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1. Tervezésíalapadatok

Targyi ingatlanon található

a

meglévő általános iskola épülete. Az éptiLlet meglévő

helyiségeinek rendeltetése nem valtozik, a tervezett tetőráépítésa meglévő helyiségek, illetve
épületrészek funkcióját nem érinú.Mivel az iskolaépület meglévő lapos tetős ópületszfu,nya
korábban több ízben beázott, és a tetőszigetelés már felújításraszorulna, ezért az építtetö úgy
döntött, hogy aá már nem újítjafel, helyette egy maga§tetőt építrá, ezzel biáösítva az épület
beázásmentes használatát.

A munka során egy

15 fokos hajlasszögu, faanyagú és fémlemez bodtású kon§rtető készül.

Az OTSZ 2. § (4) bekezdés alapján meglévő építmény,épífrrrényrészatalakitásq

bővítése

esetén az átalak,ltás mértékéne§korének és az építmény,épínnényrész
tűzvédelmi helyzetét
befolyásoló hatasainak figyelembevételével kell az OTSZ előírásait alkalmazni.

A tetőráépítésa meglévő fiitési rendszert nem érinti, a tervezett részen kéménynincs.

A tetöráépítés által érintett épületszárny egy, az iskola főépüetétől ftiggetlen, önalló épület
így önálló űzszakasz is. A beruhazó ájékoáatása alapjan az érintett épület egészébenegy
időben tartózkodók szétmalegfeljebb 160ö, igy utovábbra sem fogja meghaladni a 300főt.
Az iskolai rendezvények, amelyeken a gyermekek szülőkkel, családtagokkal együtt vesznek
részt (pl.: évnyitó, évzírő, ballagás stb.) a megrendelő ájékaáatása alapjan a korábbi
gyakorlatnak megfelelően továbbra is az iskola udvarán, rossz idő esetén a tornacsamokban
vagy a kulturhazban kerűnek megrendezésre.
A tetőráépítésnem fogja befolyásolni az épületekben egy időben tartózkodók létszámát, igy a
korábban meghatározott és engedélyezett kiüdtés-számítást sem.

2. Tűzveszélvességi és kockázati osztálvba sorolás

A tetőráépítésattal érintett épületrészben, é§ az újonnan kialakítandó padlástéóen sem
tárolnak majd, ,,tűzveszélyes" tüzveszélyességiosztályba tartozó anyagokat.
Az épületen beliil mindegyik rendeltetés továbbra is az okíaási tevékenységhez kapcsolódik,
ezért az épület egy kockázati egységkéntkezelhető.
Az épület kockázati eglségei, helyiségei az OTSZ 12.§
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alapján:

kockazati egység legfelső építménysántjéneksántmagassága alapján: NAK (0,00-7m)
kock. egys. legalsó ópítmenyszintjének szintmagassaga alapjan: NAK (0,00--3,00m)
kock. egységben tartózkodók menektilési képességeAK(segítséggelmenekiilnek)
kock. egys. legnagyobb helyiségének befogadó- képességealapjan (< 300fö): AK
kock. egys. taroló helyiségeiben tárolt anyagok, termékek, targyak jellemzői. AK
me?téküdó kockózari osdáIya:

Az épület helyiségei az OTSZ

AK

10.§ és 11.§ alapjan egy kockázati egységbe sorolhatóak.

Fentiek alapján aláesítmény mértékadó kockúzati osztúlyq az OTSZ

12.§ (3)

alapjón:

AK

