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9. sz. mell6klet

R6VID OsszeroeLALAS A PRoJEKTR6L

A fejlesztend6 tertilet Ozd Saj6v6rkony v6rosresz6ben talSlhat6, a 25. sz. orsz5gos f6ritvonal teljes
hossz6n 6rinti a tertrletet, annak 6szaki oldal6n. A d6li oldal teljes hosszan kozmrJs6v, azon tril (ifari
y19.a-nV9t1t is mag5ba foglal6) vasftvonal, ennek tfloldal6n fedig az Ozdi AcelmUvek Kft. tertjlete
tal6lhat6. A teri.ilet 6szakkeleti sarkdn a 25. sz" rit korforgalmi eput ki, amelynek d6li csonka dga a
fejlesztendo terUletre mutat. A terUlet a lakott terUlet lakoovezeti r6sszel kozvetientil nem hatdros.
A fejlesztesi terulet kozvetlen d6lnyugati szomsz6dsdgSban (9259 /2 hrsz) tal6lhat6 telken tervezi a
BelUgyminiszterium felepiteni a vSrosba teruezett rij brlntetes v6grehajtdsi intezet6t. Azipari teruleti
fejfeszt6s egyes vonalas infrastruktrira megoldSsait rigy terveztrjlimeg, hoSy ezek a tervezett b6rton
infra-csatlakozdsaival ne 6lljanak konkurenciSban, J kapacit6sokat ne kois6k le egymds el6l (ld.
pelddul a vizv ezel6kekrol szol6 reszt).

A kiir6s tartalmi 6rtekel6si szempontjainak val6 megfelel6s igazolasa
1'1 A fejleszt6s osszhangban van a felhivds celjaivll, a felhiv6sban szerepl6 c6lokat teljesiti, azokhoz
hozzl1rul.
A fejleszt6s mar a bead6s pillanat6ban is onkormdnyzati tulajdonban l6v6 ipari teruletek z6ldmezos
kiafakitds6t c6lozza: az iparteruletek el6rhet6s6gei es felidr6s6t segito vr:nalas infrastruktrjr6k
fejleszt6s6re f6kusz6l.
1.2 A fejleszt6s egyetlen tev6kenys6ge sem tarlozik a felhiv6s szerinti kizilro okok alA.2'1 Az tdmogatdsi k6relem mell6klet6Ul szolgdlo tizleti teruben bemutat6sra kerirl a helyi
sz_Uks69leteken alapul6, fenntarthato, gazdas6gos hijkodtetes.
2'2 Afeileszt6s sor6n nem tortenik kapacit6s b6vites, hanem rij kapacit6sok kerulnek ki6pitesre.
2.3 A fejlesztesi ig6ny m6r reg6ta fenn5ll a v6rosban, gyakorlitilag evek 6ta megkerd6jelezeflen. Ezth enyzat milr 2003-ban tanulm6nyt teszitteteti erre az ipariet m6g vissza nem t6ritend6 tdmogatdst is elnyerl a most

j lo fejleszt6sre. Az a projekt annakidej6n viszont nem val6sult

2'4 A prc4ekt a B) f6tevekenysegen belul az a) es a d) pontok szerint t6mogathato tev6kenys6geket
tarlalmaz.
2.5 Zdldmez6s fejlesztes l6ven beteleptilt v6llalkoz6sokr6l nem beszelhetunk.
2.6 Ozd v6ros 6s t6rs6ge - sajnos - egy6rtelmUen alacsony forr6s abszorpci6s mutatokkal rendelkezo
leszakad6 t6rs6g. A projekt keret6ben megval6sul6 fejlesztes a gazdasdgot dinamiz6l6, 6s a
perif6ri6kon megvalosul6, foglalkoztat5st bovit6 infrastruktur6lis fejleszt6s6re ird-nyul.
2.7 A zdldmez6s fejleszt6s szUks6gess6g6nek indoka: a v6ros ierUlet6n megl6v6 ipari teruiletek az
elmdlt 6vtizedek sor5n fn. rozsdaovezett6 v6ltak, a rajtuk megl6v6 6pulei6llomdny leromlott, a
terUleteket eredeti funkci6jukban felhagyt6k, a kiepUli infrastrukt0ra halozatok iobbsegukben
amoftizSl6dtak. A vdros egyetlen - mag6nkezben l6v6 - ipari parkja is egv ilyen, relative jobb
6llapotban l6v6 ipari teriileten m(k6dik, ismereteir k szerint nem 

'nagy 
hat6k-onysdggal. T6bb ilyen

tertilet m6s hasznosit6si m6dot tal6lt, mint pl. a MANDA-projekt tertileie. Barnamez6i fejleszt6sekre
lehetne meg m6d a rozsdadvezetekben, viszont a bont6si- 6s mentesit6si kolts6gek sokszorosan
meghaladn6k az 6rdemi, a mai kor elv6r6sainak megfelelS szinvonal0 infrastruk'l0ra fejlesztesek
kolts6g6t. Az ilyen teruletek felszabadit6s6t - l6ven hogy a lak6reszekhez is kozel taldlhat6ak - m6s,
celzottabb forrdsb6l kolts6ghat6kony megoldani. A v6rosban m5r most is mrikodo nagybefektetok (pl.
GE, Johnson Electric) mind zoldmez6s fejleszt6sekkel telepUltek le a vdrosban. 6t e" a tov6bbi
erdeklod6k is kiz6r6lag ilyen teruleteken fejleszten6nek, igy a z6ldmez6s beruh6zds l6nyeg6ben az
egyetlen opci6 az ipari terUlet fejleszt6sre.
A kiiras 3.2 f) pontj5nak tdrteno megfelel6sr6l az illet6kes szerv hat6s6gi bizonyitv6nyt 6llitott ki"
3.2 h) ponthoz: A fejleszt6s terulete 1/1-es onkormAnyzati tulajdonban tilalfratOat<.
3.2 i) ponthoz: A fejleszt6sek csak az rit- 6s infrastrukturdlis r6csatlakoz6sok tekintet6ben 6rintenek
majd telken kivUli r6szeket.
3.2 aa) ponthoz: a v6ros es6lyegyenl6s6gi programjdt csatoltuk.
3.2 bb) ponthoz: amennyiben a jelen zdldmezos fejlesztes keret6ben ezt a vonatkoz6 szab6lyoz6s
kotelezov6 teszi, ugy a projektfejleszt6si szakaszban keszUl el az 6rintett terUlet kornvezeti
dllapotfelm616se.
3.2 A fejleszt6ssel 6rintett ingatlanok tulajdoni lapjait 6s az ezeket tarlalmaz6 dttekinto t6rk6pet
csatoltuk. Az ingatlanok mindegyike az onkormAnyzat 1/1-es tulajdon6ban taldlhat6, 6s Glp-
terUletnek, vagy - a 925918 hrsz-en fut6 kdzmfis6v kiv6televel - kUlonleges terijletnek minostjlnek" A
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lejlesztendo ingatlanok helyralzi szimai:9259/3, g25gl4,9259t5,9259/6, g2lgt1, g2lgtl, g2|gt7,
9258. A 9266 hrsz-en a 25. sz. koztit talSlhat6, amin fejleszt6s nem tort6nik, csak a r6csatlakozds
szempontj6b6l,,16 kell l6pni".
3.3 A tervez6i felm6res elk6szult, ennek megfelel6en a tervezett ipari funkci6nak megfelelo
rendeltet6s 6s haszndlhat6sdg biztositott.
4.1 Ingatlan kiv6lt6s nem tort6nik.
4.2 Alervezett m6rfoldkovek egymdsra 6pUl6en, logikusan kerultek megtervez6sre.
4.3 A fejleszt6si elk6pzel6s bemutatdsa fentebb 6s al6bb olvashat6. nzltaOUiat<Oan ismertetesre kerUl
a fejlesztes valamennyi beruhdzdsi eleme/tev6kenys6ge, az azokhoz kapcsol6d6 valamennyi
sztiks6ges elok6szuleti l6pes es azok id6ig6nye.
A projekt fejlesztesi szakasz v6rhat6an t h6napot vesz ig6nybe. A fejleszt6sek megkezd6s6nek
alapjdul a jelen p6ly6zati projekthez beadott elozetes tervek szolg6lnak. Ezek alaplAn a projekt
fejleszt6si szakaszban kerUlnek elk6szitesre az enged6lyes tervek 6s kerUlnek ietolytatasri a
vonatkoz6 enged6lyez6si elj6r6sok" Az enged6lyek megszez6s6t kovet6en a kiviteli tervek 6s
v6gleges tervezoi kolts6gbecsl6s keszul el, valamint a tervezett eszkozig6ny kolts6gvet6se.
Zoldmezos fejleszt6s l6v6n az esetlegesen eloirt kornyezeti 6llapotfelm6r6s is elkeszul.
A kdzbeszez6si tev6kenys6g v6rhatoan 6 h6napot vesz ig6nybe, 6s a kiviteli tervek birtok6ban
kezd6dik meg: kiir6sra kerul a tender. Ennek vegeredm6nye a lezdrult beszez6si eljdr6s 6s az ennek
sordn kiv6lasztott kivitelezovel megkotott szez6d6s. Ugyanez a beszerezni tervezett eszkozokre is
tgaz.
A fejleszt6si ter0let tulajdoni viszonyai rendezettek, ez nem ig6nyel beavatkozdst.
A kivitelezesi tevekenys6g v6rhat6an 18 h6napot vesz ig6nybe. Ennek sor5n megval6sulnak az
enged6lyes tervek szerinti kivitelezesek. Ezek zdrr6sak6nt megindit6sra kerulnek j haszn6latba-,
forgalomba- 6s Uzembe helyez6si elj6r6sok. EZ kovetoen a proiekt adminisztrativ zaras6ra valo
felk6szules kovetkezik.
Szennyviz
A szennyvizvezet6ket fejleszt6si terulet d6li oldal6n a kozmUs6v k6zep6n tervezz:Jk elvezetni. A
925912 hrsz ingatlan telekhat6r6ig sz-'1-0 j. gravit6ci6s m6don tisztit6 akn6kkat.
Biztositva igy majdani Borton Projekt kivitelezhet6s6g6t. Innen a terUlet v6g6ig nyomott rendszerui cs6
epulne SZ-1-ny 3db le6gaz6ssal. Bekot6se a D sarokban l6v6 3250 hrsz taiSlhato dtemel6be javasolt.
A gravit6cios 6s nyomott technol69ia egyUttes haszn6latdt a teri.rlet terepviszonyai indokolj5k. A kett6
kozotti osszekottet6st egy akndban elhelyezett nyomo szivattyri biztositja majd. A szennyviz bek6t6s a
megl6v6 h6lozalba tortenik meg.
Tervezett szennyviz vezet6k hossza 690 m6ter. Tervezett szennyvfz vezetek hossza 690 m6ter.
GAz
Egy megl6v6 koz6pnyomdsf g6zvezet6kre csatlakozo [j gdzvezet6k ki6pitese 650 m6ter hosszban,
6s a v6telez6s c6ljdb6l kiepitend6 3 db le6ll6ssal. A vezet6k gerince a deli oldalon l6v6 kozmUsdvban
kerUl elvezet6sre, nyomdsa 8 bar.
Elektromos
Az [jonnan kiepltend6 elektromos vezet6ket foldkSbellel tervezzik megval6sitani.
A megf6vo 20 kV-os halozatra tortenik csatlakozds kiepitese, ahol egy BHTR 6llom6s (betonhdzas
transzform6tor) kerul teleplt6sre. A meg6pitend6 vezet6k feszrjlts6ge 0,4 kV lesz, ez erre val6
letranszform6ldshoz szUks6ges a BHTR elhelyez6se.
Viz
A fejleszt6si terUlet vizell6t6s6t a fejleszt6si terulett6l ENY-| ir6nyban tal6lhat6 megl6vo O600-as
vizvezel6kr6l terveztUk. ltt talSlhato egy megl6v6 akna. B5r a d6li oldali kozmrlisSvban is van rdkot6sre
alkalmas vlzvezet6k, de az oltoviz ellSt6st is az ivoviz h6l6zatr6l kell fedezni. Az oltoviz tiizcsapoknak
praktikusan az ftszakaszok mellett kell lennitrk, a tfuoltos6gi megkozelfthet6s6g v6gett. A d6li
kozmtis6vban megl6v6 vezet6kt6l viszont nem koltseghat6kony a terrilet 6szaki es keleti oldalen lev6
[t melle vezetni a vizet, igy a ki6pltendo 0thoz j6val kozelebb lev6, a telek 6szaki r6sze mellett
elhelyezked6 vlzvezet6kre kotUnk rA. Ez koltseghat6konyabb megold6st is jelent. 3 0j akna is
ki6pit6sre kerUlne, tov5bb6 az Oj Jtszakaszok ment6n, az akn6k kozel6be egy-egy tlizcsapot
telepitunk.
T6vkozles
A t6vkozl6si al6pitmenybe majdan a helyszfnen jelenl6v6, a 25-os sz. fout mellett fut6 Magyar
Telekom h{lozati eszkozei 6s vezet6kei kerUlnek telepit6sre. Az igenyek ismerete n6lkUl egyel6re az
ehhez szuks6ges v6d6cs6 h{lozat kerUl kiepitesre, osszesen 750 m6ter hosszban. A kiepltend6
hilozat Stfut a 25 sz. f6ft alatt.
Kozvil6gitds
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A 25-os szAm(t orsz5gos kozutnak a terUlet ENy-i sark6ban l6vo korforgalmi csom6pontj6ban a
kozvil6git6s m6r ki6pitett. A fejleszt6si teruleten az,,A jel$" 6s ,,B jelti" utik ment6n a' menetir6ny
szerinti jobb oldalon tervezzik 20 m6teres oszlopkozokkel a vildgitast biztositani. Ez osszesen
v6rhat6an 45 db kandel5bert jelent, tovdbbd fdldkdbel tekintet6ben 585 meternyi kdbelt kell fektetni.
A kozvil6gftSst ac6l oszlopokon l6tesitendo napelemes l6mpatestekkel val6sitjuk meg.
A felSllftand6 oszlopok egyenk6nt 9 m6ter magassdgriak, melyekre 8 wattos LED lempatestek
kerulnek. A ldmp5kat magyar fejleszt6srl, vildgviszonylatban is a legjobbak kozott jegyzett hat6sfokkal
rendelkez6 tolt6svez6rlo i16nyitja: a vi16git6s automatikusan mUkodesbe lep i-oteteO6st<or. Az
dramelldtdsr6l egy-egy specidlis 0n. "solar akkumul6to/' gondoskodik, mely gondozdsmentes zsel6s
technol6gi6val gydrtott. Elhelyez6se a beton alaptest mell-etti 6sott folddrot<-Oan tortenit robbands- es
vizzAro dobozban.
A napelemes lSmpatestek nem termelnek fel 6ramot a szolg6ltat6 rendszer6be, hanem a megtermelt
energi6t puszt5n saj6t mUkodtet6sUkre, ill. az akkumuldtor tolt6sere haszn6lj6k fel.k igy l6tesitend6 ldmpatestek fuggetlenek a hAlozati dramell6tdsr6l, v6izhelyzeti mUkodtet6suket
pedig a be6pitett akkumuldtorok napokig eltudjdk ldtni.
Eszkoz
A projekt keret6ben beszezend6 eszkoz6k a projekttel l6trehozott rij ipari terUleti infrastruktrira
mtjkddtet6s6hez 6s fenntartdsdhozhasznAlhat6, es alapvetoen szuks6ges eszkozok.
Az ipari m6retez6s[i terUleti vizelvezetS mrivek (gravitdci6s nyomoti csatorna h6lozat, 6tereszek,
akn5k, nyilt k6toldali dt6rok) rendszerszintU fenntart6s6hoz 6s karbantarlds6hoz szUks6qesek olvan
celgepek es/vagy kiegeszitok, amelyekkel a munka b6rmikor biztons6ggal, tratEkonyan j a
szezonalit6st6l nem befoly6soltan elv6gezheto.
Az ipari terUleten meg6pitend6, a neh6z gepjSrmUvek biztonsdgos t6li kozleked6s6nek
biztosithat6s6ga 6rdek6ben az ftfelUleteket ho- es sikoss6gmenteslteni szUks6ges. A vfzelvezet6
mtivek mellett ennek az 6rdek6ben is tort6nik a megfelel6 eszklz 6sfuagy adap-ter, ill. kieg6szitdk
beszez6se a projekt keret6ben.
TerUlet el6k6szit6s koltsegei
A projektben megval6sitand6 ipari terulet jelenleg egy nagyobb, funkcio nelkUli terulet, amelyen
b6rmilyen munkav6gzes csak az ott tal6lhat6 nov6nyzet reszleges eltdvolit6sa ut6n kezdhet6 meg.-Ez
alapos kasz6l6st 6s n6mifakiv5g6st is jelent. Az ott l6v6 f6k vad 6s szoliter nov6sriek, sUrUsegUk-igen
gyer (jelen 6llapot szerint 7-8 ilyen novendek fa van a teruleten).
AJgrep munkav6gz6sre tort6n6 el6k6szit6se a termor6teg (humusz) leszed6s6t is mag6ba foglalja, a
talaj bolygat6sdval j616 terUletr6szeken, mintegy 40 cm vastagsdgban. A lesiedend6 reteg
mennyis6ge vdrhatoan mintegy 3.800 kobmeter.
Foldm0 epites
Az ipari tertileten letesitend6 0t eset6ben szUks6ges annak szintj6t a kdrforgalmi 69 csaflakozdsi
pontjdhoz igazitani, majd a teruek szerint lassan belejteni a terepszinthez. E2en trjlmen6en a deli
kozm[isdvhoz 6s a m6r meglev6 egy6b infrastruktfra csatlakozSsi pontokhoz csatlakoztatand6
vonalas kozmilvek eset6n biztositani kell a megfelel6 v6dot6volsdgokat, ami a szUkseges foldmunka
efv6gz6s6vel iAr. Ez a foldmunka nem, vagy csak kis m6rtekben ig6nyel nem a teruletr6l sz6rmaz6
anyagot - pontosabban a tomors6gi vizsgdlatok elv6gz6se ut6n lehet behat6rolni ennek a tenyleges
szUkseg6t.
Fontos, hogy itt sem tort6nik feltoltes, mivel a 925913 es g25914 hrsz ingatlanok feltolt6se a projekt
keret6ben egy6ltal6n nem val6sul meg.
A tev6kenys6gen belUl a kovetkez6k val6sulnak meg:
- foldmrlivek 6pit6se, teruleten beliili nyersanyag sz6llit6sa 6s t6morit6s,
- homokos-kavicsos v6d6r6tegek k6szit6se az ut, a k6toldali rjt6rok 6s a kozm[i nyomvonalak

szukseges r6szein (az egyes kozmuvek 6s az rit kolts6geit6l kulon6ll6an),
- homokos-kavicsos paplan r6teg k6szit6se: az 0t beton alapzali retege alatt az 6rokba fut6 0t-
af6pitm6ny elk6szit6se, amely "paplan" sz0ro hatdsa 6ltal alkalmas a tertrleten jellemzo vizesed6s
kontroll6l6s6ra"
Tervez6s, enged6lyez6s
A projekt el6k6szitesi szakasz sor6n k6szul majd el az enged6lyez6si szintrll tervdokument6ci6.
Az engedelyez6si elj5r5sok dijSt is ezen kdlts6gsoron kiv6njuk ersz6molni.
Az enged6lyek megszez6s6t kdvet6en elk6szit6sre, es majd ugyancsak elszdmol6sra kerUlnek a
tender ilf. kiviteli teruek kdltsegei, amiket a kiirand6 kdzbeszezlsi eljdrds mriszaki alapjat fogj6k
kepezni.
A kivitelez6s elk6sztllt6vel ezen soron kerUlnek elsz6mol6sra a megval6suldsi rEzok, valamint az
uzembe- ill. forgalomba helyez6si elj6r6sok k6lts6ger rs.
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Tov6bb6 minden, a tervez6ssel 6s enged6lyez6ssel kapcsolatosan felmerUlo koltseg itt kerill
allok616sra.
MUszaki ellen6r
A projek mtiszaki m_egval6sitds6ban a jogszabdlyi es mriszaki el6ir6soknak val6 megfelel6seget,
valamint a beruh6z6 onkorm6nyzat 6rdekeit a m[ir zaki ellenor k6pviseli majd. K6lts6ge e-lsz6mol6lra
kerul.
Projektmenedzsment
A projektmenedzsment.tevekenyseget a projektben ig6nybe vett szolgdltat6sk6nt az onkorm6nyzat
]_007o-os tulajdondban dl16 Ozdszolg Nonprofit Kft" t6tja el.
Kotelez6 nyilv6noss6g
A projekttel kapcsolatban megval6sitando kotelezo nyilvdnoss69 koltsege a megadott 1o/o-os
kolts6ghat6ron belul elsz6molSsra kerUl.
Utburkolat
Utburkolat k6szit6s
Az ftepit6si koltsegekhez kapcsol6d6an az utburkolat k6szit6s6nek kolts6ge krjlon tetelkent kerUlt
kiszdmltdsra. Ennek oka, hogy ez alapvetoen ktrlonbozik az ut r6tegreidj6nek t6bbi szintj6t6l.
Osszesen
A kivitelezend6 rjtburkolat 3 fajta burkolatb6l dll majd ossze - a r6tegrendek szerint fentrdl lefel6:
- AC 1'1 kop6 aszfalt burkolat
- AC 16 kot6 aszfalt burkolat
- AC 22 alap aszfalt burkolat

A rajzok szerinti A jelU uton mintegy 653 m6teren, a B je[i fton pedig mintegy 226 m6ter hosszan
kertif burkolat az utra az E terhel6si oszt6lynak megfelel6 sz6lessegben?s vastigs6gban.
Befejez6 munk6k
Ezen feladatok keret6ben a kovetkez6 munkav6gz6st tervezzuk:
- stabiliz6lt padka kialakilAsa: az ipari terUletet feltd16 [t ment6n stabiliz5lt padka kerul kialakit5sra,
- az ttt ment6n ketoldali ritdrok kerUl ki6pit6sre, a megfelel6 vizelvezetes 6idekeben,
- a forgalomtechnikai beavatkoz6sok is elvegz6sre kerulnek: a kivitelez6s sor6n a kozrit fenntart6jdtol
megrendelend6 t6bl5z6st kell kifizetni, ami itt-elszdmoldrsra kerUl, tov6bb6 az 0tburkolati felfest6sek, a
t6bldzds is kivitelez6sre kerril, az els6bbs6gi szab6lyok megjelenit6se 6rdek6ben, a kozrjti
el6[r6soknak megfelel6en.
Az elk6szUlt ktvitelez6st kovet6en a terepet a munkav6gz6s nyomait6l rendezni kell a telken beltjl.
Tovdbb5 az egyes kozmU szolg6ltat6k, vagy a k6zttkezel6l6ne-k eloir6sainak megfelel6 6llapotot kell
el6- vagy visszaSllitani a szUks6ges tereprendez6s keret6ben.
Ezeken felUl a vlzelvezet6shez kapcsolod6an minteSy 40 foly6m6teren el6fejjel rendelkez6 cso-
dtereszeket is telepiteni kell.
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