
5. SZÁMÚ EMLÉKEZTET İ 
a 2012. július 19-án történt mőszaki egyeztetésrıl 

 
Tárgy: Pilisszántó Község Önkormányzata területén lévı mezıgazdasági utak (Placskó, Nyúl, Szarvas 

utcák) fejlesztése” tárgyú beruházás 
 Támogatási iratazonosító: 1254220637. 
 Támogatási kérelem azonosító: 2059044745 
 
Jelen voltak: 
A Beruházó Pilisszántó Önkormányzat részérıl:  Csicsmanczai Tamásné polgármester  
   Kosztolánszky Zoltán képviselı 
   Görbicz Gyula, Lırinczné Domján Magdolna, Bácskai László 
A Kivitelezı VIANOVA 87 Zrt. részérıl: Kovács Róbert építés vezetı 
   Vállas Gergely 
A mőszaki ellenırzést végzı TANDEM Mérnökiroda Kft. részérıl: Pej Kálmán mőszaki ellenır 
 
Beruházó és Kivitelezı képviselıi áttekintették az eddig elvégzett munkálatokat és a munka szervezését. Ez 
alapján az alábbiak kerülnek rögzítésre: 
 

Sorszám Probléma Intézkedés Határidı Felelıs 

1. 
Az építés során keletkezett szemét 
összegyőjtése. 

Mőszaki Ellenır elrendeli a szemét 
(flakonok, kötözı szalagok, stb. 
folyamatos összegyőjtését 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

2.  

Mőszaki ellenır fölvetette, hogy a 
Szarvas utcába csatlakozó utcáknál 
a jármővek fordulása a terv 
szerinti kialakítással nehézkes lesz 
a keskeny útfelület miatt 

Mőszaki ellenır a Rigó, a farkas és a 
Vadász utcáknál az aszfalt felület 4,25 
méterre szélesítését javasolja, 6,0 m 
hossza, mindkét oldalon 3-3 m sugarú 
inflexiós ívekkel csatlakozva a terv 
szerinti szegély vonalához. A Pacsirta 
utcánál ez a kialakítás nem épül meg, 
kötöttségek miatt. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

3. Mészkı zúzottkı fagyállósága? 

Mőszaki ellenır kéri az anyag 
szemeloszlási görbéjét, a fizikai 
jellemzık és a fagyállóság megadását 
független akkreditált laboratóriumtól. 

2012. 08.02. 
VIANOVA 87 

Zrt. 

4. 

Az 1+780-1+810 kmsz között a 
bal oldalon vb. keresztaljak 
vannak a padkában, amelyek a 
közúti őrszelvényben akadályt 
jelentenek. 

Mőszaki ellenır kéri ezek bontását, 
elıtte a tulajdonos értesítését. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

5.  
A Farkas utca északnyugati oldali 
szegélye nem megfelelı. 

A szegély elbontandó és terv szerinti 
5,0 m sugarú ív építendı. 

2012. 08.02. 
VIANOVA 87 

Zrt. 

6.  
Szarvas utca keleti oldalán lévı 
távközlési oszlopok használaton 
kívül vannak? 

Ha igen, akkor elbontásuk célszerő. 
Föl kell venni a kapcsolatot az 
üzemeltetıvel. 

2012. 08.02. 
Mőszaki 
ellenır 

7. 
Nyúl utca 9-11 sz. ingatlan 
kapubehajtójának magassági 
kialakítása. 

A kapu elé „K” szegély építendı, 
amely aszfalt burkolatú bejáróval 
kötendı össze az útpályát lezáró „K 
szegéllyel. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

8. 

A Nyúl utca İz utca-Cinke köz 
közötti szakaszának csapadékvíz 
elvezetése: a tervezett árok 
megépítése a terepviszonyok és a 
növényzet miatt problémás. 

Mőszaki ellenır a 0+620-0+687 kmsz 
közötti szakaszon a tervtıl eltérıen 
folyóka építését rendeli el. A folyóka 
járható legyen, hogy az út járható 
szélességét növekedjen, ezért két 
szembefordított „K szegély közé 
lapjára fektetett süllyesztett szegély 
építendı, amely a Cinke köz 
csatlakozásánál építendı csıáteresz 
elıtt burkolat árokba kell kötni. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 
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9. 
A Placskó utca építése során nincs 
lehetıség terelıút kialakítására. 

Mőszaki ellenır javasolja, hogy 
épüljön meg a bal oldali szegény. A 
szegély ágyazóbeton megszilárdulása 
után épüljön meg a bal oldali tömör, 
nemesített útpadka és a 
pályaszerkezet az aszfaltozás alatti 
szintig teljes szélességben. Ezen a 
felületen a kétirányú forgalom 
haladhat. Ez után épüljön a jobb 
oldali útszegély. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

 
A következı kooperáció idıpontja 2012. 07. 26-én 8.00 órakor Pilisszántón, ahol az építési munka folyik. 
Az emlékeztetıt összeállította 2012. 07. 13-án: Pej Kálmán mőszaki ellenır, TANDEM Mérnökiroda Kft. 


