
A kiválasztott kivitelező a kivitelezési munkálatokat határidőben elkezdte, a kivitelezést természeti 
akadály és egyéb körülmény sem hátráltatta, így a 25%-os készültséget kivitelező 2018. 04. 05-re 
elérte.  

Az elvégzett főbb munkák: 

Murva burkolat bontása a zöldfelületek helyén, alépítménnyel együtt, építési törmelék elszállításával 

Humusz terítés tervezett cserjefelületeken 

100x15/12x30 cm-es beton kiemelt szegély fektetése szürke színben beton megtámasztással, térkő 
burkolatok mellé 

40x20x15 cm-es beton süllyesztett szegély fektetése szürke színben beton megtámasztással, térkő 
burkolatok mellé 

Burkolatok tükrének kialakítása (meglévő murvaburkolat meghagyásával), 24 cm mélységben, tükör 
tömörítésével 

Ckt-T2 hidraulikus burkolatalap készítése 15 cm vtg.-ban 

Víznyelők elhelyezése, csatornarendszerbe kötése  terv szerint 

Fa pavilon elhelyezése alapozással, vizesblokkal, közműcsatlakozással, 4x4 m, zárt része min. 3x4 m, 
előtetővel anyagvastagság 28 mm 

A munkák az építőipari szabványok valamint a szerződésben foglaltaknak megfelelően készültek el, 
melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan kontrollál. Jelenleg semmilyen körülmény nem akadályozza 
a kivitelezést, projektünk a tervezett ütemezés szerint halad. 

Az 50%-os készültséget kivitelező 2018. 04. 16-ra elérte. 

Az elvégzett főbb munkák: 

Leier Piazza térkő (6 cm vtg.) szürke színben, vagy ezzel egyenértékű más termék fektetése 3 cm vtg. 
finomzúzalék ágyazatra, előzőleg kialakított tükörre és meglévő murva burkolatra a parkoló területén 

Leier Piazza térkő (6 cm vtg.) antracit színben, vagy ezzel egyenértékű más termék fektetése 3 cm vtg. 
finomzuzalék ágyazatra, előzőleg kialakított tükörre és meglévő murva burkolatra 

Kerti pad (fémvázas fa ülőfelület) kihelyezése és rögzítése beton pontalaphoz, vagy ezzel egyenértékű 
más termék 

Hulladékgyűjtő kihelyezése és rögzítése beton pontalaphoz, vagy ezzel egyenértékű más termék 

Kerékpártároló kihelyezése ás rögzítése beton pontalaphoz, vagy ezzel egyenértékű más termék 

A munkák az építőipari szabványok valamint a szerződésben foglaltaknak megfelelően készültek el, 
melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan kontrollál. Jelenleg semmilyen körülmény nem akadályozza 
a kivitelezést, projektünk a tervezett ütemezés szerint halad. 

A 75%-os készültséget kivitelező 2018. 05. 07-re elérte. 

Az elvégzett főbb munkák: 

Lombos fa ültetése terv szerint 

Lomblevelű örökzöldek ültetése terv szerint 

Piaci árusító asztal felcsukható falábakkal időjárásálló lucfenyő, olaj alapú lazúros felületkezeléssel, 
asztal méretei minimum:195x70cm 



2x2 m-es összecsukható árusító sátor beszerzése, kihelyezése normál vas vázzal, vízálló 
tetőponyvával, (pl.:www.arusitosator.clx.hu,vagy ezzel egyenértékű más termék) 

A munkák az építőipari szabványok valamint a szerződésben foglaltaknak megfelelően készültek el, 
melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan kontrollál. Jelenleg semmilyen körülmény nem akadályozza 
a kivitelezést, projektünk a tervezett ütemezés szerint halad. 

 


