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MŰSZAK|LEÍRAS

a Kunszentmárton, Kerületiház utca 4., hrsz.: 3, alatti

Helytörténeti Múzeum raKárépületében, tanulmányi raktár kialakításának

engedélyezési tervéhez

Építés helye: 5441 Kunszentmárton, Kerületiház utca 4,, hrsz,: 3,

Megbízó: Jász.Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok lgazgatósága *'i,';_
5000 Szolnok, Kossuth tér 4, 

_ ^. 

.

Tervező,, A.D. Mérnöki lroda Kft.

5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a

2, Tervezési program:

A megbízó meglévó raktárépületében tanulmányi raktárt kíván kialakítani, A fö|dszinten a látványtár és

hozzá kapcsolÓdó helyiségei a tetőtérben foglalkoztató, restauráló helyiség és hozzá kapcsolódó

heIyiségek kerü|nek kialakításra. A kiaIakítás során az akadálymentesíiés megoIdása fontos szempont

volt,

3. A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum raktárépületének építéstörténete

Kunszentmárton Körös-parti látképének ma is egyik legmeghatározóbb eIeme, a iöbb mint

kétszáz éve épÜ|t egykori Kerü|eti ház és a hozzá tartozó épületek. A főépület napjainkban állami

hivataloknak ad he|yet, Az egykori börtönben a Helytörténeti Múzeum gyűjteményei tekinthetőek meg,

Az egykori várnagyi vagy háznagyi épü|et ma, a múzeum raktáraként működik,

1779-ben született döntés a Nagykun Kerület új törvényhatósági házának ma fö|dhjvata| és a

hozzá |arloző épÜletek -várnagyi lak és a börtön- a íelépíiéséről, A költségeket a Jászkun Kerület

kasszájából íinanszírozták,

A tervek elkészítéséve| és a kivitelezésse| Jung Józseí pesti építészt bízták meg 1779-ben. Az

1780-1782 között lezaj|ott építkezés fe|ügyeletét Rabl Károly gyöngyösi mesterre bízták, aki ebben az

ídőben kerületi építészként dolgozott a Jászkunsá9ban.

Az épület a várnagyi lak elnevezést, a castellánusról más néven várnagyról, vagy háznagyról

kapta, akinek itt volt a szolgá|ati helye, A tisztviselő feladatait ,1818-ban a nádori fókapitány kérésére

szabályozlák, melynek értelmében feladatai közé tartozott a kerületek tu|ajdonában lévő házak

gondozásán kívül, a Hármas Kerü|etnél alkalmazott B kerületi hajdú íelügyelete is,
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Az 1853-ban végbement a közigazgatási átaIakítások miatt, az igazságszolgáltatás központját

Karcagra helyezték át. A Kerületi Házban egy segédjárásbíró és egy ideig a járási a|kapitány székhelye

Iett kialakítva,

1873-ban Kunszentmárton tanácsa a központi fekvésű ingatlan megvásárlása mellett döniött,

Az ÓpÜletek 1874-ben cseré|tek gazdát 10 628 forini órtékben. A tetemes összeg kifizetése igen

megterhelő volt a település számára, de cserébe hivatalok elhelyezésére alkaImas épü|etekhez jutottak,

A vásárlás által Iehetővé vált, hogy az 1874-ben Kunszentmártonba heiyezeti járásbíróság részére a

tanács ingyen he|yiséget biztosítson a várnagyi lakban. 1884+e a bíróság apparátusa kinőtte a várnagyi ." . ".. , ,
házhelyiségeit, i§§

1884-ben a járásbíróság hivatalnokai átköltöztek az íelújított főépületbe, a várnagyi lakban két

tanteremet, valamint tanítói |akást alakítottak ki veres János tanító számára. |vive| kunszentmárton

neves Pedagógusa tÖbb évtizedig itt é|t és tanított (1884-1907), a köznyelvben sokáig ,,veres ház"-ként

is emIegették az épü|etet.

Az jskola 1907-ig működött az épü|etben, ezután a magyar királyi adóhivatal kapott benne

helyiségeket, Az 1920-as években csendőrséget telepíiettek az időközben elköltözteteti adóhivatal

helyére, Az '1950-es évektőI napjainkig önkormányzati lakásként funkcionált, á||apota igen IeromIott.

A KerÜ|etiház uícára néző homlokzat összképén sokat rontott a modern nyí|ászárók beépítése,

A számos átalakíiás és íelújítás ellenére az apró részletekben még ott |apul a múlt lenyomata és

szépsége, Az eresz alatt kÖrbefutó párkányzat megegyezik a múzeum épületének homlokzatdíszével,

aPró jelekéni a kÖzÖs múltnak, A boltívek, a poroszsüveg mennyezet, az egykor négy szobát fűtő tűztér,

a régi építészet em|ékekéni még megmaradtak,

A maga műfajában páratlan épületek múltja szorosan összekapcsolódott egymással, és egy

lépést teheiÜnk a fe|é, hogy a jövőjük is összefonódjon. A íejlesztés álial kialakított tanulmányi raktár a

múzeumi kiállításokkal együtt jól szolgá|hatná Kunszentmárton és térségének kulturális é|etét, megóvná

és bemutatná történeti és néprajzi értékeit az itt élők és az ide látogatók számára.

3. Meglévő épület általános adatai:

Az épÜ|et Kunszentmárton központjában található, o|dalhatáron álIó, pince+fö|dszint kialakítású,

hagyományos téglaszerkezetű, vegyes főfalas, utcára merő|eges gerincű kontyoIt magastetős,

A részleges pince |ezárt haszná|aton kívüI van.

Szintmagasságok:

járda:+ 0,00, fszpadló:+0,20 , em:+4,43 , gm:+8,63

bruttó alapterület: 280,00m2

nettó alapterü|et: ,196,60 
m2
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beImagasság:3,45 m

4. Átalakítás utáni épület általános adatai:
Szintmagasságok:

járda:+ 0,00, fszpadló:+0,20 , tt pad|ó:+4,00, em|+4,43 , gm:+8,63

bruttó alapterü|et: 280,00m2

nettó aiapterület; fö|dszint: 197 ,04 m2, tetőtér:,l39,97 m2

be|magasság:3,00m és 3,50 m , .",

'...
4. Meglévő szerkezetek: ' "

AIapozás: 30-55-70 cm vtg-ú nagyméretű té9la

Falazatok: belső fa|ak 30-55 cm , a kü|ső íalak 70 cm vastagságú nagyméretű téglából

FÖdémek:A pincefódém téglaboltozatú, a földszint fe|etti íödém részben borítottgerendás fa, részben

nagyméretű téglábó| készült poroszsüveg födém, A földszint feIetti födém cseréje indokolt,

Tetőszerkezet: hagyományos ácskötésekkel készült, kötőgerendás, kétállószékes faszerkezet.

Tetőhéjazat: koronafedésben rakott hódfarkú agyagcserép,

Nyílászárók: abIakok hagyományos gerébtokos az ajtók borított ácstokos szerkezeiek.

Burkola,tok: hajópadló, pozdorja, mm és kerámia Iap, a vizes helyiségek olda|íalai csempézettek,

VÍzszigetelés:nem készü|t, ebből kifoIyólag az épüleííalazaíai padlója nedves, szigetelésúk szükséges,

Felü|etképzés: Kívü|-belül vakoIt festett felü jetek,

Közművek: víz, elektromos áram, szennyvíz elvezetés, föIdgáz.

Épületgépészet:

Víz, szennyuiz:

Fűtés: szilárd tüzelésű kandal|ó,

Csapadékvíz e|vezetés részben a telken belü| e|szikkasztva, részben az utcára vezetve mego|dott, Az

épület teherhordó szerkezetei süllyedés- és repedésmentesek, megfeIe|ő szilárdsági állapotúak,

Vil|amosság: a meg|évő rendszer e|avult nem biztonságos 220V-os rendszer melynek te|jes cseréje

szükséges

6,Bontási munkák:

Az ópület új funkciőjának megfe|elően az alábbi bontási munkálatok szükségesek:

-VakoIat leverése

-Nyí|ászárók bontása

-Padlóburkolatok és aljzataik bontása



-Belső falak lészleges bontása

-Faíödém bontása

-Tetőszerkezet sérü|t elemeinek boniása

-Járdák bontása

-Gépészeti és vi||amos vezetékek szerelvények bontása

§§§
7. Tervezett szerkezetek:

VálaszfaIak:Porotherm válaszfaItégla 1 Ocm vtg-ban

Födémek: monolii vb, födém 20cm vtg-ban, beton:C20-24lkk

Tetőszerkezet: A főállásokban lPE200 acélkeretekkel megtámasztva,

Nyílászárók:Fa nyílászárók szerkezetek, hőszigete|ő üvegezéssel (Umax=1,6Wlm2K)

Áthioatot<: Porotherm eIem magas áthidalók nyílásméretnek megfelelóen.

Aljzatbeton:a földszinten vasbeton lemezek 7cm és Bcm vtg-ban C20-24tkk

Burkolatok: csúszásmentes kerámia Iapburkolatok kiegyenlített felületre

VÍzszigetelés: a falak vízszintes szigetelése fa|átvágással 1 rtg. e|asztomer bitumenes (SBS) modifikált

lemezzel, 1 rtg. 1 mm vtg. HDPE műanyag lemezszigetelést védő és csúsztató rétegge|, speciális

műanyag ékek között zsugorodás kompenzá|t habarcsinjektá|ással készül,

A padló vízszigete|ése 1 rtg, eIasztomer bitumenes (SBS) modifikált lemezzel készítendő teljes felületen

a falszigeteléshez csatlakoZtatVa,

Hő és hangszigetelés: hószigetelés a tetősíkban 25cm vtg-ban, a padlóban 7cm vtg-ban, a

hangszigetelés a fsz, feletti födémben 2cm vtg-ban készül

Fe|ületképzés Vakolha páraáteresztó diszpeziós festék készül,

Gipszkartonozás: a tetőtérben a íerde felü|eteken 2rtg gipszkarton boritás készü|,

EpuIetgépésZet:

Gáz: a meglévő gázbekötés felújításra kerü|,

FÚtés: 45 kW-os kondenzációs turbó konbi gázkazán kerü| beépítésre saját füstcsókészletéveI és

termosztatikus szeleppel e||átott radiátor hő|eadókkal.

Meleg vízellátás: az előzőekben ismerteteti kazán biztosítja.

VÍz szennyvíz: pvc műanyag vezetékekkel és lefolyócsövekkel, porcelán szaniterekkel, hagyományos

csaptelepekkeI készül.

Vlllamosság:A te|jes új eIektromos háIózat kerü| kiépítésre, új kapcso|ókka| és lámpatestekkel.
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Riasztó és tűzje|ző rendszer kerül kiépítése. Kamelák kerü|nek kiépítésre a bejáratná| a

látványtárakban és raktárban, Új Vi||ámvédeImi rendszer készü|.

8.ÁlIagvédelem:

A |átványtárakban és raktárban hómérséklet és páraszabályoző berendezések kerü|nek elhelyezésre a

helyiségek álmenyezeteiben, A világítótestekbe UV mentes izzók kerü|nek beépítésre. A tűz elleni

védekezós céljábói szinienként 1-1 db ABC pona|oltó kerü| elhelyezésre 
iai*i§*,

9.Akadálymentesítésl 1]il;§
Az épÜlet 5%-ná| kisebb lejtésű rámpákon keresztü| megközelíthető, Az épületen belül a földszinien és

tetótérben is akadálymentes wc került kialakításra, A tetőteret lépcsőliften keresztüi e|érhetővé teitük,

A kÖzlekedési útvonalakon vezeiősávok kerü|nek beépítésre. A közterületi parko|óban 1db

akadá|ymentes parkoló ta|álható,

9.Parkolás, kerékpár elhelyezés:

Parkolás:

Huzamos tartózkodású heIyiségek 50m2-re után 1db parko|ó szükséges.

A huzamos tarlÓzkodású helyiségek a |átványtárak, információs helyiség és íoglalkoztató melyeknek

alapterü|ete 1 58,92n2,

Szükséges parko|ó:1 58,92m2l50m2/db=3, 1 B db azaz 4db

A 4db parkolÓ az épület közelében lévő közterüIeti parkolóban biziosított melyból 1db akadálymentesen

hasznáIható,

Kerékpár elhelyezés:

lVinden megkezdett 500m2 aIapterületig 5db kerékpár elheIyezése biztosítandó.

Az épÜlei kapubejárója előtti közterületen 1db 5 elemes fém kerékpártárolóval kerül elhelyezésre.

Marttű,2012, május 10.
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