
7. SZÁMÚ EMLÉKEZTET Ő 
a 2012. augusztus 2-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 
   Bácskai László, Kiss úr 
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 az építési naplóban tett műszaki ellenőri bejegyzésen kívül: 
 

Sorszám Probléma Intézkedés Határidő Felelős 

1. 
A Szarvas utcában az 1+780 – 
1+815 kmsz. közötti szakasz 
pályaszerkezete. 

Ezen a szakaszon teljesen új útalap 
szükséges a Tanya utcai útcsatlakozásig. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

2.  

1+785 – Tanya utcai csatlakozás 
közötti szakaszon a megépített 
jobb oldali szegélykő nincs a terv 
szerinti helyén. 

Műszaki Ellenőr elrendelte a jobb oldali 
szegélykő visszabontását és a terv szerinti 
5,5 méteres útpálya szélesítés kialakítását 
a Tanya utca – Szarvas utcai ívben. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

3. 

A Szarvas utcában a Pacsirta utca 
– Tanya utca közötti szakaszon 
az aszfalt szélessége a szegélyek 
között 10 cm-rel keskenyebb lesz 
a tervezetthez képest. 

A tervezett útpálya szélesség az eredeti 
terv szerinti helyen történő megvalósítás 
esetén lett volna alkalmazható. Mivel az a 
megállapodás született, hogy az út a 
fizikailag használt útfelület 
felhasználásával épüljön meg, ezért a terv 
szerinti szélesség helyett 3,4 méteres 
aszfalt szélességű útpálya fog épülni. Az 
elmaradó útfelület kompenzálására és a 
forgalombiztonság növelése érdekében 
kikerülő hely létesül 4,25 méteres aszfalt 
szélességgel, terület azonos nagysággal. 

Építés alatt 
VIANOVA 87 

Zrt. 

4. 

A mai naptól a Placskó utcában 
jelzőlámpás forgalomirányítás 
működik éjjel-nappal, ami az itt 
lakók számára a 
forgalombiztonságot növeli, 
ugyanakkor időbeni hátránnyal 
járhat. 

Műszaki Ellenőr kéri az Önkormányzatot, 
hogy a lakosság felé adjon ez ügyben 
tájékoztatást, és kérje türelmüket és 
megértésüket az építés ideje alatt. 

Építés alatt 
Pilisszántó 

Önkormányzat 

5. 

Az 5. sz. emlékeztető 6. 
pontjában a Szarvas utcai 
távközlési oszlop ügyében 
Műszaki Ellenőr megkezdte az 
eljárást, de a T-COM által 
megadott telefonszám nem él. 

Műszaki Ellenőr kéri az Önkormányzatot, 
hogy a területileg illetékes távközlési 
szolgáltató irányában hivatalos levélben 
lépjen föl a távközlési oszlopok 
eltávolíthatósága ügyében. 

2012. 08. 10. 
Pilisszántó 

Önkormányzat 

6. 

Műszaki Ellenőr korábban 
elrendelte a Kivitelező számára a 
belső munkavédelmi ellenőrzést, 
amely még nem történt meg. 

Műszaki Ellenőr azonnali belső 
ellenőrzést kér, amelynek eredményét az 
építési naplóban is kéri rögzíteni. 

2012. 08. 6. 
VIANOVA 87 

Zrt. 

7. 
Az építés helyszínén dolgozók 
szakszerű irányítása és 
felügyeletének biztosítása. 

Műszaki Ellenőr az építés helyszínén 
folyamatos felső vezetői szintű vezető 
jelenlétet kér. 

Folyamatos 
VIANOVA 87 

Zrt. 

 
A következő kooperáció időpontja 2012. 08. 09-én 8.00 órakor Pilisszántón, ahol az építési munka folyik. 
 
Az emlékeztetőt összeállította 2012. 08. 02-án: Pej Kálmán műszaki ellenőr, TANDEM Mérnökiroda Kft. 


