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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
 

 

Tárgy:   Monor,Városi Sportcsarnok kertépítészeti kiviteli terve 

 
 
 
 

Alulírott tervező kijelentem, hogy a vonatkozó engedélyezési terv készítésére megfelelő tervezői jogosultsággal 

rendelkezem, és a tervdokumentációban szereplő, általam tervezett műszaki megoldásokhoz a következő 

nyilatkozatot teszem: 

 

A tervezett tér- és tájépítészeti műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az 

Étv.31.§ (1) - (2) és (4) bekezdésben meghatározott követelményértékeknek, az országos településrendezési és 

építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak. 

A betervezett építési termékek mindegyike ÉMI minősítéssel rendelkezik. 

 

 
 
Budapest, 2016. október 
 
 
 
    Szalay-Szakály Zsuzsanna Dóra 
    okl. tájépítész mérnök 
    K 01-5201 
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MŰSZAKI LEÍRÁS  
MONOR, VÁROSI SPORTCSARNOK 

(2200 MONOR, BALASSI BÁLINT UTCA, HRSZ.: 5219/5) 

KERTÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVÉHEZ 
 

A tárgyi létesítmény kertépítészeti kiviteli terve az alábbi jogszabályokban foglaltak szerint készült: 

- OTÉK (253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről) 

- Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (III. 31.), 4/2007. (II. 28.), 18/2008. (X. 

10.), 7/2009. (II. 17.) számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt, 11/2004. (IV. 27.) 

rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 

 

A tervezett sportcsarnok az Vt-7 építési övezetbe tartozik. 

A tervezés során figyelembe kellett venni, hogy a kereszteződésekben a növényzet ne akadályozza a biztonságos 

beláthatóságot. 

A rosszul fenntartható – ék alakú, keskeny – területeken javasolt az összefüggő cserje- és évelőfoltok vagy 

sövények kiültetése. 

 

Alacsony és talajtakaró cserjék és évelők, díszfüvek telepítése 

A csarnokhoz vezető sétány melletti intenzív kiültetés, valamint a parkolók közötti zöldsávok kiültetése főleg 

alacsony, talajtakaró, hosszú virágzási idejű vagy lombjukkal díszítő cserjékből, évelőkből és díszfüvekből állnak.  

A parkolóban az utak és kereszteződések megfelelő beláthatóságának érdekében a tervezett növények 

habitusuknál fogva alacsony növésüek, de szükség esetén nyírással mindenképpen 1 m-es magasság alatt 

tartandók! 

 

A telepítés előtt a talajt javítani kell, 3 kg/m2 mennyiségű szerves trágya felhasználásával. A cserjék ültetési 

sűrűsége 5 db/m2, míg az évelőké és díszfüveké fajtól függően 3-12 db/m2. A cserjék javasolt mérete fajtól 

függően 30/40 vagy 40/60 cm. 

 

Az évelő- és cserjefelületeket 5 cm vastagságban fenyőkéreg őrleménnyel (mulccsal) kell takarni a gyomosodás 

és a felület gyors kiszáradásának megakadályozása, valamint a rendezett összkép érdekében. 

 

Gyepfelület 

A füvesítés előtt a talajt szerves trágyával kell javítani, 2 kg/m2 mennyiségben. 

A füvesítést a finom tereprendezés után a megfelelően előkészített területen 50 g/m2 fűmag elvetésével kell 

végezni, sport fűmagkeverékkel. 
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A telken kívül eső, a járda és az út közötti zöldsávban a növénytelepítés számára alkalmatlan és fenntarthatatlan 

éles csücskökben kulé kavics töltése javasolt 15 cm vastagságban, alatta 1 réteg geotextil terítésével. 

 

A zöldfelület egy részén automata öntözőrendszer épül, amely kiegyensúlyozott, folyamatos öntözést biztosít a 

növényzet számára minden időjárási körülmény esetén. 

 

Budapest, 2016. október 

 

 

    Szalay-Szakály Zsuzsanna Dóra 

    okl. tájépítész mérnök 

    K 01-5201 
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TERVEZETT NÖVÉNYLISTA 
MONOR, VÁROSI SPORTCSARNOK 

(2200 MONOR, BALASSI BÁLINT UTCA, HRSZ.: 5219/5) 

KERTÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVÉHEZ 

UTCAI ZÖLDSÁV 

 

 
Cserjék   

8. Hypericum calycinum 30 db 

9. Lonicera nitida 'Maigrün' 120 db 

10. Lonicera pileata 30 db 

12. Potentilla fruticosa 'Kobold' 90 db 

13. Rosa 'The Fairy' 128 db 

15. Spiraea japonica 'Crispa' 183 db 

16. Spiraea japonica 'Little Princess' 30 db 

19. Symphorycarpos chenaultii 'Hancock' 205 db 

    

 Évelők   

22. Carex morrowii 81 db 

23. Festuca glauca 140 db 

24. Geranium macrorrhyzum 144 db 

28. Lavandula angustifolia 'Hidcote' 122 db 

29. Nepeta faassenii 86 db 

30. Pennisetum alopecuroides 67 db 

31. Perovskia atriplicifolia 9 db 

    

 
 


