
 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Lakosok, Ingatlantulajdonosok! 

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3., telefon: (27) 511 500, e-mail:  
dmrvzrt@dmrvzrt.hu) megbízásából Szentendre városban 2022. augusztus 29-ével megkezdődnek a 

„Kőzúzó utcai ivóvíz fejlesztés” munkálatai a Mészáros és Mészáros Zrt. kivitelező által.   

Annak érdekében, hogy a T. Lakosok tisztában legyenek a kivitelezés során várható munkákkal összefoglalásra 
kerül az egyes munkarészekkel járó, a megszokottól eltérő tapasztalások, esetleges korlátozások. 

A beruházás során a meglévő, elöregedett vízvezetéket cseréljük. A kivitelezés a Kőfaragó és a Kőzúzó utcákat, 

ezen kívül a csatlakozási csomópontok , a Vasúti villasor – Tómellék utcai és a Kőzúzó u. –Rózsa utcai 

kereszteződéseket érintik. A kivitelező felvonulása után közműfeltárást végzünk, munkagödrök létesítésével ,  

melyekben megállapítható a meglévő közművek helye. Ennek ismeretében munka közben minimálisra 

csökkenthető annak az esélye, hogy csőtörés vagy kábelszakadás történjen. 

A gerincvezeték fektetési munkálatok rendszerint burkolatbontással járnak, mivel a vonalas közművek általában 
burkolt felületek alatt húzódnak. Ezután kitermeljük a földet a kellő mélységig, és lefektetjük az ivóvíz  

gerincvezetéket. A napi munkavégzés során lehetőség szerint mindig csak annyi munkaárkot nyitunk, amennyit  
aznap vissza is tudunk temetni.  

A munkálatok során a fővállalkozó előírásainak megfelelően forgalomkorlátozó táblákat helyezünk ki, melyeket 

kérjük, a saját-, és mások biztonsága érdekében, a korlátozásokat betartani! A munkaárkok esetenként akár 3-4 
méter mélységűek is lehetnek, ezért kérjük, hogy a munkaárkokat ne közelítsék meg!  

Az építés alatt álló utcákban forgalmi akadályokra lehet számítani. Az egyes utcákban folyó munkálatok 

megkezdése előtt néhány nappal a kivitelezők írásos értesítőt küldenek ki az ingatlantulajdonosok részére, 
az esetleges forgalomkorlátozásról (a DMRV Zrt honlapján és a Fb oldalán is elérhetők az információk). 

A kivitelezés időtartama alatt minden esetben félpályás forgalomkorlátozással kell számolni, mellyel 

biztosítható az adott utcában a  gyalogos és gépjárműforgalom, valamint az ingatlanok 
megközelíthetősége!  

A csőfektetés után visszatöltésre kerül a kitermelt föld, és az útburkolat ideiglenesen helyreállítják. Az előírások 

szerint a lefektetett csőszakaszt nyomáspróbának veti alá kivitelező, majd a vezeték fertőtlenítését és öblítését  
követően akkreditált labor által végzett vízvizsgálat szükséges. Negatív vízvizsgálati eredmény esetén köthető 
össze a lefektetett csővezeték a meglévővel. Miután ezek megtörténtek, visszabontásra kerül az utakból az 

ideiglenes helyreállítás anyaga, és elkészül az új aszfaltburkolat. A beruházó az aszfaltburkolatot félpályás 
helyreállítással tervezi megvalósítani. 

Kedvező időjárási viszonyok esetében a munkálatok  a projektre megszabott kivitelezési véghatáridő előtt, akár 

2022. decemberben véget érhetnek. 

A kivitelezés során elérhető kontakt személyek:  

Bujtor József: 30/941-0610, Dürgő Tibor: 30/167-3957 

Becskereki Zsolt: 30/646-3197, Berecz Zoltán: 30/207-4320 

 

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.                               Mészáros és Mészáros Zrt.  

          üzemeltető                                                                    kivitelező 

 
 

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges  
kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük  a lakosság  
szíves megértését és türelmét! 


