
6. SZÁMÚ EMLÉKEZTET Ő 
a 2012. július 26-án 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 
   Koltay Gusztáv 
A Kivitelező VIANOVA 87 Zrt. részéről: Kovács Róbert építés vezető 
   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. 
Nyúl utca magassági kialakítása a 
0+693 – 0+746 kmsz. közötti 
szakaszon nem megfelelő. 

A bal oldali megépített szegélyt el 
kell bontani és 15-20 cm-rel 
alacsonyabb szinten kell megépíteni 
törések nélkül folyamatos magassági 
átmenettel. 

2012. 08. 02. 
VIANOVA 87 

Zrt. 

2.  

A Nyúl utcában és a Szarvas utca 
elején a tervben szereplő 
keresztszelvények szerint a 
tervezett oldalesés mértéke 2,5-
5,0% közötti érték. 

Az érvényes előírások szerint az 
útpálya oldalesése egyenesben nem 
lehet 5,0% értékű, ezért az oldalesés 
maximális értéke 3,5% lehet. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

3. 

Az Őz utca útcsatlakozásának 
helyszínrajzi és magassági 
kialakítása a Nyúl utca jogi 
határvonalától északra megépített 
szakaszon nem megfelelő. 

Az útcsatlakozást a Nyúl utca északi 
oldali szegélyvonalától terv szerint 
20,5 méter hosszan kell megépíteni. A 
szegélyeket a Nyúl utca jogi 
vonalához az Őz utcai meglévő 
útpályaszerkezet magassági 
viszonyainak figyelembe vételével 
kell kialakítani. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

4. 

Az 5. számú emlékeztető 9. 
pontjában leírt építés alatti 
forgalom Kivitelezővel történt 
egyeztetés alapján nem alakítható 
ki biztonsági és építéstechnológiai 
okok miatt. 

A Placskó utca az építés ideje alatt 
nem zárható le, ezért a forgalmat 
váltakozó irányú forgalomirányítással 
folyamatosan fent kell tartani. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

 
Műszaki Ellenőr kéri, hogy a csapadékosabb időjárás ellenére T. Kivitelező igyekezzen tartani az ütemtervet, hogy a 
munka határidőre befejezhető legyen. 
 
A következő kooperáció időpontja 2012. 08. 2-án 8.00 órakor Pilisszántón, ahol az építési munka folyik. 
 
Az emlékeztetőt összeállította 2012. 07. 26-án: Pej Kálmán műszaki ellenőr, TANDEM Mérnökiroda Kft. 


