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\özbeszerzési eljárás lefolytatása után 2014 augusztusában megkezdik településükön az új
onkormányzati Hivatal építését.
A |eendő kivitelezőnek Önök felajánlották, hogy az épület alapjábÓl
kikerülő _ előreláthatólag cca 2.000m3_ köves anyagot 3km-en belul eihelyezhetik elterítéssel.

2014. július 2l-én, kozös bejárásunk alkalmával a szolőhegyi utak feltöltése' karbantartása mellett
döntöttek a v árhatő an murvás, köve s anyagú tö ltésanyag felhasználásával.
A megtekintett utak kis emelkedésűek - 50Á alattiak, így az elterített tömörített anyagot a csapadékvíz
nem erodálja olyan mértékben,hogy az elkészített közlekedő felület károsodjon.
Első gondolatként a 73l3-as úttal szinte párhuzamosan haladÓ, attól 300m-el beljebb levő út meliorációs 'ilttól az ,,orbán keresztig'' tartő szakasz - felújítása'karbantartása mellett döntöttek. Ez
mintegy 1.400m hosszú, loldes, fiives, keréknyommalmélyített út, átlagosanZ,6m szélességgel.
Javaslom, hogy erre az utra 20-30cm közotti vastagságban kerüljön elterítésrea kikerülo köves anyag,
ami minimális mértékbenlehet agyagos' foldes, de inkább meszes' köves állagú, maximálisan 20cm
nagyságú köveket tartalmazzon' A jelenlegi út felületéról a fiives területeket nem szabad kiszedni' mivel
ez már megkötött, a víz erodáló hatásának ellenáll, így a fiives területre szabad teríteni a kiszállított
kőanyagot' Ezen iú alsó és folso oldala egyaránt felhízott a helyi ftjlddel. A felső oldalon a lefele való
szántás miatti a foldmagasodás, mig az alsó oldalán a lenti birtokosok az ittról, fenti birtokokról lefolyó
vizek elleni védelem miatt tö,ltötték fel az tltpadkát 20-5Ocm magasságra , akár kőrakat megerősítéssel is.
A két magas partoldal közé a jelzett 20-30cm vastagságú kőanyag elteríthető, beépíthető, megfelelő
oldalesés kialakításával megelőzhető a felső oldali vízzsákokkialakulása, ami azútfelület kátyúsodásához
vezetne.

A ilyen

módú kiépítéshezszükséges az út alsó oldali birtokosokkal történő egyeztetés, hogy szakaszosan
az űt alső élénmegnyitásra kerüljön a partfal. A megnyitási helyeket közösen kellene kijelölni azon

szempontokat szem előtt tartva, hogy:
aZ útrÓl kb' 30-40m-ként le tudjon folyni avíz
az alsó oldali birtokon ne tegyen kárt a lefolyó víz
Erte aztltszakaszra a fenti leírás alapján t.400m x 2,6m x 0,25m = 910m3' anyag építhetobe.

-

Segítségünket kérték,hogy a magasépítéstvégzovállalkozó által kiszállított, elterített anyagot megfelelő
oldaleséssel, kifolyási lehetőségek biztosításával profi lozzuk ki.
Erre a feladatra ezűton adunk ajánlatot Önöknek az alábbiakszerint:

_
-

_
-

forgókotróval, fizikai létszám segítségemellett lefolyási pontok kialakítása szükség szerinti
floldelszállítással kb.
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0-40m-ként

durván elterített kőanyag profilozása rakodógép, gréder aIkalmazásával és fizikai létszám
segítségévela megfelelo oldalesés _ alsó oldal felé _ kialakításával
úttükör hengerezése, tömörítése
a munka 5-6 munkanap alatt végezhető el megfelelő minőségben
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2'.000ry3 mennyiségűre becsült kikerülo anyag elhelyezéséhez ezutonjelezzük, hogy szükséges lenne
újabb, a fentihez hasonló nagyságú szölőhegyi út kij elölése.

Amennyiben sikeriil egy hasonlÓ hosszúságúszakaszt is egyszerre munkába venni, úgy a két szakaszra
együttes ajánlati árunk:
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