
9. SZÁMÚ EMLÉKEZTET Ő 
 

a 2012. augusztus 16-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 
   Kosztabánszky Zoltán, Koltay Gusztáv 
A Kivitelező VIANOVA 87 Zrt. részéről Kovács Róbert építésvezető 
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.  
Szarvas u.-Tanya u. víznyelő 
környékének kialakítása. 

A Tanya u.-i 160-as PVC csövet burkolt, 
energiabordákkal ellátott árkon át kell 
bevezetni a megépült víznyelőbe. A 
víznyelő Tanya u. felőli szegélyét ferde 
kialakítással kell befordítani. A víznyelő 
kivezetésének csövét a rézsűig kell 
kivezetni. A cső burkolt árokban 
végződjön. 

Építés alatt  
VIANOVA 87 

Zrt. 

2.  
Az elkészült útpadka 
tömörségének ellenőrzése. 

100 méterenként tömörségmérést kell 
végezni. Az eredményeket Műszaki 
Ellenőr rövid úton kéri megküldeni. 

Építés alatt  
VIANOVA 87 

Zrt. 

3.  
Szarvas u.-i burkolt kapubehajtók 
és a megépített út kapcsolata.  

A csatlakozásokat (2 db) 20 cm vtg. 
szemcsés fagyvédő réteg és 15 cm vtg 
fagyálló beton beépítésével kell 
kialakítani. 

Építés alatt  
VIANOVA 87 

Zrt. 

4.  
„K” szegély és süllyesztett 
szegély csatlakozása. 

A csatlakozásoknál a „K” szegély kiálló 
részét le kell vágni, hogy az esetlegesen 
padkára hajtó járművek műszaki állapotát 
ne veszélyeztesse. 

Építés alatt  
VIANOVA 87 

Zrt. 

5.  

Az országos közúton a Magyar 
Közút nem helyezte el az építési 
munkához tartozó 
forgalomkorlátozási táblákat. 

Műszaki Ellenőr a forgalom biztonsága és 
a biztonságos munkavégzés érdekében 
elrendelte a forgalomkorlátozási tervben 
szereplő közúti jelzőtáblák azonnali 
elhelyezését. 

Építés alatt  
VIANOVA 87 

Zrt. 

6.  

A 0+016 kmsz-be megépített 
600-as áteresz fenékszintje 
alacsonyabb, mint a 11108 jelű 
összekötő út melletti árok. 

A csőáteresz kifolyási szintjétől a patakig 
a folyás fenékszintet az árok jó karba 
helyezésével lejtésben kell kialakítani. A 
csőáteresz felvizi és alvizi oldalán 
mindkét oldalon a terv szerinti 
árokburkolást meg kell építeni. 

Építés alatt  
VIANOVA 87 

Zrt. 

7.  
A Szarvas utcában lévő 2 db 
távközlési oszlop. 

Műszaki Ellenőr és Kivitelező fölvette a 
kapcsolatot az illetékesekkel. Ígéretük 
szerint a jövő héten eltávolítják a 
használaton kívüli oszlopokat. 

Építés alatt T-COM 

 
 
Az emlékeztetőt összeállította 2012. 08. 17-én: Pej Kálmán műszaki ellenőr, TANDEM Mérnökiroda Kft. 


