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IV. FEJEZET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

PAZONYI TÉR 

A Pazonyi téri tervezett beavatkozási terület magában foglalja a Dózsa György utca mindkét 

oldalán található zöldfelületet, ahol sövények, cserjék telepítésével, öntözőrendszer 

kiépítésével, a park valamint térfelületek funkcionalitásának biztosításához a meglévő salakos 

burkolatok elbontandók, új térburkolatok épülnek ki. 

A Pazonyi tér szervesen kapcsolódik több lakótömbhöz és lakóegységhez, így az itt levő 

zöldfelületeknek a lakóközösség igényeit és a kellemes zöldtérben való időtöltést kell 

biztosítania.  A gyalogos utak mentén cserje és évelő növényfelületeket kell kialakítani, 

hulladékgyűjtők és padok helyezendők el. Az emlékmű körül koncentrikus rendben egy 

rendezettebb környezet jön létre.  

A tér nyugati részén számos burkolt felületszakasz található. A területen levő salakpályát el kell 

bontani. Az út menti aszfalt burkolatok és szegélyek, és a jelölt két lépcső megmarad. A tér déli 

részén levő lépcső elbontásra kerül.  

A területen az érintett kialakítandó burkolt felületek helyén a talaj felső 20 cm humuszrétegét 

el kell távolítani, és a kijelölt depónián tárolni kell, és újra fel kell használni.  

A tér mindkét oldalán automata csepegtető rendszerű öntöző hálózatok épülnek, egy-egy önálló 

vízóra aknán keresztül a városi ivóvíz hálózatról megtáplálva. 

Kivitelezési terület lehatárolása: Nyíregyháza, Pazonyi tér 2393/1;1826/33;1839/13;2371/3 

hrsz. 

Mennyiségek: 

 Gyepnyesés    2722 m2 

 Térburkolat szegélyekkel  1492 m2 

 Facsemeték ültetése   40 db 

 Örökzöldek ültetése   93 db 

 Cserjék ültetése   1996 db 

 Utcabútorok telepítése  27 db 

 Vízóra akna létesítése   2 db 

 Öntöző rendszer telepítése  2 készlet 
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ARANY JÁNOS UTCA 

Zöldfelület rendezése tervezett, az Árpád utcától a Szarvas utcai körforgalomig. Az épület 

melletti járda valamint út közötti szélső zöld sávban, valamint az ellenirányú forgalmat 

elválasztó középszigetek területein. A fenntarthatóság érdekében a zöldfelület öntözésének 

megvalósítása tervezett. 

Az utcában a rossz állapotú fákat ki kell vágni, de törekedni kell a lehető legtöbb fa 

megtartására. Díszfák telepítésére nem kerül sor, helyettük törzsre oltott örökzöld cserjék 

(Laurocerasus officinalis) kerülnek, az alattuk lévő zöldsávba alacsony talajtakarókkal. Ahol 

fasor nincs, ott alacsony talajtakarókat és  fedőcserjéket kell ültetni fölváltva, ill. egy-egy 

szoliter cserje ültetendő. A Vasútállomásnál lévő levendulákat át kell ültetni az utca víztorony 

felőli végének középső sávjába. 

Kivitelezési terület lehatárolása: Nyíregyháza, Arany János utca 6402/1, 6402/2 hrsz. 

Mennyiségek: 

 Füvesítés    1400 m2 

 Földmunkák    45 m3 

 Cserje telepítése   8357 db 

 Vízóra akna létesítése   4 db 

 Öntöző rendszer telepítése  4 készlet 

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes 

ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai 

követelményeket a közbeszerzési dokumentáció műszaki része tartalmazza. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának 

egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, 

típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 

hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 

történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az 

egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell 

 

 


