyvvel. A tömörítés megfelelőségét méréssel igazolni kell, erről készült
jegyzőkönyv másolati példányát a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően
Városüzemeltetési és Felújítási Iroda részére át kell adni.

A munkálat kivitelezéséhez beruházónak műszaki ellenőrt kell alkalmaznia és a műszaki
ellenőrnek viselnie kell a felelősséget a kivitelezési műszaki megfelelőségéért.

3. Tárolás
A megmaradt, munkálatok során fel nem használt térkövek további tárolását a
későbbiekben esetleg szükségessé váló karbantartási munkákhoz történő felhasználás
céljából a kivitelezőnek vállalnia kell.

