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mely l6trejott egyrdszrol

N6v: 6zd Vtlros Onkormanyzata
Sz6khely: 3600 Ozd,Vrlrosh6z t6r 1.

Ad6sz6m: I 57 26487 -2-05
Bankszriml a:l 17 3 4l2l- I 5 3 5008 8
Kdpviseli : J aniczak D6vid polg6rmester

mint Megrendel6 (a tov6bbiakban:,,Megrendel6"),

Ndv: Start-Max Invest Kft.
Sz6khely: 2400 Dunarijv6ros, Neumann Jrinos utca6lA
Cdgj egyz6k szitm:O7 09 0283 09
Ad6sz6m: I 4402003 -2-07
Bankszdmla: 1 03 00002- 10587 27 4-4902003 6
Kdpviseli: Bori Ott6 igyvezeto

mint V6l lalkoz6 (a tov6bbiakban :,,Vf llalkoz6 ")

a tovribbiakban egyiitt, mint ,,Felek" kcizdtt alulirott napon 6s helyen az alilbbi feltdtelekkel:

1. El6zm6nyek

Ozd V6ros Onkorm6nyzata, mint Megrendel6 Beszerzdsi szabiiyzata 3.1. pontja alapjan
beszerzdst kezdemdnyezett az TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 azonosit6 szdmu ,,62d:
Kiirnyezetv6delmi infrastruktrlra-fejleszt6si beruhfrzhsok" megnevez6sri projekt keret6ben
p6nziigyi elemz6s elv6gz6se targyban.

A bedrkezett aj6nlatok alapjan V6llalkozo adta Megrendelo szdmlra az €wdnyes ajrinlatok
kciztil a legalacsonyabb osszegti ellenszolg6ltat6st tartalmaz6 ajanlatot. Jelen szerzodes az
aj6nlatt6teli felhiv6s 6s a nyertes aj6nlattev6 (V611alkoz6) aj5inlata alapjdn keriilt megkdtdsre.

2. Szerz6d6s tirga:

2.1. Megrendel6 megrendeli, V6llalkoz6 elvrillalja az ,,62d: Kiirnyezetv6delmi
infrastruktrira-fejleszt6si beruhiz6sok" cimii TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 azonosit6
sz6mri p6ly6zat keret6ben p6nziigyi elemz6s elv6gz6s6t, a TOP-2.1.3-16 jelti felhfv6s
Seg6dletek/ToP CBA Utmutat6 4.6. pontja alapjan a seg6dletek kcizdtt rendelkezdsre 6116

sablon fe1haszn516s6va1, mely az al6bbi link6l letdltheto:
https://www .palyazat.gov.hu/top-2 1 3 - 1 5 -teleplsi-krnyezetvdelmi-infrastruktra-fej lesztsek.

2.2. Ah6tt6rtanulmany elk6szftds6n6l figyelembe kell venni Ozd Varos OnkormanyzataTOP-
2.1.3-16-801-2017-00034 azonosit6 szrimri ,,62d: Kiirnyezetv6delmi infrastruktrira-
fejleszt6si beruhfzisok" megnevezdsri palyazataban meghat6rozott feltdteleket 6s az ehhez
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el6zetesen elkdszitett mtiszaki dokumentumokat, valamint a Yialattervet, melyet az l.sz.
mell6klet tartalmaz.

3. A teljesit6s hatirideje:

Jelen szerz6d6s hat6rozott idorcj<in l6tre. A teljesit6s vdgs6 hatrirideje 2018. november 15, de
legk6s6bb a projektbentewezett mindenkori titemezds szerint, tov6bbrl rendelkez6sre 6lltis a
proj ekt t6nyle ges fizikai befej ez6sdi g.
A Megrendel6 eloteljesit6st elfogad.

4. Villalkozisi dij, fizet6si felt6telek:

4.1.V6llalkozasi dij
nett6 866.142 ,-Ft+ AFA,

azaz ny olcszhzhatv anhatezer - szizn e grv en k6t Ft + AF' A.

4.2. A v6llalkoz6i dij magtiban foglalja a 2. pontban meghatirozott munka elvdgzdse sor6n
felmeriilt valamennyi k6lts6get, amelyek sziiks6gesek a meghatirozottmunkrik szakszerti 6s
komplett megval6sit 6siltoz.

4.3. A V6llalkoz6 a 4.1. pontban megjelcilt dijon feliil semmilyen cimen tdbbletkdlts6get nem
6rv6nyesithet.

4.4.Yillalkozo a penzij;gyi elemzdst I p6ldanyban nyomtatott 6s elektronikus formiiban is
kdteles Megrendel6 fel6 6tadni.

4.5. A v6llalkoz6i dij megfizet6se a teljesit6sigazolistkcivetden kirillitou szimiakdzhezvdtellti5l
sziimitott 30 napon beltil, banki 6tutal6ssal tdrtdnik.

4.6.Ydllalkoz6 1 db v6gsz6mla kiilllitdsfura jogosult a plnziJrgyi elemz6s elk6szit6se 6s
Megrendel6 fel6 t<irt6no iltaddsdv al.

4.7.Fizetesi k6sedelem eset6n a Polgari Tdrv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny 6:155. $
(1) 6s (2) bekezddsei szerinti k6sedelmi kamatok 6s behajt6si kdlts6g6talany 6rv6nyesek.

5. Kapcsolattartis

A szerzodds teljesit6se soriln felek k6pviseloi 6s kapcsolattart6i:

Mesrendelf r5sz6r6l:
N6v: Faklyrln6 Kiirti Eva
Postacim: Ozd Varos Onkormrlnyzata- 3600 Ozd,,Varoshaz tdr 1.
Telefon: 06-48-574-10014230
E-mail: faklyane@ozd.hu



6.1.

Vdllalkozd rflszilrfil:
N6v: Bori Ott6
Postacim: 2400 Dunarijv6ros, Neumann Jtinos utca 6lA
Telefon: 06-70-489-1590
E-mail: otto.boriTg@gmail.com

6. Egy6b rendelkez6sek:

A Vrillalkoz6 kijelenti, hogy Szerzod6s targydnak megval6sititsithoz sztiks6ges
jogosults6ggal, szak€rtelemmel rendelkezik, a vonatkozo szabvdnyokat, elofr6sokat,
jogszab6lyokat ismeri 6s betartja.

Szerzldo felek kdtelesek egyiittmtikddni a Szerzld€s teljesit6s6nek 6rdek6ben 6s
legjobb tud6suk szerint mindent megtenni aSzerzodds megfelelo teljesft6s66rt.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a vdllalkoz6s keret6ben megismert inform6ci6kat
kizar6lag a jogos 6rdekkel rendelkez6 harmadik szem6lynek adhatnak 6t, a m6sik fel
tizleti s6relme n6lktil.

6.2.

6.3.

6.4. A Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen Szerz6d6ssel kapcsolatos jogvit6ikat
egym6ssal b6k6s, t6rgyal6sos riton kis6rlik meg rendezni. A peren kivtili trirgyal6sok
sikertelensdge eset6n a szerzodo felek al6vetik magukat per6rt6kt6l fiigg6en az Ozdi
Janisbir6s6g, illetve a Miskolci Tdrv6nyszdkkizdrolagos illet6kess6g6nek.

6.5. A Szerz6d6sben nem szabiiyozott k6rd6sekben a Polgari Tcirv6nyk<inyvrSl s26162013.
6vi V. torvdny (Ptk.) vonatkoz6 rendelkez6sei az ir6nyad6k.

6.6. A Szerz6des 4, egymilssal sz6 szerint megegyezl, eredeti p6ld6nyban k6sztlt, melyb6l
1 p6ldany V6llalkoz6t, 3 p6ldany Megrendel6t illeti meg 6s amelyet szerz6d6 felek
elolvastak, 6s mint akaratukkal mindenben megegyez6t j6vdhagy6lag alairtak.

Kelt: 6zd,20lg. okt6ber ,t;._,,,* *_-.*
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TervszAm: 20'l 6/1 I

MUSZAKI LEIRAS

6zd, belteriileti csapad6kvir elvoret6s 6s l6tesitrn6nyolnek
Vdzktt terue

1.1 El6zm6nvek. ielenleoi {llaoot. tervezdsi feladat

Terveldzm6nyelq llenlegl 6llapot:

A Megblz6, 6zd Varos OnkomAnyzah (3600 Ozd, V6roshez 61 1.) a Tertile! es

Teleptl0sfejleszt6sl Operatlv Program Sly6zati keretein belUl kivenia megdplteni az olk6pzelt
csapad6kvlz elvezet6sl feilesztdseket.
Az elkdrpzelt fejleszt6sek a mir kor6bban - elm0lt 6vekben - meg6piilt csapaddkviz elvezet6si
megoldAsokhoz kapcsol6dva oldanA meg a telep0l6s csapad6kvlz elvezet6s korszer0slt6s6t,
A hat6konyabb vddekez6s 6rdekiben a hlszini csapad6kviz szakszer{ 6e 6rtatommentm
elvezet6s6t az adottsagok 6s a lehet6sfuek figyelembe vetel6vel, a belteriileti 6s kfilter0leti
vlzrendez€s dsszehangohs6val biilositani kell, Az Onkorm6nyzal ezen probl6mAk megold5srit
tflzte ki cAlul.

A tervez€si tenlbt Ozd veros boltoililet6n tal6lhat6, egyGszt (1, sz. tervez6si tenilet) a

Meggyes v6rosr6sz 6s az Ozdi lpari Park (volt acOlm0) komyeze6ben helyezkedik el, m6sreszt
(2. sz. tervezGsi tenilet) a vAros ENy-i r6sz6n tal6lhato Hangony-fdv6lgyi z6port6roz6 ler0let6n,

Az elmrilt 6vek szdlsds6ges iddjdrAsi viszonyalnak kdvetkezm6nyek6nt fell6p6 eldnt6sek,

belvizek Ozd vArosSt is s0lyosan 6rintett6k. A megnovekedett csapaddk mennyis6ge llletve

ezek nem megfeleld elvezet6sdnek hidnya a Munk6s 0t 6s a Volny J6zsef utca kdrnyezetdben
rendszeres eldntsseket okoz. Ezek az esem6nyek mind az ott 616k, mind az ott dolgoz6k, mind
pedig a k6z0ti kdzlekedEst ig6nybe vev6k sz6m6ra probl6mdkat, rosuabb esehen bEmes
anyagi jelleg0 k6rt okoznak,
A ziport6roz6 ter0lole az utdbbl 6vtizedekben feliszapolOdott, n6v6nyzeltel, n6ddal s0r0n

bendtt6 vAltozott, a ziporliroz6 ter[lotdn dthalad0 0t alat0 ateresz t6nkrement (0rszet6rt,

megdillyedt),

Az '1. sr. tervsz6rl tor0let irmertet4se:
A tervezdsi teriilet k6t 6vlzgyiljt6 tertilehe tagol6dik, ebb6l az egyik a Meggyes v6rosr6sz (gyArl

temetd, Lomb utca, Nagyamerika utca, Kisamerika sor, Gyujt6 t6ri korforgalom, Munk6s 0t egy-
ogy szakasza, az lparvas0t utca 6s a Volny J6zsef utca szint6n egy-egy szakasza). A feborolt

tertiletek koziil a Munk6s 0t 6llami kdz0t - 2508 sz6m[ Ozd-Szilv6sv6nad osszekdlO Ut - 6s e

Volny J6zsef utca szint6n dllami koz0t - 25 szAm[ Kerecsend-Eger-BAnreve m6sodrcnd0 f60t
A teriilet jelent6s r6sz6t adia a temet6, illetve az alapvet0en kertvArosi 6s sorhizas bedpit6s0

lak6telepi kirnyezet. Az utcAk aszfalt burkolal0ak, iulnyom6r6szt asdalt 6s behn burkolatr
j6rd6kkal. A felszlni csapad6kviz elvezet6s lelenleg tdbbnyke z6rt csatomdval l6rt6nik.

A tervez6si ter0let m6sik t6vlzgyrijt(ije az 0zdi lpari Park (volt ac6lm0) tenilete. A teriilet ipari

6p0letekkel be6pitetl jelentds nagysAg0 burkolt tuliilettel. A csapad6kviz elvezetes jelenlq itt is

CEPhn Epr&ndm6ki, Tm,B26, &sk6d6 6sTartud Ktt
9327 Nova.i, Bem J. u, 17. I iel:06-20/357-7577 | lcllall 06-36rBG-190 i s{flail: copian@mail.crrn
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z6rt csatom6s megord,st. Az onkorm6nyzat r6viahan az rpari park rovabbfejreszr.set,

ft:[]*iJ--,lli:1',#i3i-:'l#l#iii,lll3.1gl'[':'"r 
;,a,ii,,i'i5i.ii"ti;, ui

rapcsoroo6an ii'i-ii[ir,i*t'rr,rir6jrinak rerrijrt6seti$ rond$l;l#f;li#,:.f;r') 
tev ehhei

Az elm0lt idoszak kllmavdltozds6nak kcivetkezrnenyek6nl kialaku16 tobblet csapad6kvizeket atervez6si tertireteken tar6rhar6, .rsd ;;J6""*ir.u,rt leren drapotukban caakkortibzotran tud.J6k ervezetnr,q=on 
1.,1,r0ilr r-.fuy-ri[ ulylliarasn6r, terekarakitasnar a rribbrotcsapadekvizek etvazethet6s6g6t a u.r.srd6ts ;il J.diikrit

A 2, sz. teryez€si terflet ialnertet6e:
A reNezesi teniret a v6ros ENy-i r6sz6n h*rhat6, A V,roson keresztrirfory6 Hangony.pahk azEszak'magyarorszagr vrzigyi rs*sailreg'ffirl.d#1""r*. A kezer, hosszabb t6von avaroson 6tharad6 

'ries 
sii*ai i.k.i#rila;i"[ir.i, ,nerv u,rtarnwna a boz6t- 6s

[;:ff ffi!i*!fi,:fr :,ll't*ixr,-[ ll#l:y,H'fft terf_rnH
H:?:Hfjl|fl I'^Xlffi nl,'o,m'li-u.'6'o,a?'t[Lu.^e,inr8';]il;il",J0[ffi [,,
uryl.,,t",ilioffi ffi ,:'fl ,5",f ,f lirT;qlil':1,#fiJ#i'*lx?'JiXT,i]'ffi i,Tsz6tess6ge 4 m. r6zs,hairisa ,i,rorer'oio"iiln ii. i rii'iii.l,*u md*rgy 2 db (iker), a 1,t n-es MTRABET cs0b6r, erz6r6 szerker.t neriu.,-6tiii'l't ,."ri'ilnos.t. 0,448 miri6 m3.A z6port6roz6 jerenregi drapota.t# ],i#;j6*n"a'ioll uenotr, heryenk6nr jerentosenroriszapor6dotr, a rerrirer6n 6rhaiad6 0r aranriti,,i,li ttiri,J,irrt rorr.ittiii, iilg;-riiy.f,tjl"-*
Alapadatokt

A terve4sl szakaszokon megr6v6.eszfart burkorat0 utak, ilretve aszhrt 6s beton burkora*jird6k taldlhat6ak' A felszini csapad6kviz elteieti. iir.iirlii tiuunyire z6rt csatorn6vat tort6nik,melvek erhasaflodott 6ilaootrrai, i;ri,iliili;; n,iJ#r-*oH eratnr. A tervez6si reruretk0zm0elr6tottseg tekinreteben. terjese;r-riiirrJti'i"rfr3"vil' 0zer.ro vrzvezet.k, gazvezer6k,

;1:ll$i:*n'*a, 
csapad6kviz rruezetd ar.rdi,-lL'rtLro., irretve u-*tiil-isi'iiiozar

Tervezdsl feladat;

L'filJ*1i:1e$,3|or?ll"'n"*t mesbizasabol k6szijrt, a viros egyik teskiemerked6bb

Fejleszt6si feladat a viz k6rt6tel n6lk0li elvezet6s6rrek folvamatru1'csaaoercsatomail,.;;iruopitorli,rirr"iri;:;#H:,:",f t;fj;;_?#.,Hnf:.J
megl€v6' megmarad6 renoszer,ior'yamilo" r.iurrlrti,,ti ri", u. eg6sz tervezesi rer,relen

3,t:trflXtir|*fiXasot 
iertit'zsdaratal;.;6'iii;i6', ;."'rrooor ii6r .rip;#ffi;l;

A megblzist a fentiekben rel0rt tervez6si renireten, 0j nyomvonaron kiarakrtasra kenir.

fr:3:[*'J:, "'t,,;i''ior8ii;':1 
parvaial tervenek ;[d,J[Ji... 

loygykkg, az (ti 
.vrzsya:yi&irahasznositasan,r,r;,rol,qilXll1',o}ull'f.n*'i,f^:,lng:r;;;i,,d['ta;"6."J'i;

ss27Novaj,r",".,,ffi 5,fiffi1;1"y,1;,H?t1$,1ffiff 
f; lmair:cepran@mair.csm
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A jelen v6datbrvben meghat6rozotl vlzelvezetds megold6s6ra ponbs g€odeziai felm6r6sen
alapul6 vlziogi l6tesitdsi enged4lyezSsi lervet szfiks6ges k6szlteni.
Mdr a vAzlatterv elkdszit6s6n6l flgyelembe vetttk a k0l- 6s belteriileti vlzgazd6lkoddst 6s azok
hkJraulikal <isszehangolAsil melynek alap,i6ul szolgdl a telep0l6s csapad6kviz elvezel6s6nek
konzerfi megval6si6s6nak.

A lelepiil6sen v6grehaJtand6 fejleszt6seket az 0l vlzgazdAlkod6si tervnek megtulelden, a
vizgazdilkodAs alapfeladatait flgyelembe v6ve az al6bbiaknak megfelelObn u0ks6ges
khlakltani.

r Kockdzat mege$z0 6t- 6s belvizv6lelem: A m6ly fekvds0 teriiletek, amelyeken
jellemzdek a belvlz efiafi kerok, otl a vlzelvezet6s nagyobb odafigyeldssel val6

kialakitisa az els6dleges c6l, amennyiben megoldhat6, l6vlatban zAporldroz6k
kialakl$eAi is cilszer0 eldir6nyozni.

o Fenn kell hrhni a nagycsapad6kokbdl kelet<ez6 eldn6sek elleni v6delnet lehetdeg a

kirok elkeriil6s6vel et6rhet6 haszon 6s a nagy kapacit6sokhoz sziiks6ges nagyobb

beruh&dsi 6s 0zemelbt6si koltsdgek kciz6ttioptimtlis ar6ny fuyelembev6tsl6wl,r A hasznosulis el6segit6so, a beszivdrg6s lohetdsCgenek, 6s ezel a talaj
vlzStl6s6nak 6s a talajviz ut6np6tl6s5nak ndvel6$e z0ldfeEletek ar6nyAnak

novel6sdwl a fdltisleges kalakitis0 burkolt fel0letek helyett,
. A vizeink min6l jobb hasznosltdsa 6rdek6ben sziiks6ges a vlarisezatadAs el6eeglt6se:

szikkaszl6Artok karban larl6sa, 0jak kialakilSsa a megfelel6 talaiviszonyok
lohet6sfuOnek fgyelembe v6hle mellett (azokon a helyeken alkalmazhab, ahol a hlaj
nem vlzz6r6 6s megfeleld abrs$Ad k6pessdg0),

. Hossz0 l6von 6szt0nozrri kellene mind a lakoss6gi, mind az int6zmdnyes

vizfelhaszndl6kat a csapad6kviz hasznosll6sira, az ivoviz bizonyos r€sz6rpk

csapad6kvizzel val6 helyetteslt6s6re (pl. kerti locsolds). A tet6felilbtekre hu116

csapad6kvizek zdrt tartAlyban valo gfit6se, illetve annak felhaszn6l6sa.

Kllndulisi adatok:

A tervoz6si tedilet ahpt6rkep6t a Megbiz6 rendelkez6stinkre bocsdtotta. A tervez6si t6rk6pet
dxf torm6tumban kaptuk meg. Beszerezt0k a iervez6si teriiletet lefed6, 1:'10000cs topogr6fiai

alapt6rk6pet, melyet a vlzgy0jt6 teriibtek lehatdrob$ehoz haszn6ltunk fel,

Egyeztet6sek A tervezds sorin a Mogblz6val egyeztett[nk, 6szrev6leleit, javaslatait a

tervez6sn6l flgyelembe vett0k. A teri)leton helyszini bej6rdst tartottunk, ahol egyr6szt
meghatArozfuk a feladatokat, mAsr6szt megvizsgdltuk a megl6v6 6llapotokat (megl6vd

csabmik nyomvonala, dllapota, megl6vd Arkok, 6lereszek Sllapota, felhasznAlhatosaga, sh.)

Enoed6lyeztet6s feladatai

A j6v{hagyotl vizhttel alapjAn kialakitisra keril6 vll-l6tesitrn6nyek 6pi6sdhez be kell

szerezni ez Orintett utak kezel6inek 6s tulailonosainak, illetve az 6rintet k6zm0

tulallomsoknak 6s szolgdltat6knak a hondjdrulAs6t, illetve a szriksOges vizjogi l6tesl$si
enged6lyt. A sziiksdg esst6n kivdltand6 k6zm0vek 6pit6se kdzmfikezeldl hoztjirul6sok
beszerz6se u6n lehets6ges.

CEPbn Ept6m6m0ki, ToN€26, Szaldr$ 66 Tan6csd6 Kfi.
3327 Novaj, Bem J. u, 17. I tsl: 06-20/357il$77 | leffax: 0&3e/286-190 I o-msll:99dgI!@trgil9e!0
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4J Vizelvezel6sil6tegitminyek6rlt&o

A vlzi'l6tesltm6nyek kialakit6s6n6l flgyelembe kell venni az 6rv6nyben 16v0, ene vonatkoz6
el6lr6sokal szabv6npkat.

A 
-vdzletterv 

r6sz6t k6pezi az ME.l 6s ME-2 rajzszamu, i:aooGes bptsk0 ,vdlatrelyszlnraJz 1,.
ll.', melyeken a terwzett vlzil4teknenyeket tijntett0k ft|,

A telepfldsl csapad6kvizek befogad6ja a Hangony-patak, amely Domahdz6l6l d6lkeletre, 330
m6tar tengerszinl febtti magassdgban ered, A patak vOglgfolyik Domah6z6n, Kissikatoron,
Hangonyon, ozdon, 6s saj0n6metin6l rimlik a sajdba. A pahk a tebpiil6s adotb6gainak

f..9Pl"Ury Eszak'nyugal - Eszak-keleti ir6ny0. A tervezEit csapad6kcsatornut kttiGflenul
ludjuk a palakba csaflakoztatni,

A vilqy0i$ tertrletok lehat6rol6s6t, a hidrol6gia 6s hidraulikai sz6mlEsok elvdgz6s6t kdvetden
az alAbbiakban felsorolt l6testtm6nyeket alakitottuk ki:

CS.I iel0csatornaszakasz:

PT qN?00 vb' gy0j6csatoma. Ez a szakagz viszi be a Hangony-patakba egyesitue az rpari
Park (rott ac6tm0) tenitet6r6l 6rkez6, illerve a Munkas ut j v6riiy .tozseili f€br a*ozo
csapad6kvlzeket,

C$2 ielfi csatornaszakasz:
100m.DN800 vb. gyrijtdcsatoma. Ez a szakasz hivatott kfuelhnl az lparl Pafi (volt acgmg) felOl
6rkezd csapad6kvizek elvezetesOre szolg6l6 jelentegi bek6t6wze6(el

CS.3 ielil cs.atomaorakaezt
435m DN800 vb. gy0jtttcsatoma. Ez a szakasz a Temet6Mr, a Lomb utca, a Gyujt6 t6r
(korforgalom), a Munk6s. it 6s a Vorny J6zsef utca agy-egy szakasz6n risszegiuitdri' icrild
vizek elvezet6s6re szolgdl.

CS4 lel{ cgatornaszakaer:
230m DN400 vb. gy0jtdcsaloma. Ez a szakasz az lparvas0t utca meghat6rozolt szakasz6n
osszegyfijtdsre ker06 vizek elvezet6s6re szolgdl.

A-1 iel0 fedefi 6roksBkasz:

ryY 40t7!_150. eldreOFrfoJf 
. 

mederotemb6l 6pitend6 burkott 6rok, amely teljes hosszon
vizbeeresztds vb. fedlappal ki6pitve a Temet6b6l, a Lomb uto6b6l osjzegyr;bsre keruij vizer
elvezetds0re szolgal, irhrve.a Nryyamuika utca, Kisamerika mr iii+gy szaiasaar6r
6sszegy0jl6tt csapad6kvizek elvezet6s6re,

A:2 6s A.3 bl0 szEleg folv6hik:
56m hosszon, 3,0 m sz6less6grl koz6pvdp6s, beronba rakort termOskd burkolat (-170 m2) 6piil,
amely a Temetdben ker0l kialakitdsra, meglevd utak hely6n,

mn fomnOmOlO, Tenaz6, Szatdot & T€r&d6 Kn
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Z{por6roz6 tpriilet6n :

A Hangony-f6volgyi z6portAroz6 tedilet6n 6thalad6 0t alatti dbresz fel0jlt6sa, ami tartalmaz
0sszesen 28 m Amkkotr6et 6s 1 1 m DN000 beton cs66teresz ki6pl6s6t A ziportdrozd 2 ha-os
teriilet6nek feliiletrendez6se max, 20 cm vastagsegig (csak onkorminyzati tenileten), illetve a
kiker0l6 fcild helyi elterit6se (szint6n onkormAnfzati teruleton).

Helvsllnralzl. maoaraiEl vonalvezel6sl
A tervezett vlzelvezetd btesitmenyek helyszlnraizl klahkitasa a helyszinrajzokon (ME-1 6s ME.
2 ralzszAm0 tervlapok) talAlhat6 klalakit6s szerint 6ptilrrek.

A vlzjogl l6teslt6si enged6lyez6si tsrvdokumentecb ek6szlt6se sor6n fuydembe kell venni a
felszlnen tal6lhat6 l6tesftm6nyeket (6p0htok, oszlopoh fih, akn6k fedhpiai, sb,), llletve a
kdzutak burkolahz6l€l

A nngassAgi vonalvezetes a ter0let lejt6sviszonyainak ftiggvdny6ben keriil kialakit*sra, a

felszln alatti kdzm0vek helyzet6re val6 tekintettel A tervezes soren nem merfilt 16l

kdanUkivdlt6s sz0k*ge.

A tervezelt lejl6sviszonyok kialakitAsdn6l a megfelel6 6s biztons{gos vizszAllltAs kialakltis6ra
kell tdrekedni. A l6lesitn6ny vAdattervi kialaklEsehoz hidrobgiai - hidraulikai szemffisokat
v6gezttnk.
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