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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 
(PM_CSAPVÍZGAZD_2018) című pályázatról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

2019. január 23-tól lehet pályázni a települések csapadékvíz-gazdálkodásának fejlesztését, 
korszerűsítését célzó pályázati kiírásra, 4 milliárd forintos keretösszeggel. 

A pályázati kiírás Pest megye településein olyan fejlesztések támogatására irányul, melyek 
megakadályozzák az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövetkezett káresemények 
megismétlődését, csökkentik a káresemények mértékét vagy gyakoriságát, elősegítik a 
vízkárok enyhítését, és hozzájárulnak egy biztonságosan működő és fenntartható települési 
csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kialakításához. A Pályázati Kiírás a település vagy 
településrész csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének komplex fejlesztését célozza olyan 
infrastruktúra-fejlesztések támogatásával, amelyek javítják a települések általános környezeti 
állapotát, a beruházások során olyan technológiák, módszerek alkalmazását, melyek 
környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település 
működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. 

 
A támogatási kérelmeket 2019. január 23-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók 
a Magyar Államkincstár honlapján. 
 

Pályázók köre: Pest megyei települési önkormányzatok 
Rendelkezésre álló forrás: 4 milliárd Ft 
Támogatás mértéke: 40 -300 millió forint  
Támogatási intenzitás: 75-95% (a település adóerő-képességétől függően) 
 
A tervező az előterjesztés mellékletében szereplő tervben elkészítette a Biatorbágy Ybl 
Miklós sétány (Juhász Gyula utca - Kinizsi utca) csapadékcsatorna és csapadékvíz tározó 
építés engedélyezési tervét. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervdokumentációt és a pályázati anyagot 
megvitatni szíveskedjen! 
 
Biatorbágy, 2019. január 18. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/pest-megye-celzott-penzugyi-tamogatasa-altalanos-felhivasok


 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2019. (I. 31.) határozata 

A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 

(PM_CSAPVÍZGAZD_2018) című pályázatról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati támogatásról 
szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és az alábbi 
döntéseket hozza: 
 

1) a Pénzügyminisztérium nyílt pályázati felhívására 
(PM_CSAPVÍZGAZD_2018) a Biatorbágy Ybl Miklós sétány (Juhász Gyula utca - 
Kinizsi utca) csapadékcsatorna és csapadékvíz tározó megépítésére pályázatot 
nyújt be; a pályázat a Biatorbágy 1297/72, 8323, 09/5, 09/7, 8363/1, 09/9 
helyrajzi számú önkormányzati ingatlanokat érinti. 
 

2) jóváhagyja a legkedvezőbb ajánlatot tevő Tempo-Consulting Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft-vel (Székhely: Tura, Erdész utca 8., Cégjegyzékszám: 13-09-
131124, Adószám: 14886708-2-13) kötött egyedi pályázatírásra vonatkozó 
együttműködési megállapodást; 
 

3) a megvalósításhoz szükséges önrészt bruttó 75 millió Ft-ot 2019. évi 
költségvetésében biztosítja.  
 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: műszaki osztály 
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BIATORBÁGY   YBL MIKLÓS sétány  
(  Disznólápa vízfolyás - Kinizsi utca) 
CSAPADÉKCSATORNA  ÉPÍTÉS  

 
Engedélyezési terv 

 
 
 

MŰSZAKI  LEÍRÁS 
                                  
 

1. Előzmények – tervezési fealadat: 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata (2051. Biatorbágy Baross G.u. 2/a.) megbízásából 
készítjük  BIATORBÁGY   YBL MIKLÓS sétány (  Juhász Gyula utca  - Kinizsi utca) 
csapadékcsatorna  és csapadékvíz tározó építés  engedélyezési  tervét. 
 A megbízás keretében az Ybl Miklós sétányon   parkolók  tervezése is megtörtént,  

elektromos üzemű személygépkocsi töltővel,  valamint a parkolók   megvilágításának 
ellenőrzésére szakvélemény készült,  ezen munkarészek külön dokumentációban 
szerepelnek. 

 
A megbízás keretében  geodéziai felmérés is  készült  EOV rendszerben, a magasságok Balti 
magasságokkal, valamint talajmechanikai fúrásokat végeztünk,  a furások értékelésével. 
 
A közműszolgáltatóktól a közmű nyilvántartási adatokat megkértük, az építésre vonatkozó 
közműnyilatkozatokat beszerezzük. 
 
Jelen dokumentációban tervezett csapadékvíz levezető csatornahálózat kapcsolódik a 
Biatorbágy NY-i lakóterület  III . ütemében tervezett és megvalósult  csapadékvíz elvezető 
hálózatához - konkrétan  a  Disznólápa vízfolyással párhuzamosan megépült Ø  815 mm- es 
ill. Ø 630-as  RAUVIA tip csapadékcsatornához. 
   
A tervezési terület Biatorbágyon  a  fent említett   NY-i lakóterület  III . ütemében tervezett 
és megvalósult  csapadékvíz elvezető hálózatához  mint befogadóhoz csatlakozik a Juhász 
Gyula utca Ybl Miklós sétány kereszteződésénél. 
 
Csapadékcsatorna épül  az  Ybl Miklós sétányon  a Kinizsi utcáig. 
Csapadékvíz visszatartására tározót terveztünk  az Ybl Miklós sétány Juhász Gyula  utcai 
kereszteződésén túli területen, ahol jelenleg is  csapadékvíz  szikkasztó üzemel. 
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A belterületi részen haladó  csatornaépítés által  érintett  földrészletei  Biatorbágy  Város 
Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében vannak.  (Közterület: 09/6,   011/5,  1297/72 ) 
 
 

A csapadékvíz elvezető csatoran építésével megszüntethető az Ybl Miklós sétányról az 
Angeli közbe áthaladó  nagyszelvényű áteresz. 
Az átereszt a korábbi MÁV  vágányok alatti csapadékvíz átvezetéséhez építették ki. 

A  MÁV nyomvonalat felhagyták. 
Az áteresz megszüntetésével megoldódik az  Angeli köz ingatlanjainak  csapadékvíz 
elvezetési problémája. 
 
 
2. A tervezéshez felhasznált adatok: 
 
A tervezés alapjául a közmű üzemeltetők nyilvántartási adatai   szolgáltak.  
A közműgenplán készítésekor felhasználtuk a hivatalos helyszínrajzot. 
A helyszín pontos ábrázolása érdekében  saját geodéziai felmérést végeztünk. 
 
3.Talajmechanika. 
 
A tervezési területen   fúrásokat végeztettünk. 
Az ismertetőt  lásd külön.   
 
3.1. Víztelenítés: 
 
A talajmechanikai  szakvélemény alapján  a  mértékadó talajvízszint  a maximális 
talajvízszint felett  50  cm –el  határozható meg. 
A víztelenítés  a  2- m- es munkaárok mélységig  nyíltvíz tartással oldható meg. 
A kiszivattyúzott víz befogadója az Önkormányzat kezelésében levő Ybl Miklós utcai  
meglevő DN 300-as  csapadékvíz csatorna.  
 
 
4.  Meglévő közmű állapot 
 
A tervezési helyszínen  üzemelő közművek: 

Közmű: Üzemeltető: 
Vízvezeték közcső Fővárosi Vízművek Zrt. 
Szennyvízcsatorna  Fővárosi Vízművek Zrt. 
Csapadékcsatorna Budaörs Város Önkormányzata 
Gázvezeték TIGÁZ 
Elektromos energia kábelek ELMŰ 
Közvilágítás ELMŰ 
Telefon Magyar Telekom  
Kábel TV Biatorbágyi Kábel TV 
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Az Ybl Miklós sétány Szily Kálmán – Juhász gyula kereszteződés utáni szakaszán, ahol a 
meglévő két árok tározó funkciót kap , a bal oldali ( Juhász Gyula utcához közelebb eső 
árok jobb felső körömvonala környékén bizonytalon nyomvonalon a  Kábel T.V. üvegszálas 
kábele halad. Ennek környezetében mindennemű gépi földmunka tilos. a Biatorbágyi Kábel 
T.V. Kft- től mint szolgáltatótól ( Biatorbágy, Táncsics u. 17. ) a munkavégzés idejére 
felügyeletet kell kérni. 
 
Az Ybl Miklós sétányon a csatornaépítés megkezdése előtt legalább két helyen a közművek 
helyének biztos és pontos ismerete érdekében feltárást kell készíteni. Amennyiben a 
közművek helye eltér a szolgáltatók által a nyilvántartásból adottól, az adatszolgáltatás 
alapján felvezetett tervi helyzettől, a csatornaépítés megkezdése előtt tervezőt értesíteni kell, 
a tervtől eltérést a tervezővel egyeztetni szükséges. 
 
 
5. Tervezett csapadékvíz elvezető csatorna: 
 
5.1. Hidraulika: 
 
Kiindulásként  Biatorbágy ÉK-i területének morfológiai alaptérképét és a HÉSZ kataszteri  
térképét használtuk. 
Az érintett terület vízgyűjtőjét, illetve rész- vízgyüjtő területét kijelöltük. 
Lásd a  csapadékvíz elvezetés méretezési helyszínrajzát. CS-03 
 
 
Hidrológiai és hidraulikai adatok, számítások 

A vízgyüjtőterület   11,46  ha.  + az  ideiglenes  tározó területe :  0,22 ha   
  
A fajlagos vízmennyiség számításakor  a teljes vízgyüjtőterületet figyelembe vettük. 
 
( Annak ellenére, hogy a helyi építési szabályzat szerint  a vizeket ai ingatlanok területén  
helyben kell tartani.  
A környezetben  készített ( Ybl Miklós köz 2. Talajmechanikus: Szántó Roland okl. 
építőmérnök ) talajmechanikai vizsgálat szerint  a felső talajrétegekben  0- 4,5 m- ig  
sárgásbarna homoklisztes közepes agyag  található,  a 4,5 m mélység alatt levő rétegekben  
barna kövér agyag.  Az agyagtalajban nem lehet  hatékonyan szikkasztani a lehullott 
csapadékvizet,  A  település ezen részén a Kinizsi utca és Szily Kálmán utcák által határolt 
lakóövezetben  az épületek állagának védelme érdekében sem célszrű a szikkasztás.A 
gyakorlatban  nem lehet arra számítani,  hogy  az ingatlanok területére hulló csapadékvíz  a 
csapadékos időben  az ingatlan területén belül marad. )  
 
A vízgyűjtő területre az  átlgos  lefolyási tényező:    ɑ átlag = 0,30 
 
A mértékadó csapadékvíz hozamának meghatározása az MI –10 - 455/2 alapján. 
 A vízgyűjtő terület nagysága és jellege alapján a racionális módszert alkalmaztuk.  
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A számítások során  mértékadó a 4 éves gyakoriságú, 15 perc időtartamú nagycsapadékot 
vettük 297 l/s/ha  értékkel.  
 

 
Qp %   = i p% × α × F   (l /s) 

i  p%    = a  p%  (tc/ta)-m      
a  p%  =  297 l/s ha-onként    
 ta =  15 min 
 tc =  19 min - a terepen és a mederben az összegyülekezési idő 
α  =  0,42  
 
   

A méretezést lásd a méretezési helyszínrajzon. 
A tervezett  ideiglenes  csapdékvíz tározóba érkező  összes vízmennyiség: 1014   l/sec   
 
A 15 perces nagycsapadékot feltételezve a tározó  szükséges térfogata: 
15 x 60sec  x 1014  l/sec  = 912600 liter  =  912,6 m3 
2 db  tározó épül:  1 db tározó  hasznos  térfogata:  456,5  m3. 
A záportározók  0+ 00  szelvénytől  a 0+50  szelvényig  fóliával védett  burkolattal 
lépülnek, ezeken a szakaszokon nem engedünk  szikkasztást,  a lejtő oldali beépítettség 
miatt. 
A 0+50 szelvényektől  az 1+38  végszelvényekig, mindkét árok  gyephézagos burkolattal 
épül,  és szikkasztóként  üzemel.  
 
A jelenleg meglevő  2 db szikkasztóárok  hasznos befogadó térfogata: 
                                                                   2 x 50m x 2.9m2= 290 m3  
 
A teljes vízmennyiség tározását tervezzük,  és az összegyűlt vizet a csakadékeseményt 
követően  átemelővel  a meglevő elválasztott rendszerű csapadékcsatorna hálózaton 
keresztül vezetjük  el. 
A lejtős Juhász Gyula utca elvezető csatornájnak esés vizsgálva a legkisebb esésű szakaszon 
az esés   22  %o  teltszelvényű vízelvezető képessége 60  l/sec.  
Az Ybl Miklós sétány külső szakaszán létesítendő ideiglenes  csapadékvíz tározó 
leürítésének  számításakor ennek a 22 %o- es - legkisebb esésű- szakasznak a 
vízszállítóképességét - tehát a 60 l/sec értéket -  tekintjük mértékadónak  
 
A csapadékvíz tározó leürítését 10 óra időtartam alatt tervezzük. 
 
A 10 órás időtartam alatt a szikkasztásos szakaszon   3 m2 / folyóméter  összesen 2x 3x 80  
= 480  m- en   a vizek 10%- a szikkad. 
 
Átemelendő vízmennyiség: 
0,9  x 912600liter  
 10x60 perc     =  1368  l/perc   mennyiséget kell átszivattyúzni. 
teljesítményű  csapadékvíz átemelő  szivattyút kell beépíteni. 
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( 1368  l/perc = 22,8  l/sec,  kisebb mint  60 l/perc,  tehát  a Juhász Gyula utcai  csatorna 
csapadékmentes időben  elviszi ) 
 
 
Teltszelvényű   ( 95%-os ) vízszállító képességek  a tervezett szakaszon: 
 
 
21-23 aknák között    DN 800 as KG-PVC  cső   
41+23  fm = 63  fm 
 
A 23 aknától  a   30-as aknáig   
 232,4  fm     DN 600 as KG-PVC  cső 
 
30-as aknától  a 34-es végaknáig  
további  104  fm   DN 600 as KG-PVC  cső 
 
 
6. Egyéb létesítmények: 
 

• Az Ybl Miklós sétány  végén  a jelenlegi meglevő szikkasztók részleges 
funkcióváltásávasl   
( kortással és burkolat építéssel )  megvalósuló  záportározói  a leürítő aknák 
megépítésével, csapadékvíz átemelővel  

• A nyomvonalon épül egy 3 m  hosszú  hordalékfogó műtárgy. 
• A nagyátmérőjű  régi  áteresz  ( Angeli u. felé )   lefalazása és tömedékelése. 
• BARCZY  tip  olajleválasztós  víznyelőakna beépítése  a távlatban  megvalósítandó 

tervezett parkoló víztelenítésére. 
• Favédelmi fakivágási szakvélemény -  mellékletként csatolva.  

 
 
6.1.  Az Ybl Miklós sétány végén a jelenlegi meglevő szikkasztók bővítésével  és részleges 

funkcióváltásával  ideiglenes záportározó építése: 

 
Az Ybl Miklós sétányon tervezett csapadékvíz elvezető csatorna vízgyűjtőterületréről . a 
vizek  a jelenlegi szikkasztó részleges  funkcióváltásával  és  bővítésével egy ideiglenes  
záportározóba kerülnek. 
 
A záportározók  0+ 00  szelvénytől  a 0+50  szelvényig  fóliával védett  burkolattal 
lépülnek, ezeken a szakaszokon nem engedünk  szikkasztást,  a lejtő oldali beépítettség 
miatt. 
A 0+50 szelvényektől  az 1+38  végszelvényekig, mindkét árok  gyephézagos burkolattal 
épül,  és szikkasztóként  üzemel.  
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A jelenleg meglevő  2 db szikkasztóárok  hasznos befogadó térfogata: 
                                                                   2 x 50m x 2.9m2= 290 m3  
 
A tározó  912,6  m3 hasznos térfogatú  
 
A teljes vízmennyiség tározását tervezzük,  és az összegyűlt vizet a csakadékeseményt 
követően  átemelővel  a meglevő elválasztott rendszerű csapadékcsatorna hálózaton 
keresztül vezetjük  el. 
A lejtős Juhász Gyula utca elvezető csatornájnak esés vizsgálva a legkisebb esésű szakaszon 
az esés   22  %o  teltszelvényű vízelvezető képessége 60  l/sec.  
Az Ybl Miklós sétány külső szakaszán létesítendő ideiglenes  csapadékvíz tározó 
leürítésének  számításakor ennek a 22 %o- es - legkisebb esésű- szakasznak a 
vízszállítóképességét - tehát a 60 l/sec értéket -  tekintjük mértékadónak  
 
A csapadékvíz tározó leürítését 10 óra időtartam alatt tervezzük. 
 
A 10 órás időtartam alatt a szikkasztásos szakaszon   3 m2 / folyóméter  összesen 2x 3x 80  
= 480  m- en   a vizek 10%- a szikkad. 
 
Átemelendő vízmennyiség: 
0,9  x 912600liter  
 10x60 perc     =  1368  l/perc   mennyiséget kell átszivattyúzni. 
teljesítményű  csapadékvíz átemelő  szivattyút kell beépíteni. 
 
( 1368  l/perc = 22,8  l/sec,  kisebb mint  60 l/perc,  tehát  a Juhász Gyula utcai  csatorna 
csapadékmentes időben  elviszi ) 
 
 
6.2 A csapadékvíz átemelő   
PURECO   termék, - műanyagaknás  2 szivattyús  csapadékvíz átemelő,  homokos víz 
szállítására alkalmas járókerékkel  ( tározótér:  1 m szintig.) 
Dn 63-as  nyomócső csőcsatlakozással,  szintkapcsolóval,  elektromos csatlakozással. 
 
Csapadékvíz átemelő berendezés: 
 
Az átemelendő vízmennyiség : 1368  l/perc = 22,8  l/sec,   
 
 
Geod. magasságkülönbség:     1,62 m 
 
Surlódási veszteség 9,5  m Dn63-as csővezetéken:    0,5m 
 
 A szivattyú emelőmagassága:  2,2 m  
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Átemelő akna fedlapszint:    171,70 mBf 
Akna fenékszint:              167,40 mBf 
Gravitációs befolyás magassága: 168,40 mBf 
Elvezető nyomócső kitörés:          102,35 mBf 
 
A  berendezés felúszása  ellen a talplemezt szélesíteni kell. 
 
A gépészet  2 db merülőmotoros szivattyúból,  a hozzájuk tartozó talpidommal, 
nyomócsővel, kiemelő lánccal  megvezető csővel,  valamint szivattyúnként 2 db 
elzáró szerelvénnyel,  golyós visszacsapó szelepből, gumikonpenzátorból, és a 
szivattyúkat a szerelvényekkel összekötő  csővezetékekből áll. 
 
A kültéri - közterületen elhelyezett - átemelő berendezés vezérlése kültéri, zárható, 
fém kapcsolószekrényben helyezendő el.  
A mérő és vezérlő berendezés  a rendezett terepszint minimum   50 cm-re legyen. 
 
Az akna és a szekrény között min. 0,5 m mélységben, védőcsőben  vezetett,  
megfelelő elektromos és mechanikai szilárdsággal  rendelkező kábel építendő be. 
Az elektromos csatlakozást  az ELMŰ illetékes kirendeltségén kell megrendelni. 
Az áramhasználat díjának fizetéséről  a beruházó ( jegyző ) befogadó  igazolását be 
kell nyújtani. 
 

Nyomóvezeték  az átemelőtől  a befogadóig: 
 
Épül  8 fm   DN 63-as  ( P10)  nyomóvezeték. 
A  nyomóvezeték  az épülő  csillapítóaknába vezeti a vizet. 
 
 
7.Közműkiváltások 
 
A tervezett csapadékcsatornát a közműves területen  mélyvezetéssel építettük. 
 
Közműkivátás  a rendelkezésre álló adatok alapján  az ideiglenes  záportározó  déli  ágának 
kibővítése  helyén szükséges,   
ahol  üvegszálas  informatikai kábelt kell kiváltani  cca 150 fm hosszon.  ( Biatorbágyi kábel 
TV) 
                   
8. Csatorna építés: 
 
8,1  Ágyazat és a tömörítések: 
Az ágyazat min 20 cm vastag  Trγ 85%-ra tömörített    homokos kavics ágyazat. 
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Ágyazati anyagként csak folytonos szemszerkezetű szemcsés anyag, homokos kavics használható, 
amelyben a 20 - 32 mm közötti frakció aránya nem lehet 10 %-nál több. 
Az ágyazat alsó részének tömörítését annak szem előtt tartásával kell végezni, hogy a cső a terv 
szerinti magasságban és lejtéssel helyezkedjék el (aláverés következtében ne elemelkedjék fel, vagy 
az alatta lévő réteg egyenlőtlen tömörítése miatt ne süllyedjen le).   
Nagyon fontos a cső melletti ágyazat igen gondos tömörítése, mert ez akadályozza meg a  csőnek a 
visszatöltési súly és a közúti terhelés hatására  bekövetkező függőleges alakváltozását.  
A tömörítést az MSZ  9049  előírásai szerint kell elvégezni. 
 
A cső  50 cm-es környezetében is   egyenletes szemeloszlású homokos kavics építendő be. 
Tömörítés géppel illetve    kézzel Trγ 85%-ra. 
A cső felett 50 cm vastagságig kézzel,  efelett géppel  végezhető a tömörítés 
 A csőzóna  feletti  réteget  Trγ 90 %-ra kell tömöríteni. 
 
6.5.  Földmunka- dúcolat: 
A munkaárok trapéz szelvényű nyílt árok. 
Az 1200-as cső szükséges csőzónájának kialakítása miatt  kikerülő földet az építtető által kijelölt  
ideiglenes depóniahelyre kell szállítani. 
 
Fontos a munkaárok fenékszintjének pontos kialakítása, hogy a csatornának végig egyenletes 
felfekvése legyen. 
 
A csapadékvizet távol kell tartani.  Víztelenítés -  nyiltvíztartással. 
A földvisszatöltés rétegesen az előírt tömörségi fokra tömörítve történjen, annak érdekében, hogy a 
további burkolat építés megtörténhessen illetve a burkolat helyreállítás a Budapest Fővárosi 
Önkormányzat előírásainak megfelelően történhessen. 
 
6.6. Csőfektetés: 
A csatorna építését a befogadótól kezdődően alulról felfelé kell végezni.  
A vezetéket 15 cm  homokos kavics ágyazatba kell fektetni. 
A csőzónában  - a cső felett 30 cm vtg-ig -  szintén Trg  85 %-ra tömörített homokágy  van. 
A kék színű jelzőfóliát a  cső felett 30 cm-re  csőzóna  tetejére kell  elhelyezni. 
6.7. Egyéb kivitelezési szempontok: 
A lakosságot a tervezett útelzárásokról időben kell értesíteni, hogy a gépkocsikkal szükség esetén ki 
tudjanak állni. 
A kivitelezés megkezdését a közművállalatoknak szakfelügyelet kérése céljából be kell jelenteni. 
Munkaidőn túl munkagépet, építési anyagot csak úgy szabad tárolni, hogy az a mentők, tűzoltók, 
rendőrség és a szemételszállítók közlekedését ne akadályozzák. 
Felhívjuk a figyelmet a munkaárok dúcolásának gondos, a földkiemeléssel egyidejű végzésére. 
Különös gondot kell fordítani a munkaárok szárazon tartására, mert a hirtelen lezúduló záporok a 
munkaárokban károkat okozhatnak. 
A nyitott munkaárkot korláttal kell körülzárni, és éjszakai megvilágításáról gondoskodni kell. 
Fontos a munkaárok fenékszintjének pontos betartása, hogy a csatornának végig egyenletes 
felfekvése legyen. 
 
8.2. Vízzárósági próba. 
Az elkészült csatornaszakaszt vízzárósági próbának kell alávetni, az OVHMI 167/2, ill. az MSZ 
062654618 szerint, 0,2 att  nyomású vízzel. A vízzárósági próba alatt a csöveket le kell terhelni, 
úgy, hogy a csatlakozások szabadon maradjanak. 
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A munkaárkot csak sikeres vízzárósági próba után lehet visszatölteni. 
 
8.3. Burkolat helyreállítás: 
A mintakeresztszelvényben ábrázolt módon kell a  burkolat helyreállítási munkákat elvégezni. 
 
8,4. Általános előírások: 
A kivitelezést az üzemeltetői engedélyben megadottak szerint kell elvégezni. 
A kivitelezés megkezdését  be kell jelenteni. ( Önkormányzat  Föv. Vízművek Zrt. ) 
A műszaki átadásra rendelkezésre kell álljon a 
A csőanyagok és beépített  egyéb anyagok minőségi bizonyítványa 
A sikeres vízzárósági próba jegyzőkönyve. 
A kivitelezett állapot szerinti megvalósulási terv és dokumentáció 
 
9. Építéskivitelezési, munkavédelmi előírások: 
A tervezés során figyelembe vettük az  MSZ 7487/2. közműelrendezési szabványt, és a    
szakági és üzemeltetői előírásokat, így a terv  megfelel a kivitelezhetőség és az  
üzemelletés valamint a használat szempontjából a munkavédelmi, biztonságtechnikai    
egészség- és környezetvédelmi  előírásoknak. 
A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi, és biztonságtechnikai, egészség- és 
környezetvédelmi előírásokat a kivitelező , illetve szerelő vállalatoknak (gazdálkodó egységeknek) 
kell megadni, azok betartásáról, és betartatásáról gondoskodni. 
A  kivitelezés során a  kivitelezőnek a saját vállalkozására érvényes munkavédelmi előírásokon 
túlmenően felhívjuk a figyelmét az alábbiak fokozott betartására. 
közterületeken folyó munkáknál a munkaterület elkorlátozására, a munkaterület éjszakai 
kivilágítására, a forgalomkorlátozási terven meghatározott közúti jelzőtáblák figyelmeztető, és 
terelőtáblák pontos elhelyezésére, azok óvására, és karbantartására. a közúti és gyalogos forgalom 
biztonsági átvezetésére, a munkaterület környezetében. 
A munkaárok és munkagödör  terv szerinti dúcolására ,a felhasznált dúcanyagok minőségére, a 
dúcolat naponkénti ellenőrzésére, ezen túlmenően szükség van  pl. nagyobb záporokat követően a 
dúcolat karbantartására. Ha a munkavégzés valamilyen okból több napon át szünetel, a 
munkaárokban munkát végezni csak a  dúcolat teljes felülvizsgálata után szabad. 
 
 
 
10.    Ideiglenes  foralomkorlátozás: 
A közúton az anyagszállítás és az emelőgépek mozgása miatt szakaszokban  ideiglenes  
forgalomkorlátozásra van szükség.   
A munkákat részben  félpályás útlezárás mellett lehet elvégezni.  A munkaterület  elkorlátozásáról 
és állandó éjszakai    kivilágításáról gondoskodni kell. Az ingatlanhatáron belül folyó  munkáknál is 
betartandók  a KRESZ előírásai. 
A kivitelezés idejére  a munkák ütemezésének ismeretében a kivitelezőnek  ideiglenes 
forgalomkorlátozási tervet kell készítenie. 
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11.Tűzvédelem: 
 
A 54/2014.(XII.5.) BM. rendeletben közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a 
létesítmény tűzveszélyességi osztálya: E Tűzállósági fokozata: II.( közepesen tűzálló )   
Minőségének megfelelően, a létesítmény semmilyen külön tűzvédlemi előírást nem igényel. 
A csatorna kizárólag csapadékvizet szállít, mérgező, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag a 
csapadékcsatornába nem kerülhet. 
 
12.   Tervezői  nyilatkozat: 
alulírott Aniotné Kallay Gizella  okleveles mérnök  a TRI-PLÁN Stúdió Kft  részéről kijelentem:  
-     a tárgyi tervdokumentációban tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános   érvényű    
       és  eseti (szakhatósági) előírásoknak, továbbá  
-     a hatályos munkavédelmi előírásoknak és szabványoknak, valamint  
        megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kiegészítéséről szóló  
       54/2014.(XII.5.) BM rendelet, szerinti Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt  
       előírásoknak. 
-     az országos /MSZ/ és ágazati szabványoknak a műszaki leírások     
        követelményeinek  MSZ 1414/2-82,   MSZ 274. 
 
    Kijelentem továbbá,  hogy 
- a dokumentáció a létesítmény /létesítménycsoport/ telepítésére, tervezésére és 
 üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok továbbá  
           egyéb hatósági, egészségvédelmi, környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint 
- a műszaki leírásban a megfelelő kiemelt szabványok és rendeletek érvényesítési    
            módjáról  rendelkeztem   
-           a munkavédelemről szóló  1993, évi XCIII. tv-ben foglalt  rendelkezéseknek a dokumen- 
            táció  megfelel. 
- a szakhatósági egyeztetésekben foglaltakat a tervbe beépítettem. 
-          a tervező tervezési jogosultsággal rendelkezik, a Magyar Mérnöki Kamarának tagja. 
 
 
Budapest, 2019. január   hó 

                                                                                             
                                                                                      Aniotné  Kallay Gizella 
                                                                                             okl. építőmérnök 
                                                                              okl. környezetvédelmi szakmérnök 
                                                                               Mérnökkamarai azonosító:01-2257  
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