Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken
(KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052) projekt, szennyvíztisztító
telep kivitelezése
1. Kivitelezés előrehaladása
A rácsgépház épület szerkezetépítési munkáinak befejezését követően a
Vállalkozó szüneteltette a kivitelezési munkát mintegy két hétig. A 33. hét
folyamán megkezdődtek az építőmesteri és szakipari munkák az épületben. A
munkálatok a külső és a belső téglafalak építésével kezdődtek, majd a
talajnedvesség elleni szigetelés és az aljzatbeton készült el.
A mai napon történt helyszíni bejárás alkalmával a Mérnök megállapította,
hogy a falazás és a külső vakolás elkészült. A rácsgépház helyiségének
kivételével minden helyiségben elkészült a talajnedvesség elleni szigetelésre az
aljzatbeton. Jelenleg a külső falakon készülnek a szükséges áttörések
nyílásainak kivágásai a gépészeti vezetékek és egyéb berendezések számára.
A Vállalkozó a Mérnök kérdésére válaszolva elmondta, hogy a gépészeti
munkák 1 hét múlva kezdődnek meg a rácsgépház épületében és az SBR
műtárgynál, elsőként a csőátvezetések kialakításával. Továbbá elmondta, hogy
a gépészeti munkákat végző alvállalkozóval érvényes szerződése van.
2. Tervezés és engedélyezés
2.1

Engedélyeztetés

Jelenleg minden szükséges engedély rendelkezésre áll. Újabb engedélykérelem
nincsen folyamatban.
2.2

Kiviteli tervek véleményezése és jóváhagyása

A Vállalkozó 07. 27-én megküldte véleményezésre a Mérnök részére a
gépészeti munkákra vonatkozó TU-MMT-t, melyet a Mérnök megvizsgált és 08.
13-án megküldte írásos észrevételeit a Vállalkozó részére. A Vállalkozó
elkészítette a javított TU-t, melyet a Mérnök ismételten felülvizsgált. A kért
javítások 1 kivétellel megtörténtek. A Mérnök kéri a Vállalkozót, hogy a
csőátvezetések kialakítására vonatkozóan készítsen részletrajzot és rövid
leírást, melyet 1 héten belül jutasson el a Mérnök részére. Ennek pótlása után
hagyható jóvá a gépészeti TU-MMT és kezdhető meg a szakipari munka.
3. Ütemezés
A Vállalkozó bejelentette, hogy a meglévő telep kezelőépületéből a személyzet
kiköltöztetése még nem történt meg a tervezett időben. A héten várható a
munkák megkezdése. A Vállalkozó két konténert biztosít a személyzet részére,
egy iroda és a egy szociális egységet.
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A Mérnök kérdésére a Vállalkozó nyilatkozta, hogy a próbaüzem, szerződésben
rögzített időpontban történő megkezdésének jelenleg nincsen akadálya.
4. Egyebek
Az Üzemeltető képviselője kérdezi a Vállalkozót, hogy a kezelőépület
személyzete
részére
biztosított
konténerek
(2
db
fűthető)
szennyvízelvezetéséről és elektromos megtáplálásáról gondoskodik-e? A
Vállalkozó
válaszában
elmondta,
hogy
természetesen
gondoskodik.
Mindemellett kéri az Üzemeltető segítségét az átköltözésben, valamint a
meglévő kezelőpult szakszerű és megfelelő védelmének kialakításához.
Továbbá nyilatkozta, hogy egy esetleges üzemzavar esetén a kezelőpult
ideiglenes védelmét ismételten elkészíti.
A Vállalkozó jelezte, hogy a TRV Zrt-vel kívánja lebonyolítani a próbaüzemet,
melyre írásos felkérést fog küldeni részükre. Az Üzemeltető képviselője kérte,
hogy a tervezett időpont előtt minimum két héttel kezdjék meg a szerződéses
egyeztetéseket.
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