
 

 

 

 

Értesítés kivitelezési munkák megkezdéséről 

 

 

Tisztelt Felhasználó! 

 

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a 

PENTA Kft. a „Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-

2020-00151 azonosító számú projekt keretében 2022.05.02-ától a kivitelezési 

munkákat megkezdi az alábbiak szerint: 

 

I/1. ütem: 2022.05.02.-2022.05.16. 
Füzike utca, Csíz utca és Füzike utca 40. közötti szakasz.  
Az előrehaladást a még fel nem tárt közműhelyzet és az időjárás befolyásolhatja. 
A szakasz építése során a Füzike utcába a Csíz utca felől behajtani nem lehet, valamint a 
Fülemüle utca felől zsákutcává válik. A Pacsirta utca felől a Fülemüle utcán a Füzike utcába 
behajtás lehetséges, viszont a Füzike utcát a Csíz utca felé elhagyni nem lehet a munkaárok 
miatt. 

 

I/2. ütem: 2022.05.17.- várhatóan 2022.06.06. között 
Füzike utca, Füzike utca 40. és Fülemüle utca közötti szakasz. 
Az előrehaladást a még fel nem tárt közműhelyzet és az időjárás befolyásolhatja. 
A szakasz építése során a Füzike utcába a Csíz utca felől behajtani nem lehet, de zsákutcává 
alakul, valamint a Fülemüle utca felől továbbra is zsákutcaként üzemel. A Pacsirta utca felől a 
Fülemüle utcán a Füzike utcába még be a behajtás engedélyezett, de továbbra sem lehet 
keresztülhajtani a Csíz utca felé. 

 
 
II/1. ütem: 2022.05.03. – várhatóan 2022.06.10. 
Vörösbegy utca, Füzike utca és Csíz utca közötti szakasza.  
Az előrehaladást a még fel nem tárt közműhelyzet és az időjárás befolyásolhatja. 
A szakasz építése során a Vörösbegy utcába 
a Csíz utca felől be lehet hajtani, de az 
zsákutcaként üzemel, valamint a Fülemüle 
utca felől is zsákutca alakul ki. 

 
Kérjük az arra közlekedőket, hogy az 

ideiglenes forgalomtechnikai táblákat figyeljék 

(zsákutca, behajtani tilos, egyéb korlátozó 

táblák) és vegyék figyelembe a közlekedésük 

során! 



 

 

 

 

 

 

 

Minden hétvégén a kivitelező aktualizálja a forgalmi rendet.  

A szemetes tárolók rendszeres ürítéséhez szükséges hulladékgyűjtők munkaterületen kívüli 

kihelyezésében kivitelező segítséget nyújt, azokat az ingatlanok elől arra a pontra szállítja, ahol 

a szállítójármű meg tudja közelíteni, majd ürítést követően az ingatlanok elé visszahelyezi. Az 

érintett lakosoknak a hulladékgyűjtőkön az utca és házszámot fel kell tüntetni! 

Az érintett ingatlantulajdonosokkal a Kivitelező folyamatosan egyeztet a kivitelezés 

időszaka alatt. 

A munkálatokkal kapcsolatos esetleges egyéni bejelentéseket, kérdéseket az alábbi 

elérhetőségeken lehet megtenni: 

 

E-mail: god.nevelek@pentakft.hu (lakossági kommunikáció) 

Telefon: +36 (30) 941-0409 (H-P munkaidőben 8°°-16°° óra között üzemeltetve) 

 

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a 

lakosság szíves megértését és türelmét! 

 

DMRV Zrt. 
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