
10. SZÁMÚ EMLÉKEZTET Ő 
a 2012. augusztus 22-én történt műszaki egyeztetésről 

 
Tárgy: Pilisszántó Község Önkormányzata területén lévő mezőgazdasági utak (Placskó, Nyúl, Szarvas utcák) 

fejlesztése” tárgyú beruházás 
 Támogatási iratazonosító: 1254220637. 
 Támogatási kérelem azonosító: 2059044745 
 
Jelen voltak: 
A Beruházó Pilisszántó Önkormányzat részéről:  Csicsmanczai Tamásné polgármester 
A Kivitelező VIANOVA 87 Zrt. részéről Kovács Róbert építésvezető 
   Vállas Gergely 
A műszaki ellenőrzést végző TANDEM Mérnökiroda Kft. részéről: Pej Kálmán műszaki ellenőr 
 
Beruházó és Kivitelező képviselői áttekintették az eddig elvégzett munkálatokat és a munka szervezését. Ez alapján az 
alábbiak kerülnek rögzítésre. 
 
 
 

Sorszám Probléma Intézkedés Határidő Felelős 

1.  Pacsirta utcai csatlakozás. 

A Szarvas utca – Pacsirta utca megépült 
útcsatlakozásától számított további 10 
méter hosszan a mart aszfaltból tömörített 
útcsatlakozás építendő ki. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

2.  
A megépült kötőréteg felületén 
több szakaszon szennyeződött. 

A kopóréteg építése előtt a megépült 
aszfalt felületét le kell tisztítani. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

3.  Nyúl u. 7. szám kapubehajtója. 

A meglévő betonburkolatú kapubehajtót 
fél hosszban keresztbe kell vágni és el 
kell bontani a meglévő burkolatot. A 
vágástól a megépült szegélyig 25 cm 
vastagságú fagyálló betonburkolatot kell 
kialakítani oly módon, hogy a 
gépkocsival történő bejárás biztosított 
legyen. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

4.  Nyúl u. 5. szám kapubehajtója. 
A meglévő betonlépcsőt egy lépcsőfok 
kiépítésével fagyálló betonból kialakítva 
csatlakoztatni kell a megépült szegélyhez. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

5.  
A Muflon utcai útcsatlakozás 
vízelvezetése. 

A Muflon utcai útcsatlakozás előtt az 
útpadkában ún. sípot kell kialakítani, 
amely az összegyűlt csapadékvizet a 
Placskó utcai árok irányában elvezeti. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

6.  A Muflon utca aszfaltozása. 

A Muflon utca kopórétegének építése 08. 
24-én és 25-én várható. Ezeken a 
napokon 9.00-16.00 óra között dolgozik a 
géplánc, amikor gépjárművel – terelőút 
hiányában – a lakóterület nem közelíthető 
meg. Műszaki Ellenőr kéri a Beruházót, 
hogy e tényről a területen lakókat és az 
ingatlantulajdonosokat sürgősen értesítse. 

2012. 08. 23. 
Pilisszántó 

Önkormányzat 

 
 
Az emlékeztetőt összeállította 2012. 08. 22-én: Pej Kálmán műszaki ellenőr, TANDEM Mérnökiroda Kft. 


