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Tsz: 1721-09/2017
Mőszaki   Leírás

1. Elızmények

Az önkormányzatok problámáit megismerve az ITTT elhatározta az Ipoly határfolyó
térségünket érintı vízgyőjtı területén a közös árvízvédelmi stratégia és összehangolt
cselekvési terv kidolgozását. A belvíz - árvízvédelmi stratégiai tervezési feladat lényegében
azt jelenti, hogy a partnerek összehangolják az adott vízgyőjtı terület egyes vízépítési
tevékenységeihez kapcsolódó terv-, és tanulmány készítési feladatokat. Az együttmőködés
a határ mindkét oldalán jóváhagyott és bevetésre kész terveket eredményez.
A projekt megnevezése: „Középsı Ipoly-völgy közös ár- és belvízvédelmi tervek
készítése”
A projekt száma: HUSK/1001/2.1.2./0001
A projektben részt vevı települések felsorolása:
Balassagyarmat, Cserháthaláp. Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Diósjenı,
Drégelypalánk, Érsekvadkert, Felsıpetény, Herencsény, Hont, Hugyag, Ipolyszög,
Magyarnándor, Nıtincs, İrhalom, Patvarc, Szanda, Szente és Terény
A projektben részt vevı valamennyi településre önálló engedélyezési terv készült.

A „Drégelypalánk község ár- és belvízvédelmi létesítmények, vízfolyások, árkok
rekonstrukciója” c. engedélyezési tervet Drégelypalánk Község Önkormányzata nyújtotta be
engedélyeztetésre, amelyre a Fıvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-4769-27/2017.
számon adta ki a vízjogi létesítési engedélyt. (V.k.sz: 6.1/18/58)

A vízjogi létesítési engedélyben szereplı beruházásokat az Önkormányzat több ütemben
kívánja megvalósítani.
Jelen kiviteli terv, amelynek elkészítésére a Hidrokultúra Kft. kapott megbízást, az I. ütemben
megvalósuló létesítmények tervét tartalmazza.

2. A tervezéssel érintett terület általános bemutatása

A terület kistáj-szerinti besorolása: 6.8.12. sz. Középsı Ipoly völgy
A kistáj Nógrád megyében helyezkedik el. Területe 194 km2.

Domborzat, földtan és talajtan
A kistáj az Ipoly-völgy középsı részének bal parti területeit foglalja magába. Dél felé
határozott morfológiai határral különül el, így teraszos völgymedence képét mutatja. A felszín
kb 1/5-e ártér. A kistáj abszolút magassága 126 és 180 m között változik.
Az alaphegység elsısorban karbon kristályospala, amire késıbb fıleg oligocén agyagmárga
települt. A területen elıfordul homokkı, andezittufa és lajtamészkı is.  A folyó közvetlen
közelében, ami a felszín 15 %-a, teraszkavics, lösz és futóhomok települt. Kelet-nyugati és
rövidebb észak-déli törésvonalak jellemzik a vidéket, melyek jelentısen befolyásolták az
Ipoly folyásirányát.
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Megjelennek a humuszos homok, réti öntés és réti talajok a kistáj területének mintegy 31 %-
án. Inkább savanyú kémhatásúak. Vízgazdálkodásuk kedvezı, termékenységük közepes,
fıként rétként hasznosítottak.
Az Ipoly árterébıl kiemelkedik a dejtári homokvidék, melynek uralkodó talajtípusa a
kovárványos barna erdıtalaj; a balassagyarmati dombvidéké pedig barnaföld.
Vízgazdálkodásuk gyenge, víztartó képességük szintén gyenge, emiatt termékenységük
mérsékelt. Balassagyarmattól keletre megjelennek vályog, homokos vályog talajok, melyek
nagyobb vízraktározó képességőek, jobb vízgazdálkodásúak. Ezeket fıként szántóföldként
hasznosítják.

Éghajlat
Mérsékelten hővös-mérsékelten száraz éghajlatú kistáj. Az évi napsütésese órák száma 1870
óra körüli, a nyári negyedévé kb 750 óra. A hımérséklet évi átlaga 9,0-9,8 ˚C, a
tenyészidıszaké 16,0-16,5 ˚C közötti. Viszonylag széles hıingadozások vannak egy évben,
nyáron a 32-33 ˚C-t, télen a -16-18˚C-ot is eléri a hımérséklet.
A csapadék sokévi átlaga 600-620 mm; ebbıl a nyári félévben kb 350 mm várható. Az
ariditási index értéke 1,12 és 1,16 között változik. Nyugati szél a leggyakoribb, de jellemzı a
keleti és az északkeleti is.

Vízrajzi jellemzık
A kistáj Ipolytarnóctól-Hontig nyúló, szélesebb-keskenyebb völgyszakaszra terjed ki, mintegy
100 km-es hosszúságban. A teljes területet az Ipoly folyó uralja. Balassagyarmatnál és
Ipolytarnócnál találhatók vízmércék.

Természetvédelmi érintettség:
Az község belterületétıl északra fekvı Ipoly völgy és a déli irányba található Börzsöny
hegység a Duna-Ipoly Nemzeti Park része, NATURA 2000 terület.
A tervezéssel érintett belterület nem védett terület.

3. Az árvízmentesítési munkák részletes ismertetése

Drégelypalánk község vízgazdálkodási helyzete

Drégelypalánk község a Hévíz patak alsó vízgyőjtıjén fekszik. Bár a patak viszonylag kis
vízgyőjtı területtel rendelkezik, amely vízgyőjtı terület fıleg a Börzsöny északi lejtıje, de
igen heves vízjárású, rövid idı alatt heves árhullámok alakulnak ki.

A Hévíz patak belterülethez tartozó vízgyőjtı terület nagysága:
A 1 = 15,5 km2.

Mértékadó vízhozamok: Q 2 % = 28,6 m3/s
Q 10 % = 17,4 m3/s

A terület kisebb részének befogadója közvetlenül az Ipoly.
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3.1. Hévíz patak rendezése

A Hévíz pataknak mind a belterületi, mind a külterületi szakaszára állapot-felvételi terv
készült.
A felmérés során megállapítható volt a patak belterületi szakasz nagymértékő feliszapolódása.
Sürgetı feladat a patak vízáteresztı képességének biztosítása érdekében a lerakódott hordalék
eltávolítása, az „engedélyes” állapot helyreállítása, a mederben lévı, a víz levonulását gátló
növényzet eltávolítása. A patak belterületi szakaszának egy részén burkolt meder található,
amely szintén feliszapolódott, egyes szakaszai rossz állapotban vannak.

Tervezett munkák:

Szelvényszám Hossz Megnevezés

 -tól  -ig m
0+000 0+647 647.0 Megl. Földmeder
0+647 0+661 14.0 Mederburkolat rekonstrukció
0+661 0+675 14.0 Földmeder rekonstrukció
0+675 0+687 12.0 Mederburkolat rekonstrukció
0+687 0+906 219.0 Földmeder rekonstrukció
0+906 1+100 194.0 Megl. burkolt meder
1+100 1+390 290.0 Burkolat rekonstrukció
1+390 1+460 70.0 Földmeder rekonstrukció
1+460 1+588 128.0 Megl. Földmeder
1+588 1+622 34.0 Tervezett mederburkolat
1+622 1+790 168.0 Megl. földmeder
1+790 1+887 97.0 Burkolat rekonstrukció
1+887 2+000 113.0 Megl. burkolt meder
2+000 2+638 638.0 Megl. Földmeder
2+638 2+666 28.0 Terv. egyoldali mederburkolat
2+666 2+705 39.0 Burkolat rekonstrukció
2+705 2+966 261.0 Földmeder rekonstrukció
2+966 2+972 6.0 3 x D 60 áteresz, mederátjáró

Összesítés:
Beavatkozás nem történik: 1 894,0 m hosszon
Földmeder rekonstrukció (irtás, iszapkiszedés, rézsüképzés)    564,0 m hosszon
Meglévı burkolat rekonstrukciója (iszapkiszedés, burkolat javítás)  452,0 m hosszon
Új burkolat építés:      34,0 m hosszon
Úgy egy oldaléi burkolat építés:      28,0 m hosszon

A Hévíz patak 2. fıút fölötti szakaszán egy árvízcsúcs-csökkentı tározó építését tervezik,
amely elkészülte után jelentısen mérsékelni fogja az árvizi kockázatot, és az érkezı hordalék
mennyiségét.
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3.2. Hévíz patak árapasztó ág rendezése:

A Hévíz patak árapasztó ág a Hévíz patak 1+101 km szelvényénél ágazik le, és a Honti út
keleti oldalán halad északi irányba. Keresztezi a Petıfi Sándor utat, majd a vasúti pályatestet,
majd a vasúti hídtól 240 m-re ér ki a mély fekvéső területre, a medre fokozatosan eltőnik.
Szelvényezés kezdete: a lakott terület széle, a 0179 hrsz. terület határvonala.

Mőszaki feladat a Hévíz patakhoz hasonlóan a vízáteresztı képességének biztosítása
érdekében a lerakódott hordalék eltávolítása, az „engedélyes” állapot helyreállítása, a
mederben lévı lefolyást gátló növényzet eltávolítása

Tervezett munkák:

Szelvényszám Hossz Megnevezés

 -tól  -ig m
0+000 0+172 172.0 Földm. árok rekonstrukció
0+172 0+178 6.0 Terv. D 100 áteresz
0+178 0+234 56.0 Földm. árok rekonstrukció
0+234 0+244 10.0 Megl. Vasúti híd
0+244 0+375 131.0 Földm. árok rekonstrukció
0+375 0+380 5.0 Megl. Híd, Petıfi S. u.
0+380 0+462 82.0 Földm. árok rekonstrukció
0+462 0+488 26.0 Burkolt árok rekonstrukció

Rekonstrukcióra tervezett mederszakasz összesen:   488,0 m
Ebbıl földmeder:   441,0 m
Burkolt meder, terméskı burkolat:     26,0 m
Meglévı (tisztítandó) mőtárgyak hossza:     15,0 m
Tervezett mőtárgyak:       6,0 m

3.3. Belterületi vízgyőjt ık rendezése:

Drégelyalánk községre elkészített koncepció-tervben a község belterületét 8 vízgyőjtıre
bontottuk, amit a felméréseket követıen tovább pontosítottunk. A befogadói szemlélet alapján
a részvízgyőjtıket újra számoztuk.

A településen az alábbi munkák elvégzését tervezzük:

Meglévı, kis szelvényő földmedrő árok rekonstrukció
Meglévı földmedrő árok eredeti állapotba való helyreállítása, „jó karba helyezése”.
A teljes építési mennyiségnek több, mint 1/3-át teszik ki. Jellemzıen kis földmunkával jár
 (< 0,5 m3/m). A rekonstrukció során a „minimál” keresztszelvény  kialakítására kerül sor
(b = 0,4 m, rézsü: 1:1,5)
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Földmedrő árok építés új nyomvonalon
Földmedrő „minimál „ szelvényő árok kialakítása új nyomvonalon. Földmunka átlagos
mennyisége 1,0 m3/m

Meglévı burkolt árok rekonstrukciója, „jó karba helyezése”
A községben jelentıs hosszban található burkolt árok. Ezek mőszaki állapota nagyon eltér
egymástól.
A felújítás során elvégzendı munkák:
− Lerakódott iszap, hordalék kiszedése. Átlagos mennyiség: 0,1 m3/m
− Burkolat tisztítása nagynyomású vízsugárral.
− Betonlapok közötti fugák tisztítása, a meglazult kötıanyag kikaparása
− Fugázat pótlása cementhabarccsal vagy flexibilis fugázó anyaggal
− A megrongálódott betonszegélyek javítása, szükség esetén pótlása.

Burkolt meder építés (meglévı árok burkolás) MCS 40/50 elıregyártott mederelem
burkolattal
Jelentısebb vízhozammal rendelkezı, fıleg győjtı árkok esetében alkalmazzuk, vagy azokon
a szakaszokon, ahol ezt a beépítettség indokolttá teszi.
Jellemzıen a hosszabb szakaszok burkolat-tipusa, ára kedvezı, lerakása gyors, kevés
élımunkát igényel.

Burkolt meder építés (meglévı árok burkolás) mederlap burkolattal
Ahol csak kisebb szakaszokat kell burkolni, jellemzıen mőtárgyak elı- és utófenekének
burkolata, illetve olyan helyeken, ahol már van mederlap burkolat, de ennek kiegészítése
szükséges.

Meglévı zárt csatorna vagy áteresz rekonstrukciója, „jó karba helyezése”
A községben jelentısnek mondható zárt csatorna található, ezek általános állapota
megfelelınek mondható, csak kisebb felújításra, tisztításra, „jó karba helyezésre” van szükség.
Az átereszek állapota közepes.
A felújítás során elvégzendı munkák:
− A csövekben és aknákban lerakódott iszap eltávolítása
− Zárt csatornák csıvezetékeinek kamerás vizsgálata
− Átereszek támfalainak szükség szerinti javítása
− Zárt csatornák aknáinak javítása, aknafedlapok szintbe helyezése
− Kiegészítı elemek, szennyfogó rácsok javítása, pótlása

Meglévı kapubejáró rekonstrukciója, „jó karba helyezése”
A meglévı árkoknál a lakóingatlanok megközelítését lehetıvé tévı, jellemzıen kis átmérıjő
(D 30) beton átereszek vagy „U” szelvényő monolit beton csatornák. Folyásfenék-szintjük az
árkok eredeti mélységével megegyezı, feliszapolódásuk változó, jellemzıen az árok
feliszapolódásához hasonló mémértékő.

Új áteresz és kapubejáró építése
Mivel a községben a vízelvezetı hálózat már kialakult, csak kevés új áteresz (kapubejáró)
építésére van szükség. A mennyiségeket a csatornák részletes ismertetése tartalmazza.
Az átereszek támfalai a gyorsabb építés érdekében elıregyártott elemekbıl épülnek.
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Egyéb mőtárgyak.
Kitorkolló elemek, ülepítı aknák és tisztítóaknák. Számuk kevés, ezekre külön terv készült.

A tervezett munkák részletes ismertetése vízgyőjt ıkre és árkokra lebontva:

1. sz. vízgyőjt ı.

Kicsi vízgyőjtı, gyakorlatilag csak a Vasút utcát tartalmazza. A Vasút utca vízrendezéshez ki
kell építeni az útárkot, és az útárok vizét egy új áteresz megépítésével be kell vezetni az
árapasztó ágba.

1 -0 -0. sz. árok adatai:
Érintett utcák: Honti u, Vasút u.
Befogadó: Hévíz patak árapasztó ág 0+189 km sz.
Bevezetés jellege: Új, nyílt árkos, 45 fokban
Befogadó fenékszint: 130,45 m Bf
Csatlakozási szint: 130,50 m Bf

Szelvényszám Hossz Megnevezés

 -tól  -ig m
0+000 0+009 9.0 Terv. földmedrő árok
0+009 0+024 15.0 Terv. D 40 áteresz, Honti u.
0+024 0+029 5.0 Tervezett burkolt árok
0+029 0+158 129.0 Földm. árok rekonstrukció
0+158 0+164 6.0 Terv. kapubejáró D 30 bet.
0+164 0+188 24.0 Földm. árok rekonstrukció
0+188 0+194 6.0 Terv. kapubejáró D 30 bet.
0+194 0+278 84.0 Terv. földmedrő árok

2. sz. vízgyőjt ı.

A Honti út nyugati, és a Fı utca északi rész által határolt terület. Befogadó az árapasztó ág.
A rendszer részben kiépített, a vasút alatti rész (91. hrsz.) lefolyástalan. Itt egy új, burkolt
övárkot kell építeni, részben a meglévı földmedrő árok nyomvonalán. Az 59. hrsz úton
részben kiépült a burkolt árok, a maradék szakaszon is ki kell építeni!
A Fı u. északi (páros) oldali földmedrő árok teljes felújítását tervezzük, a kapubejárók
egységesítésével. Itt egy rövid burkolt szakasz is épül a buszmegálló mögött.

2 -0 -0. sz. árok adatai:

Befogadó: Hévíz patak árapasztó ág 0+288 km sz.
Befogadó fenékszint: 130,95 m Bf
Csatlakozási szint: 130,95 m Bf
Bevezetés jellege: Meglévı (megmaradó), D 100 áteresz
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Szelvényszám Hossz Megnevezés

 -tól  -ig m
0+000 0+004 4.0 Földárok rekonstrukció
0+004 0+018 14.0 Megl. D 100 áteresz a Honti u. alatt
0+018 0+020 2.0 terv. ülepítı akna
0+020 0+024 4.0 Terv. D 60 áteresz
0+024 0+090 66.0 Földárok rekonstrukció
0+090 0+309 219.0 Terv. földmedrő árok
0+309 0+348 39.0 Földárok rekonstrukció
0+348 0+387 39.0 Megl. Burkolt árok
0+387 0+392 5.0 Megl. D 60 áteresz Dózsa Gy. u. alatt
0+392 0+417 25.0 Megl. Burkolt árok
0+417 0+507 90.0 Terv. burkolt árok
0+507 0+531 24.0 Megl. Burkolt árok
0+531 0+540 9.0 Megl. Áteresz 59 hrsz. út alatt
0+540 0+758 218.0 Földm. árok + 11 db kapubejáró

rekonstrukció
0+758 0+788 30.0 Terv. burkolt árok
0+788 1+187 399.0 Földm. árok + 18 db kapubejáró

rekonstrukció

A 2-0-0. sz. győjtı mellékágai:
2-1-0. sz. árok: A Honti u. - Fı u. nyomvonalú árok, amely részben tervezett burkolt árok,
részben földmedrő árok felújítás. Tervezett hossz összesen: 451,0 m

Szelvényszám Hossz Megnevezés

 -tól  -ig m
0+000 0+004 4.0 Terv. D 40 áteresz
0+004 0+043 39.0 Földárok rekonstrukció
0+043 0+090 47.0 Terv. burkolt árok
0+090 0+100 10.0 Megl. Áteresz Dózsa Gy. u. alatt
0+100 0+102 2.0 Terv. tisztítóakna
0+102 0+104 2.0 Megl. Áteresz járda alatt
0+104 0+490 386.0 Földmedrő árok rekonstrukció, benne

12 db áteresz

2-1-1. sz. árok: Dózsa Gy. u. meglévı burkolt árok, jó karba helyezést tervezünk. Tervezett
hossz összesen: 256,0 m
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3. sz. vízgyőjt ı:

A Fı u. déli oldala, befogadó a Hévíz patak. A 3-0-0. sz. gerinc a Fı u. páratlan oldalán
húzódó meglévı burkolt árok, amelynek szintén a jó karba helyezését tervezzük. A csatorna
torkolat elıtti szakasza zárt, a kivezetés nemrég elkészült, magának a zárt szakasznak a
felülvizsgálata szükséges.
Ennél a rendszernél egy jelentısebb munkát tervezünk, a Fı utcai átkötést, amely a 2. sz
rendszer felé tehermentesíti az árok egy szakaszát. Az átkötı csı átmérıje D-50.

3 -0 -0. sz. árok adatai:
Befogadó: Hévíz patak 1+150 km sz.
Bevezetés jellege: Meglévı (megmaradó), D 100 vb. elıfej
Befogadó fenékszint: 133,33 m Bf
Csatlakozási szint: 133,80 m Bf

Szelvényszám Hossz Megnevezés

 -tól  -ig m
0+000 0+003 3.0 Megl. burkolt árok
0+003 0+048 45.0 Megl. D 110 zárt csat.
0+048 0+178 130.0 Burkolt árok rek. + 4 db kapubejáró
0+178 0+183 5.0 Áteresz rek. ( Kossuth L. u.)
0+183 0+548 365.0 Burkolt árok rek. + 11 db kapubejáró
0+548 0+557 9.0 Áteresz rek. (Szondy u.)
0+557 0+713 156.0 Burkolt árok rek. + 2 db kapubejáró
0+713 0+721 8.0 Áteresz rek. (Táncsics M. u.)
0+721 0+799 78.0 Burkolt árok rek. + 1 db kapubejáró
0+799 0+806 7.0 Áteresz rek. (Görgey u.)
0+806 0+933 127.0 Burkolt árok rek. + 3 db kapubejáró
0+933 0+943 10.0 Áteresz rek. (József A. u.)
0+943 0+991 48.0 Földm. árok rek. + 1 db kapubejáró

3-1-0. sz. árok, a Honti út jobb oldali útárka.
Csatlakozik: A 3-0-0. Sz. csatorna 0+030 km szelvény, tisztítóakna
Teljes hossz: 62,0 m, ebbıl 15,0 m meglévı, tisztítandó áteresz, 47,0 m meglévı burkolt árok

4. sz. vízgyőjt ı:

A faluközpont és a Honti út. A Honti utcai burkolt árkok  a 2. sz. fıút felıl nagy mennyiségő
vizet szállítanak, amelynek befogadóba való bevezetése nem kellıen megoldott!

4 -0 -0. sz. árok adatai:
Befogadó: Hévíz patak 1+265 km sz.
Bevezetés jellege: Meglévı, átalakítandó, D 60 elıfej bontás, D 100 elıfej építés
Befogadó fenékszint: 133,62 m Bf
Csatlakozási szint: 134,46 m Bf
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Szelvényszám Hossz Megnevezés

 -tól  -ig m
0+000 0+035 35.0 Zárt D 60 csat. átépítés, terv. D 100 csat.
0+035 0+065 30.0 Zárt D 60 csat. átépítés, terv. D 100 csat.
0+065 0+078 13.0 D 80 áteresz rekonstrukció
0+078 0+201 123.0 Felújítandó burkolt árok
0+201 0+216 15.0 Megl. áteresz Móricz Zs. u.
0+216 0+456 240.0 Felújítandó burkolt árok + 11 db kapubejáró
0+456 0+474 18.0 Megl. áteresz Vár u.
0+474 0+517 43.0 Felújítandó burkolt árok + 1 db kapubejáró

A 4-0-0. sz. csatorna 0+065 szelvényében lévı tisztítóaknába csatlakozik a 4-1-0. sz. csatorna,
a Honti u. burkolt bal oldali útárka.

Szelvényszám Hossz Megnevezés

 -tól  -ig m
0+000 0+015 15.0 Megl. D 80 áteresz felújítás
0+015 0+144 129.0 Burkolt árok jó karba helyezése
0+144 0+158 14.0 Meglévı D 60 áteresz jó karba helyezése
0+158 0+465 307.0 Burkolt árok jó karba helyezése, benne 19

db kapubejáró

5. sz. vízgyőjt ı:

Kis vízgyőjtı terület. Az 5-0-0. sz. csatorna a Kossuth utca egy szakaszának a vizét győjti
össze, és egy rövid zárt csatornában vezeti a befogadóba. Csak kisebb karbantartást, átmosást
igényel. A csatorna végén egy víznyelı akna található, ami a Kossuth u. páros oldali folyókák
befogadója. Ez a víznyelı szintén tisztítást igényel.
Befogadó: Hévíz patak 1+317 km szelv.
Bevezetés jellege: Meglévı (megmaradó), D 60 vb. elıfej
Befogadó fenékszint: 133,79 m Bf
Csatlakozási szint: 134,27 m Bf
Medervédelem becsatlakozásnál:  kıszórás

Az 5-0-0. sz. csatorna hossza:   47,0 m
Átmérı, anyag: Ø 60, beton.

6. sz. vízgyőjt ı:

Dóbó utca, és az arra keletre esı területek vízgyőjtıje. Egy nagy átmérıjő bevezetéssel és zárt
csıvel indul, majd a Móricz Zs. utcáig burkolt árokban folytatódik.
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6 -0 -0. sz. árok adatai:
Befogadó: Hévíz patak 1+459 km sz.
Befogadó fenékszint: 133,79 m Bf
Bevezetés jellege: Meglévı, (megmaradó), D 100 vb. elıfej
Befogadó fenékszint: 133,79 m Bf
Befogadó fenékszint: 134,50 m Bf
Csatlakozási szint: 134,93 m Bf
Medervédelem becsatlakozásnál:  kıszórás

Szelvényszám Hossz Megnevezés

 -tól  -ig m
0+000 0+094 94.0 Megl. D 100 zárt
0+094 0+164 70.0 Megl. Jó karba helyezendı burkolt árok
0+164 0+180 16.0 Megl. D 40 áteresz (Móricz zs. u.)
0+180 0+200 20.0 Terv. D 40 áteresz (Üzlet parkoló.)
0+200 0+202 2.0 Terv. burkolt árok (átmeneti szakasz)
0+202 0+342 140.0 Földm. árok rekonstrukció + 7 db. áteresz

Mellékágak:
6-1-0. sz. csatorna, Kossuth u. páratlan oldal, meglévı áteresz és folyóka
6-1-1. sz. csatorna, Dobó u. páros oldal, tervezett földmedrő árok 110,0 m
6-3-0. sz. csatorna, Móricz Zs. u. páros oldal, felújítandó burkolt árok  305,0 m
6-4-0. sz. csatorna, Móricz Zs. u. páratlan oldal,  felújítandó burkolt árok  310,0 m.

7. sz. vízgyőjt ı:

A Rákóczi utca dél-keleti rész csapadékvíz elvezetését két, részben burkolt árok végzi.

A 628. és a 629 hrsz. között keleti irányba tartó árok a mélysége nem megfelelı, az
alacsonyan fekvı ingatlan elöntését okozhatja, ezért a burkolt árok mélyítésére, átépítésére
van szükség (7-0-0. sz. árok)

7 -0 -0. sz. árok adatai:

Nyomvonal: Az árok végig meglévı nyomvonalon halad. A kezdeti 62 m-es szakaszon önálló
helyrajzi számmal nem rendelkezı földmedrő árok, amely a 402 hrsz. árokban folytatódik,
majd a 406 hrsz. út alatti zárt csatornában éri el a Rákóczi utat, és csatlakozik a meglévı

burkolt árokhoz.
Befogadó: Hévíz patak 1+947 km sz.
Bevezetés jellege: Meglévı burkolt mederszakaszhoz csatlakozik, a bevezetés
kialakítva.
Befogadó fenékszint: 138,10 m Bf
Csatlakozási szint: 138,20 m Bf
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Szelvényszám Hossz Megnevezés

 -tól  -ig m
0+000 0+010 10.0 Tervezett mederlap burkolatú árok
0+010 0+184 174.0 Földmedrő árok rekonstrukció
0+184 0+193 9.0 Terv. D 60 áteresz
0+193 0+205 12.0 Burkolt árok rekonstrukció
0+205 0+279 74.0 Meglévı, jó karba helyezendı D 60 zárt csatorna

Ennek mellékága a 7-1-0. sz. árok, amely szintén a Rákóczi út útárkának a vizét szállítja a
Hévíz patak felé, a 628. és a 629. hrsz. ingatlanok között egy rövid szakaszon burkolt, majd a
kerteknél földárokban folytatódik és éri el a 7-0-0. sz. árkot.
Mőszaki feladat a mélyen fekvı Rákóczi u. 23. Sz. ház megvédése, a sekély mélységő burkolt
árok lesüllyesztése, a tovább menı földárok rekonstrukciója.
A teljes pályázati hossz 111,0 m, amelybıl 71,0 m burkolt árok építés (2 soros mederlap
burkolat) és 40,0 m földmedrő árok rekonstrukció

8. sz. vízgyőjt ı:

A falu nyugati részén, a 2. úton túli eróziós árok felıl juttatja el a vizet a falu nyugati részén
keresztül az Ipoly irányába.
A 2. út és a Fı u. közötti szakasz kimélyült, beerdısült, tisztítást, jó karba helyezést igényel. A
Fı u – és a szörpüzem közötti szakasz részben földmedrő, részben burkolt árka szintén.
A 026/7 hrsz területen, a törésbont utáni földmedrő szakasz burkolása szükséges. Az üzem
elıtti zárt szakasz tehermentesítése érdekében a víz egy részét egy áteresz megépítésével a
0214 hrsz út túloldalára, egy meglévı burkolt árokba tereljük (8-1-0. sz.árok).
A rendszer új kivezetését tervezzük északi irányba, a 0200 hrsz. árok felé.

8 -0 -0. sz. árok adatai:
Befogadó: Meglévı 0200 hrsz. önkormányzati árok.
Bevezetés jellege: Új, D 60 e.gy. elıfej
Befogadó fenékszint: 136,20 m Bf
Csatlakozási szint: 136,20 m Bf
Medervédelem becsatlakozásnál:  kıszórás

Szelvényszám Hossz Megnevezés

 -tól  -ig m
0+000 0+008 8.0 Terv. D 60 áteresz
0+008 0+124 116.0 Terv. földmedrő árok
0+124 0+133 9.0 Megl. D 60 áteresz
0+133 0+133 0.0 Tisztítóakna, átkötés
0+133 0+141 8.0 Megl. D 60 áteresz
0+141 0+159 18.0 Burkolt árok rekonstrukció
0+159 0+162 3.0 Megl. D 50 áteresz
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0+162 0+170 8.0 Burkolt árok rekonstrukció
0+170 0+176 6.0 Megl. D 50 áteresz
0+176 0+179 3.0 Burkolt árok rekonstrukció
0+179 0+187 8.0 Megl. D 50 áteresz
0+187 0+233 46.0 Burkolt árok rekonstrukció
0+233 0+257 24.0 Megl. Zárt csat.
0+257 0+257 0.0 víznyelı
0+257 0+282 25.0 Megl. Zárt csat.
0+282 0+282 0.0 víznyelı
0+282 0+334 52.0 Megl. Zárt csat.
0+334 0+334 0.0 Tisztítóakna
0+334 0+342 8.0 Megl. D 50 áteresz
0+342 0+346 4.0 Burkolt árok rekonstrukció
0+346 0+394 48.0 Terv. burkolt árok
0+394 0+406 12.0 Burkolt árok rekonstrukció
0+406 0+560 154.0 Megl.földmedrő árok
0+560 0+603 43.0 Burkolt árok rekonstrukció
0+603 0+613 10.0 közúti híd
0+613 0+632 19.0 Megl. Burkolt árok
0+632 0+724 92.0 földmedrő árok
0+724 0+735 11.0 Megl. Burkolt árok
0+735 0+792 57.0 földmedrő árok

4. Építési elıírások

A csatorna, és árok rendszereket és szakaszokat valamennyi esetben a befogadó irányából kell
elkezdeni építeni.
Az építést lehetıleg száraz idıszakban kell végezni, azonban a csapadékvizek távoltartásáról
megkerülı árok szakaszokkal, szükség szerint gépi átemeléssel kell gondoskodni.
A helyszínen DMRV Zrt. tulajdonában lévı vízvezeték és szennyvízcsatorna, ÉMÁSZ Zrt.
tulajdonában álló elektromos vezeték, TIGÁZ tulajdonú gázvezeték, M.TELEKOM
tulajdonában levı távközlési hálózat található.
A helyszínrajzokon közölt nyomvonalak tájékoztató jellegőek, azok pontos helyzetét az építés
megkezdése elıtt kutatóárkokkal pontosítani kell. A közmőegyeztetés során készült,
jegyzıkönyvekbe foglalt üzemeltetıi elıírásokat maradéktalanul be kell tartani, és az abban
elıírt szakfelügyeletet már a kutatógödrök mélyítése elıtt meg kell rendelni!
A meglévı közmővek védelme szigorú követelmény, ugyanis a munkaárkok és gödrök
kiemelésekor keresztezı közmővek kerülhetnek elı. Ezek védelmét be kell tartani, illetve
szükség szerint mélyebbre helyezésüket és kiváltásukat, illetve védıcsöves megvédésüket el
kell végezni! Helyszínrajzainkon az adatszolgáltatás szerinti közmőveket ábrázoltuk, azonban
a nyilvántartási pontatlanságok miatt azok helye csak tájékoztató jellegő, ezért a munkálatok
során rendszeres közmő felügyelet szükséges.
A munkaárkok lekorlátozásáról gondoskodni kell. Az építés során közúton építıanyag és föld
nem deponálható.
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5. Építés ütemezése

A tervben szereplı létesítmények pályázat útján egy ütemben kerülnek kiépítésre, de
szakaszokra bontható.
Az elsı és legfontosabb elvégzendı munka a befogadók, a Hévíz patak és a Hévíz patak
árapasztó ág rendbe tétele, a víz zavartalan és károkozás nélküli lefolyásának a biztosítása.
A befogadók rendbetétele után kezdıdhet a vízgyőjtık vízelvezetési útvonalainak
rendbetétele. Mivel nyolc egymástól független vízgyőjtırıl van szó, a kivitelezési sorrend
tetszıleges, idıben ütemezhetı.
Az építést mindig a befogadó irályából kell kezdeni.

6. Munkavédelem

Ez a kivitelezési terv az érvényben lévı munkavédelmi-, munka- és egészségügyi
óvórendszabályok figyelembevételével készült. A kivitelezés során szigorúan betartandók az
engedélyezı hatóságok elıírásai, jelen terv elıírásai, valamint az összes idevonatkozó, itt
tételesen fel nem sorolt törvény, rendelet, szabvány, szabályzat és utasítás.
Rögzíteni  kell az építési naplóban, ha bármely szabványt, utasítást stb. valamilyen okból nem
lehet betartani és azon a területen a munkálatokat szüneteltetni kell. Ha a munka folytatásához
a terv módosítása szükséges, ezt a tervezı és a beruházó együttes bejegyzése alapján kell
végrehajtani.
A balesetek elkerülésére a kivitelezı köteles a technológiai elıírásokban, a munkavédelmi
utasításokban elıírt védıfelszereléseket alkalmazni, a munka- és egészségvédelmi
óvórendszabályokat betartani. Munkát csak a munkavédelmi oktatásban részesült és az ott
hallottakat elsajátított dolgozó végezhet. Naponta munkakezdéskor oktatni kell a dolgozókat a
napi munkával járó baleseti veszélyekre, fel kell hívni a figyelmüket a balesetek elkerülésére.
Az építés során minden munkafázisnak meg kell felelnie a biztonsági követelményeknek és a
biztonságos munkavégzés minden feltételének. A balesetmentes munkavégzés érdekében a
helyszíni munkálatok során a munkavezetık kötelesek ellenırizni a vonatkozó utasítások
betartását.
Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elı, a
munkát azonnal le kell állítani, a dolgozókat és az eszközöket biztonságba kell helyezni. A
veszélyhelyzet megszüntetéséig a területet le kell zárni.
Munka közben elıforduló sérülések esetén a sérültet azonnal elsısegélyben kell részesíteni.
Ha járóképes, azonnal orvoshoz kell kísérni vagy küldeni, cselekvıképtelenség esetén a
mentıszolgálatot kell kérni. A balesetnél minden esetben jegyzıkönyvet kell felvenni.

Jogszabályok:
93. évi XCIII. Tv. A munkavédelemrıl egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993.
MÜM rendelettel
19/1995. KHVM rendelet, Vízügyi Biztonsági Szabályzat
32/1994. IKM rendelet, Építıipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat
Szabványok:
MSZ 04-900 Építıipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei
MSZ 04-901 Építıipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai
követelményei
MSZ 04-904 Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei
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MSZ 04-963-1  Munkavédelem. Építıipari gépek biztonságtechnikai követelményei
MSZ 04-963-2  Munkavédelem. Építıipari gépek kiegészítı biztonságtechnikai

    követelményei
MSZ 04-965  Munkavédelem. Építıipari gépek telepítési követelményei
MSZ 10-197 Vízügyi gépek, gépi berendezések, készülékek munkavédelmi minısítése
MSZ 17315 Anyagmozgatási munkák ált. biztonságtechnikai követelményei

A kivitelezés megkezdése elıtt meg kell gyızıdni az említett jogszabályok, vonatkozó
szabványok érvényességérıl, a változásokat pedig figyelemmel kell kísérni!

7. Tőzvédelem

A munkavégzés során a Tőzvédelmi Szervezeti és Mőködési Szabályzatot kell figyelembe
venni.
Tőz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági
elıírások betartása mellett szabad.
Gyúlékony, tőz- és robbanásveszélyes anyagokat a tőzveszélyességi fokozatnak megfelelıen
kell szállítani, raktározni és felhasználni. Tárolás és raktározás során az erre vonatkozó
általános tőzvédelmi elıírásokat kell alkalmazni.
Telephelyeken, anyagtárolásnál a közlekedési, kiürítési és menekülési utakat szabadon kell
hagyni.
Munkahelyeken, telephelyeken az éghetı anyagoknak megfelelı alapanyagú /CO2, víz,
homok, por, halon stb./ tőzoltó felszerelést kell elhelyezni.
Földmunka végzése során talált robbanószerkezeteket tilos eltávolítani. A munkát azonnal le
kell állítani, körülkorlátozni, megjelölni és az illetékes HM szervet értesíteni. Helyszínre
érkezésükig a munkaterületet ıriztetni kell. Ilyen területeken - szükség szerint - további
mőszeres kutatómunkát kell végezni.
A munkahelyen a dolgozókat rendszeresen tőzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást
csak tőzvédelmi vizsgával rendelkezı dolgozó végezheti.

8. Környezeti hatások

A tervezett létesítmények belterületen, épített környezetben valósul meg, így a természeti
környezetre nincs negatív hatással. A belterületrıl származó csapadékvizek minıségük
alapján a befogadóba bevezethetık. Havária szennyezés esetén törekedni kell a helyszínen
történı ártalmatlanításra.

Budapest, 2017. október hó

    Pál János
Felelıs tervezı



18

Tsz: 1721-09-/2017.

T E R V E Z İ I  N Y I L A T K O Z A T
a

Drégelypalánk  község ár- és belvízvédelmi létesítmények
vízfolyások, árkok rekonstrukciója kiviteli tervhez

Beruházó: Drégelypalánk község Önkormányzata
2646 Drégelypalánk, Rákóczi u. 1.

A létesítmények felmérésében és tervezésében kijelentik, hogy a tárgyi tervdokumentáció az
általános érvényő és az eseti hatósági elıírások - ezen belül a tőzrendészeti és munkavédelmi
követelményeket megállapító - rendeletek országos /MSZ/ és ágazati /szakmai/ szabványok
figyelembevételével készült.

A tervdokumentáció megfelel az elıbbiekben és a mőszaki leírás munkavédelmi fejezetében
hivatkozott elıírásoknak, amelyektıl való eltérés nem vált szükségessé. A tervdokumentáció a
MUNKAVÉDELEMRİL rendelkezı 1993. XCIII.sz. törvény   elıírásai   alapján ellenırzésre
került.

Budapest, 2017. október hó 

      Pál János
       tervezı
Nyilv.szám:13-5857
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Drégelypalánk, csapadékvíz elvezetés költségvetés

Munka megnevezése:
Drégelypalánk, csapadékvíz elvezetés

Beruházó:
Drégelypalánk Község Önkormányzata
2646 Drégelypalánk, Rákóczi u. 1.

Tervezı:
Hidrokultúra Kft.
2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.

Költségvetés f ıösszesít ı

Készült: 2017. szeptember hó

Építmény Nettó összesen:
 + 27 % ÁFA:
MINDÖSSZESEN:

7-0-0. Sz. árok (402, 406 hrsz.)
7-1-0. Sz. árok (Rákóczi u.)
8-0-0.sz. árok (0208; 0214; 0216/7; 015; F ı u; 1076 hrsz.)

6-0-0. Sz. árok (890/11; 890/12 hrsz; Kossuth u; Do bó u.)
6-1-1. Sz. árok (Dobó u. páros o.)
6-3-0. Sz. árok (Móricz Zs. u. páros o.)
6-4-0. Sz. árok (Móricz Zs. u. páratlan o.)

4-0-0. Sz. árok (Kossuth u. - Honti u. páratlan o.)
4-1-0. Sz. árok (Honti u. páros o.)
4-3-0. Sz. árok (Dobó i. u. páros o.)
5-0-0. Sz. csat. (890/4; 890/5 hrsz, Kossuth u.)

2-1-0. Sz. árok (Honti u.- F ı u.)
2-1-1. Sz. árok. (Dózsa Gy. u.)
3-0-0. Sz. árok (Fı u.)
3-1-0. Sz. árok (Honti u.)

Hévíz patak rekonstrukciója
Hévíz patak árapasztó ág rekonstrukciója
1-0-0. Sz. árok (Vasút u.)
2-0-0. Sz. árok (Honti u. - 91.hrsz - 59.hrsz.út - Fı u.)

……………….
Pál János

felelıs tervezı
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Drégelypalánk, csapadékvíz elvezetés költségvetés

Hévíz patak rekonstrukciója

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség

1 21-001-0013653 Bozót- és cserjeírtás, tövek átmérıje 4,0 
cm-ig

120 10 m2

2 21-001-0013665 Bozót- és cserjeírtás, tövek átmérıje 4,1-
10,0 cm-ig

56 10 m2

3 21-003-0014884 Munkaárok földkiemelése közmő nélküli 
területen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 
szelvényig

158 m3

4 21-004-0015663 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík 
felületen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, talajosztály: I-IV.

356 m2

5 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

4796 m2

6 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

136 m2

7 21-004-1672110 Járóút készítése, föld deponálásával, sík 
felületen, gépi erıvel

2256 m2

8 21-010-0016346 Iszapkitermelés munkaárokból, 
munkagödörbıl vagy építménybıl,az 
anyag 10 m-en belüli mozgatásával, kézi 
erıvel, 2,0 m mélységig

452 m3

9 21-010-1672304 Meglévı csatorna bıvítése, 
iszaptalanítása, gépi erıvel, 1,1-6,0 m2 
szelvényterület között

1128 m3

10 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

452 m3

11 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

1286 m3

12 53-101-1693086 Ágyazatok készítése elıre elkészített 
tükörben, rézsőburkolatok alá, 
osztályozott homokból vagy homokos 
kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 
0/63 RTT, KİKA, Alsózsolca

48 m3

13 53-101-1693396 Terméskıburkolat készítése, hézagolás 
nélkül kész ágyazatra, betonba rakva, 
burkolatvastagság: 30 cm 
Rézsőburkolási terméskı 150/400 (gépi), 
Basalt-Középkı, Uzsa

214 m2

14 53-101-1693406 Terméskıburkolat készítése, hézagolás 
nélkül kész ágyazatra, betonba rakva, 
burkolatvastagság: 40 cm 
Rézsőburkolási terméskı 150/400 (gépi), 
Basalt-Középkı, Uzsa

84 m2

15 53-101-1694045 Terméskı falazatok vízépítési 
mőtárgyakhoz; Alapfal készítése, 
betonba rakva, bármely vastagságig 
Vízépítési terméskı TA-TB 25-100 kg-ig, 
Basalt-Középkı, Tardos

17 m3
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Drégelypalánk, csapadékvíz elvezetés költségvetés

16 53-101-1694222 Kıburkolatok és falak hézagkiöntése, 
habarccsal teljes mélységig, 
burkolatvastagság: 30 cm Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel,

814 m2

17 53-101-1694222 Kıburkolatok és falak hézagkiöntése, 
habarccsal teljes mélységig, 
burkolatvastagság: 30 cm Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel,

298 m2

18 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 
vízsugárral

2712 m2

19 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

1738 m3

Összesen:

Hévíz patak árapasztó ág rekonstrukciója

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség

1 21-001-0013653 Bozót- és cserjeírtás, tövek átmérıje 4,0 
cm-ig

50 10 m2

2 21-001-0013665 Bozót- és cserjeírtás, tövek átmérıje 4,1-
10,0 cm-ig

10 10 m2

3 21-003-0014722 Munkagödör és munkaárok készítése 
Munkaárok földkiemelése közmővesített 
területen, kézi erıvel, bármely 
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 
2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály 

6 m3

4 21-003-0014906 Munkaárok földkiemelése közmő nélküli 
területen,gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m 
árokszélességig, 3,0 m mélységig

24 m3

5 21-003-0015356 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 
erıvel, az anyag súlypontja karoláson 
belül, a vezeték (mőtárgy) felett és 
mellett 50 cm vastagságig 

9 m3

6 21-003-0015373 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi 
erıvel, az anyag súlypontja 10,0 m-en 
belül, a vezetéket (mőtárgyat) környezı 
50 cm-en túli szelvényrészben

6 m3

7 21-004-0015416 Földmő vízszintes felületének rendezése 
a felesleges föld elterítésével, tömörítés 
nélkül, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm 
vastagságban, talajosztály: I-IV.

18 m2

8 21-004-0015462 Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig 
vagy építményen belül, homokból 
Természetes szemmegoszlású homok 
TH 0/4 P-TT Nyékládháza 

3 m3
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Drégelypalánk, csapadékvíz elvezetés költségvetés

9 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

1850 m2

10 21-008-0016234 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, kis felületen, tömörségi fok: 
90% 

6 m3

11 21-008-0016251 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, vezeték felett és mellett, 
tömörségi fok: 85% 

12 m3

12 21-010-1672212 Mőtárgyak iszaptalanítása (száraz föld 
kitermelése) kézi erıvel, 1,01 m átmérı 
felett, 8 m hosszig, 30%-os föld 
lerakódásnál

2 db

13 21-010-1672294 Meglévı csatorna bıvítése, 
iszaptalanítása, gépi erıvel, 10.0-1, m2 
szelvényterület között

261 m3

14 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

276 m3

15 31-001-0035184 Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe Hegesztett acélháló; 
5,10 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással 
Ř 10,00 / 10,00 

0.2 to

16 53-001-0599631 Körszelvényő, tokos-talpas betoncsı 
beépítése gumigyőrős kötéssel, 2,00 m 
hosszú elıregyártott betoncsövekbıl, 
belsı csıátmérı: 100 cm LEIER TO TA 
100/200 L/I tokos-talpas betoncsı, V1-T1-
A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált 
gumigyőrős tömítéssel, 

6 m

17 53-006-0617876 Akna vagy akna jellegő mőtárgy építése, 
monolit vasbetonból vagy betonból, akna- 
vagy mőtárgybeton készítése C20/25 - 
X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton 
keverék CEM 42,5 pc. Dçmax = 16 mm, 
m = 5,6 finomsági modulussal 

2 m3

18 53-006-0617920 Külsı-belsı mintadeszkázat készítése 
típusaknához és aknajellegő 
mőtárgyakhoz, sík felülettel 

16 m2

19 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

276 m3

Összesen:

1-0-0. Sz. árok (Vasút u.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség

1 21-003-0014722 Munkagödör és munkaárok készítése 
Munkaárok földkiemelése közmővesített 
területen, kézi erıvel, bármely 
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 
2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály 

3 m3
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2 21-003-0014884 Munkaárok földkiemelése közmő nélküli 
területen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 
szelvényig

54 m3

3 21-003-0015356 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 
erıvel, az anyag súlypontja karoláson 
belül, a vezeték (mőtárgy) felett és 
mellett 50 cm vastagságig 

27 m3

4 21-003-0015373 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi 
erıvel, az anyag súlypontja 10,0 m-en 
belül, a vezetéket (mőtárgyat) környezı 
50 cm-en túli szelvényrészben

13 m3

5 21-004-0015416 Földmő vízszintes felületének rendezése 
a felesleges föld elterítésével, tömörítés 
nélkül, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm 
vastagságban, talajosztály: I-IV.

54 m2

6 21-004-0015462 Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig 
vagy építményen belül, homokból 
Természetes szemmegoszlású homok 
TH 0/4 P-TT Nyékládháza 

3 m3

7 21-004-0015663 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík 
felületen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, talajosztály: I-IV.

15 m2

8 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

595 m2

9 21-005-0015832 csatorna (nyílt árok) építése bármely 
konzisztenciájú talajba vagy víz alól, gépi 
erıvel, szelvényméret 1,1 - 6,0 m2 között

93 1140

10 21-005-0015832 csatorna (nyílt árok) építése bármely 
konzisztenciájú talajba vagy víz alól, gépi 
erıvel, szelvényméret 1,1 - 6,0 m2 között

5 m3

11 21-008-0016251 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, vezeték felett és mellett, 
tömörségi fok: 85% 

41 m3

12 21-010-1672294 Meglévı csatorna bıvítése, 
iszaptalanítása, gépi erıvel, 0,0-1,0 m2 
szelvényterület között 

76 m3

13 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

183 m3

14 53-001-0599466 Körszelvényő, talpas betoncsı beépítése 
cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú 
elıregyártott betoncsövekbıl, belsı 
csıátmérı: 30 cm LEIER TA 30/100 
csaphornyos csatlakozású talpas 
betoncsı, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S 

12 m

5
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15 53-001-0599483 Körszelvényő, talpas betoncsı beépítése 
cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú 
elıregyártott betoncsövekbıl, belsı 
csıátmérı: 40 cm LEIER TA 40/100 
csaphornyos csatlakozású talpas 
betoncsı, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, 
Cikkszám: HUTJS1123

15 m

16 53-051-2437505 Kapubejáró alatti csıátereszt lezáró 
elıregyártott vasbeton végfal, tömbös 
csıvég vagy kitorlófej elhelyezése, 
földmunka nélkül, 30 cm-es átmérıjő 
átereszekhez SW Umwelttechnik 
támelem 30 130x14x100 cm, Cikkszám: 
1000000671

4 db

17 53-051-2437522 Kapubejáró alatti csıátereszt lezáró 
elıregyártott vasbeton végfal, tömbös 
csıvég vagy kitorlófej elhelyezése, 
földmunka nélkül, 40 cm-es átmérıjő 
átereszekhez SW Umwelttechnik 
támelem 40 130x14x100 cm, Cikkszám: 
1000000672

2 db

18 53-101-1693086 Ágyazatok készítése elıre elkészített 
tükörben, rézsőburkolatok alá, 
osztályozott homokból vagy homokos 
kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 
0/63 RTT, KİKA, Alsózsolca

1 m3

19 53-101-1693435 Rézső- és mederburkolat; Burkolat 
készítése elıregyártott mederlapokból, 
hézagolás nélkül, kész ágyazatra 
betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm 
Mederlap 40/60/8 cm

8 m2

20 53-101-1693975 Burkolatkiegészítı szerkezetek, 
rézsőlépcsı és szegély készítése, kész 
ágyazatra vagy tükörbe, vasalatlan 
betonból C16/20 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 
32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 5,7 
finomsági modulussal

0.5 m3

21 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel

25 m

22 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

183 m3

Összesen:

2-0-0. Sz. árok (Honti u. - 91.hrsz - 59.hrsz.út - Fı u.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség

1 21-003-0014722 Munkagödör és munkaárok készítése 
Munkaárok földkiemelése közmővesített 
területen, kézi erıvel, bármely 
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 
2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály 

1 m3

6
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2 21-003-0014884 Munkaárok földkiemelése közmő nélküli 
területen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 
szelvényig

15 m3

3 21-003-0014906 Munkaárok földkiemelése közmő nélküli 
területen,gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m 
árokszélességig, 3,0 m mélységig

40 m3

4 21-003-0015356 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 
erıvel, az anyag súlypontja karoláson 
belül, a vezeték (mőtárgy) felett és 
mellett 50 cm vastagságig 

60 m3

5 21-003-0015356 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 
erıvel, az anyag súlypontja karoláson 
belül, a vezeték (mőtárgy) felett és 
mellett 50 cm vastagságig 

33 m3

6 21-003-0015373 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi 
erıvel, az anyag súlypontja 10,0 m-en 
belül, a vezetéket (mőtárgyat) környezı 
50 cm-en túli szelvényrészben

7 m3

7 21-004-0015416 Földmő vízszintes felületének rendezése 
a felesleges föld elterítésével, tömörítés 
nélkül, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm 
vastagságban, talajosztály: I-IV.

40 m2

8 21-004-0015462 Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig 
vagy építményen belül, homokból 
Természetes szemmegoszlású homok 
TH 0/4 P-TT Nyékládháza 

2 m3

9 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

2349 m2

10 21-005-0015781 Kismérető csatorna (nyílt árok) 
építése1,00 m2 szelvényig, kézi erıvel 
bármely konzisztenciájú talajban, 
talajosztály: III.

9 m3

11 21-005-0015832 csatorna (nyílt árok) építése bármely 
konzisztenciájú talajba vagy víz alól, gépi 
erıvel, szelvényméret 1,1 - 6,0 m2 között

339 m3

12 21-008-0016234 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, kis felületen, tömörségi fok: 
90% 

7 m3

13 21-008-0016251 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, vezeték felett és mellett, 
tömörségi fok: 85% 

93 m3

14 21-010-1672294 Meglévı csatorna bıvítése, 
iszaptalanítása, gépi erıvel, 0,0-1,0 m2 
szelvényterület között 

363 m3

7
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15 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

9 m3

16 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

658 m3

17 31-001-0035184 Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe Hegesztett acélháló; 
5,10 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással 
Ř 10,00 / 10,00 

0.46 to

18 53-001-0599614 Körszelvényő, tokos-talpas betoncsı 
beépítése gumigyőrős kötéssel, 2,00 m 
hosszú elıregyártott betoncsövekbıl, 
belsı csıátmérı: 60 cm LEIER TO TA 
60/200 L/I tokos-talpas betoncsı, V1-T1-
A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált 
gumigyőrős tömítéssel, 

4 m

19 53-006-0617876 Akna vagy akna jellegő mőtárgy építése, 
monolit vasbetonból vagy betonból, akna- 
vagy mőtárgybeton készítése C20/25 - 
X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton 
keverék CEM 42,5 pc. Dçmax = 16 mm, 
m = 5,6 finomsági modulussal 

4.5 m3

20 53-006-0617903 Akna vagy akna jellegő mőtárgy építése, 
monolit vasbetonból vagy betonból, alap- 
vagy szerelıbeton készítése C8/10 - 
földnedves kavicsbeton keverék 

0.3 m3

21 53-006-0617920 Külsı-belsı mintadeszkázat készítése 
típusaknához és aknajellegő 
mőtárgyakhoz, sík felülettel 

50 m2

22 53-007-0618006 Aknahágcsó beépítése mőanyag 
bevonatú alumínium vagy köracélból 
Aknahágcsó köracélból 18 mm 
átmérıvelHvz 110, vízzáró 
cementhabarcs

10 db

23 53-051-2437425 Felszíni vízelvezetés, árok- és 
mederburkoló elemek Kiselemes 
települési elıregyártott trapézszelvéyő 
árokburkoló betonidomkı elhelyezése 
földmunka nélkül, átereszek és végfalak 
nélkül, árokfenék szélesség 25-75 cm, 
SW Umwelttechnik MCS 40/50 
mederburkoló elem 50x76x40x40 cm, 
Cikkaszám 1000000698

120 m

24 53-051-2437575 Kapubejáró alatti csıátereszt lezáró 
elıregyártott vasbeton végfal, tömbös 
csıvég vagy kitorlófej elhelyezése, 
földmunka nélkül, 50-60 cm-es átmérıjő 
átereszekhez SW Umwelttechnik 
támelem 60/N 150x10x120 cm, 
Cikkszám: 1000001841

1 db

25 53-101-1693086 Ágyazatok készítése elıre elkészített 
tükörben, rézsőburkolatok alá, 
osztályozott homokból vagy homokos 
kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 
0/63 RTT, KİKA, Alsózsolca

12 m3

26 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel

592 m

8
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27 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

667 m3

28 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 
vízsugárral

88 m 

29 "K" Betonlapok közötti fugák tisztítása, 
kikaparása, a meglazult fugaanyag 
eltávolításával

352 m

30 "K" Meglévı áteresz felújítása 28 m

Összesen:

2-1-0. Sz. árok (Honti u.- F ı u.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség

1 21-003-0014722 Munkagödör és munkaárok készítése 
Munkaárok földkiemelése közmővesített 
területen, kézi erıvel, bármely 
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 
2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály 

1 m3

2 21-003-0014884 Munkaárok földkiemelése közmő nélküli 
területen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 
szelvényig

12 m3

3 21-003-0014906 Munkaárok földkiemelése közmő nélküli 
területen,gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m 
árokszélességig, 3,0 m mélységig

8 m3

4 21-003-0015356 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 
erıvel, az anyag súlypontja karoláson 
belül, a vezeték (mőtárgy) felett és 
mellett 50 cm vastagságig 

35 m3

5 21-003-0015373 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi 
erıvel, az anyag súlypontja 10,0 m-en 
belül, a vezetéket (mőtárgyat) környezı 
50 cm-en túli szelvényrészben

5 m3

6 21-004-0015416 Földmő vízszintes felületének rendezése 
a felesleges föld elterítésével, tömörítés 
nélkül, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm 
vastagságban, talajosztály: I-IV.

14 m2

7 21-004-0015462 Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig 
vagy építményen belül, homokból 
Természetes szemmegoszlású homok 
TH 0/4 P-TT Nyékládháza 

1.2 m3

8 21-004-0015462 Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig 
vagy építményen belül, homokból 
Természetes szemmegoszlású homok 
TH 0/4 P-TT Nyékládháza 

0.2 m3

9
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9 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

944 m2

10 21-005-0015832 csatorna (nyílt árok) építése bármely 
konzisztenciájú talajba vagy víz alól, gépi 
erıvel, szelvényméret 1,1 - 6,0 m2 között

47 1140

11 21-008-0016234 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, kis felületen, tömörségi fok: 
90% 

5 m3

12 21-008-0016251 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, vezeték felett és mellett, 
tömörségi fok: 85% 

24 m3

13 21-008-0016251 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, vezeték felett és mellett, 
tömörségi fok: 85% 

11 m3

14 21-010-1672294 Meglévı csatorna bıvítése, 
iszaptalanítása, gépi erıvel, 0,0-1,0 m2 
szelvényterület között 

212 m3

15 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

241 m3

16 31-001-0035184 Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe Hegesztett acélháló; 
5,10 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással 
Ř 10,00 / 10,00 

0.15 to

17 53-001-0599614 Körszelvényő, tokos-talpas betoncsı 
beépítése gumigyőrős kötéssel, 2,00 m 
hosszú elıregyártott betoncsövekbıl, 
belsı csıátmérı: 60 cm LEIER TO TA 
60/200 L/I tokos-talpas betoncsı, V1-T1-
A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált 
gumigyőrős tömítéssel, 

4 m

18 53-006-0617876 Akna vagy akna jellegő mőtárgy építése, 
monolit vasbetonból vagy betonból, akna- 
vagy mőtárgybeton készítése C20/25 - 
X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton 
keverék CEM 42,5 pc. Dçmax = 16 mm, 
m = 5,6 finomsági modulussal 

1.5 m3

19 53-006-0617903 Akna vagy akna jellegő mőtárgy építése, 
monolit vasbetonból vagy betonból, alap- 
vagy szerelıbeton készítése C8/10 - 
földnedves kavicsbeton keverék 

0.1 m3

20 53-006-0617920 Külsı-belsı mintadeszkázat készítése 
típusaknához és aknajellegő 
mőtárgyakhoz, sík felülettel 

15 m2

21 53-007-0618006 Aknahágcsó beépítése mőanyag 
bevonatú alumínium vagy köracélból 
Aknahágcsó köracélból 18 mm 
átmérıvelHvz 110, vízzáró 
cementhabarcs

3 db

10
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22 53-051-2437425 Felszíni vízelvezetés, árok- és 
mederburkoló elemek Kiselemes 
települési elıregyártott trapézszelvéyő 
árokburkoló betonidomkı elhelyezése 
földmunka nélkül, átereszek és végfalak 
nélkül, árokfenék szélesség 25-75 cm, 
SW Umwelttechnik MCS 40/50 
mederburkoló elem 50x76x40x40 cm, 
Cikkaszám 1000000698

47 m

23 53-051-2437575 Kapubejáró alatti csıátereszt lezáró 
elıregyártott vasbeton végfal, tömbös 
csıvég vagy kitorlófej elhelyezése, 
földmunka nélkül, 50-60 cm-es átmérıjő 
átereszekhez SW Umwelttechnik 
támelem 60/N 150x10x120 cm, 
Cikkszám: 1000001841

1 db

24 53-101-1693086 Ágyazatok készítése elıre elkészített 
tükörben, rézsőburkolatok alá, 
osztályozott homokból vagy homokos 
kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 
0/63 RTT, KİKA, Alsózsolca

5 m3

25 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel

94 m

26 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

236 m3

27 "K" Meglévı áteresz felújítás (iszap 
kiszedés)

12 m

Összesen:

2-1-1. Sz. árok. (Dózsa Gy. u.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség
1 21-005-0015781 Kismérető csatorna (nyílt árok) 

építése1,00 m2 szelvényig, kézi erıvel 
bármely konzisztenciájú talajban, 
talajosztály: III.

25 m3

2 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

25 m3

3 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel vagy flexibilis fugázó 
anyaggal

1024 m

4 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 
vízsugárral

256 m 

5 "K" Betonlapok közötti fugák tisztítása, 
kikaparása, a meglazult fugaanyag 
eltávolításával

1024 m

6 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

25 m3

Összesen:

11
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3-0-0. Sz. árok (Fı u.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség

1 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

96 m2

2 21-005-0015781 Kismérető csatorna (nyílt árok) 
építése1,00 m2 szelvényig, kézi erıvel 
bármely konzisztenciájú talajban, 
talajosztály: III.

86 m3

3 21-010-1672294 Meglévı csatorna bıvítése, 
iszaptalanítása, gépi erıvel, 0,0-1,0 m2 
szelvényterület között 

24 m3

4 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

86 m3

5 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

24 m3

6 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel vagy flexibilis fugázó 
anyaggal

3436 m

7 "K" Betonlapok közötti fugák tisztítása, 
kikaparása, a meglazult fugaanyag 
eltávolításával

3436 m

8 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 
vízsugárral

859 m 

9 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

110 m3

10 "K" Meglévı áteresz felújítás (iszap 
kiszedés)

39 m

11 "K" Meglévı zárt csatorna felújítás (iszap 
kiszedés)

45 m

Összesen:

3-1-0. Sz. árok (Honti u.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség
1 21-005-0015781 Kismérető csatorna (nyílt árok) 

építése1,00 m2 szelvényig, kézi erıvel 
bármely konzisztenciájú talajban, 
talajosztály: III.

5 m3

2 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

5 m3

3 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel vagy flexibilis fugázó 
anyaggal

188 m

12
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4 "K" Meglévı áteresz felújítás (iszap 
kiszedés)

15 m

5 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 
vízsugárral

47 m 

6 "K" Betonlapok közötti fugák tisztítása, 
kikaparása, a meglazult fugaanyag 
eltávolításával

188 m

7 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

5 m3

Összesen:

4-0-0. Sz. árok (Kossuth u. - Honti u. páratlan o.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség
1 13-001-0009430 Munkaárok dúcolása és bontása5,00 m 

mélységig, 5,00 m szélességig,kétoldali 
dúcolással, nagytáblás dúclemez, 0,80-
2,00 m árokszélesség között, zártsorú

260 m2

2 21-003-0014906 Munkaárok földkiemelése közmő nélküli 
területen,gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m 
árokszélességig, 3,0 m mélységig

280 m3

3 21-003-0015356 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 
erıvel, az anyag súlypontja karoláson 
belül, a vezeték (mőtárgy) felett és 
mellett 50 cm vastagságig 

109 m3

4 21-003-0015373 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi 
erıvel, az anyag súlypontja 10,0 m-en 
belül, a vezetéket (mőtárgyat) környezı 
50 cm-en túli szelvényrészben

65 m3

5 21-004-0015416 Földmő vízszintes felületének rendezése 
a felesleges föld elterítésével, tömörítés 
nélkül, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm 
vastagságban, talajosztály: I-IV.

195 m2

6 21-004-0015462 Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig 
vagy építményen belül, homokból 
Természetes szemmegoszlású homok 
TH 0/4 P-TT Nyékládháza 

33 m3

7 21-005-0015781 Kismérető csatorna (nyílt árok) 
építése1,00 m2 szelvényig, kézi erıvel 
bármely konzisztenciájú talajban, 
talajosztály: III.

41 m3

8 21-008-0016234 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, kis felületen, tömörségi fok: 
90% 

65 m3

9 21-008-0016251 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, vezeték felett és mellett, 
tömörségi fok: 85% 

141 m3

10 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

41 m3
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11 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

107 m3

12 31-001-0035184 Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe Hegesztett acélháló; 
5,10 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással 
Ř 10,00 / 10,00 

0.45 to

13 53-000-0599106 Elıregyártott csıelemekbıl készített 
csatornatörmelékre bontása, tokos vagy 
talpas betoncsı 31-60 cm átmérı között

65 m 

14 53-000-0599140 Elıregyártott és monolit csatornák és 
aknák törmelékre bontása, betonból

1 m3

15 53-001-0599631 Körszelvényő, tokos-talpas betoncsı 
beépítése gumigyőrős kötéssel, 2,00 m 
hosszú elıregyártott betoncsövekbıl, 
belsı csıátmérı: 100 cm LEIER TO TA 
100/200 L/I tokos-talpas betoncsı, V1-T1-
A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált 
gumigyőrős tömítéssel, 

65 m

16 53-006-0617876 Akna vagy akna jellegő mőtárgy építése, 
monolit vasbetonból vagy betonból, akna- 
vagy mőtárgybeton készítése C20/25 - 
X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton 
keverék CEM 42,5 pc. Dçmax = 16 mm, 
m = 5,6 finomsági modulussal 

3.7 m3

17 53-006-0617903 Akna vagy akna jellegő mőtárgy építése, 
monolit vasbetonból vagy betonból, alap- 
vagy szerelıbeton készítése C8/10 - 
földnedves kavicsbeton keverék 

0.3 m3

18 53-006-0617920 Külsı-belsı mintadeszkázat készítése 
típusaknához és aknajellegő 
mőtárgyakhoz, sík felülettel 

25 m2

19 53-006-0617920 Külsı-belsı mintadeszkázat készítése 
típusaknához és aknajellegő 
mőtárgyakhoz, sík felülettel 

10 m2

20 53-007-0618006 Aknahágcsó beépítése mőanyag 
bevonatú alumínium vagy köracélból 
Aknahágcsó köracélból 18 mm 
átmérıvelHvz 110, vízzáró 
cementhabarcs

4 db

21 53-007-2069234 Kör alakú öntöttvas aknafedlap és 
fedlapkeret elhelyezése,cementhabarcs 
rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési 
osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 250 
KN, öntöttvas félnehéz aknafedlap , 
Cikkszám: HUTX1193

1 db

22 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel vagy flexibilis fugázó 
anyaggal

1624 m

23 62-001-0677312 Nagykı, járdakı, betonkocka burkolatok 
bontása, homokos kavics ágyazattal

60 m2

24 62-003-0678841 Tér- vagy járdaburkolat készítése, 
betonburkolókıbıl soros, halszálka, 
parketta vagykazettás kötésben, 
homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 
10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es 
mérető idomkıvel A Beton-Viacolor 
Korzó 10x20x4 cm, szürke

60 m2
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25 64-001-0693570 Kavicsbeton burkolat bontása géppel, 
hidraulikus bontófejjel -kapubejárók

1 m3

26 64-001-0693604 Betonburkolat helyreállítása, egyrétegő 
betonburkolatnál, vasalás, hézagkezelés 
és utókezelés nélkül Beton pályaburkolat 
CP 3/2 jelőpályaburkoló beton (C20)

1 m3

27 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 
vízsugárral

406 m 

28 "K" Betonlapok közötti fugák tisztítása, 
kikaparása, a meglazult fugaanyag 
eltávolításával

1624 m

29 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

139 m3

30 "K" Meglévı áteresz felújítás (iszap 
kiszedés)

46 m

Összesen:

4-1-0. Sz. árok (Honti u. páros o.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség
1 21-005-0015781 Kismérető csatorna (nyílt árok) 

építése1,00 m2 szelvényig, kézi erıvel 
bármely konzisztenciájú talajban, 
talajosztály: III.

44 m3

2 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

44 m3

3 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel vagy flexibilis fugázó 
anyaggal

1744 m

4 "K" Meglévı áteresz felújítás (iszap 
kiszedés)

29 m

5 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 
vízsugárral

436 m 

6 "K" Betonlapok közötti fugák tisztítása, 
kikaparása, a meglazult fugaanyag 
eltávolításával

1744 m

7 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

44 m3

Összesen:

4-3-0. Sz. árok (Dobó i. u. páros o.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség

1 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

304 m2
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2 21-005-0015781 Kismérető csatorna (nyílt árok) 
építése1,00 m2 szelvényig, kézi erıvel 
bármely konzisztenciájú talajban, 
talajosztály: III.

1 m3

3 21-010-1672294 Meglévı csatorna bıvítése, 
iszaptalanítása, gépi erıvel, 0,0-1,0 m2 
szelvényterület között 

76 m3

4 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

1 m3

5 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

76 m3

6 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel vagy flexibilis fugázó 
anyaggal

40 m

7 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

77 m3

8 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 
vízsugárral

10 m 

9 "K" Betonlapok közötti fugák tisztítása, 
kikaparása, a meglazult fugaanyag 
eltávolításával

40 m

10 "K" Meglévı áteresz felújítás (iszap 
kiszedés)

4 m

Összesen:

5-0-0. Sz. csat. (890/4; 890/5 hrsz, Kossuth u.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség
1 "K" Meglévı zárt csatorna felújítás (iszap 

kiszedés)
47 m

Összesen:

6-0-0. Sz. árok (890/11; 890/12 hrsz; Kossuth u; Do bó u.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség

1 21-003-0014722 Munkagödör és munkaárok készítése 
Munkaárok földkiemelése közmővesített 
területen, kézi erıvel, bármely 
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 
2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály 

0.5 m3

2 21-003-0014884 Munkaárok földkiemelése közmő nélküli 
területen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 
szelvényig

20 m3

3 21-003-0015356 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 
erıvel, az anyag súlypontja karoláson 
belül, a vezeték (mőtárgy) felett és 
mellett 50 cm vastagságig 

15 m3
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4 21-004-0015462 Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig 
vagy építményen belül, homokból 
Természetes szemmegoszlású homok 
TH 0/4 P-TT Nyékládháza 

2 m3

5 21-004-0015663 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík 
felületen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, talajosztály: I-IV.

6 m2

6 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

284 m2

7 21-005-0015781 Kismérető csatorna (nyílt árok) 
építése1,00 m2 szelvényig, kézi erıvel 
bármely konzisztenciájú talajban, 
talajosztály: III.

7 m3

8 21-005-0015832 csatorna (nyílt árok) építése bármely 
konzisztenciájú talajba vagy víz alól, gépi 
erıvel, szelvényméret 1,1 - 6,0 m2 között

2 m3

9 21-008-0016251 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, vezeték felett és mellett, 
tömörségi fok: 85% 

15 m3

10 21-010-1672294 Meglévı csatorna bıvítése, 
iszaptalanítása, gépi erıvel, 0,0-1,0 m2 
szelvényterület között 

70 m3

11 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

7 m3

12 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

80 m3

13 53-001-0599483 Körszelvényő, talpas betoncsı beépítése 
cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú 
elıregyártott betoncsövekbıl, belsı 
csıátmérı: 40 cm LEIER TA 40/100 
csaphornyos csatlakozású talpas 
betoncsı, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, 
Cikkszám: HUTJS1123

20 m

14 53-051-2437522 Kapubejáró alatti csıátereszt lezáró 
elıregyártott vasbeton végfal, tömbös 
csıvég vagy kitorlófej elhelyezése, 
földmunka nélkül, 40 cm-es átmérıjő 
átereszekhez SW Umwelttechnik 
támelem 40 130x14x100 cm, Cikkszám: 
1000000672

1 db

15 53-101-1693086 Ágyazatok készítése elıre elkészített 
tükörben, rézsőburkolatok alá, 
osztályozott homokból vagy homokos 
kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 
0/63 RTT, KİKA, Alsózsolca

0.4 m3

16 53-101-1693435 Rézső- és mederburkolat; Burkolat 
készítése elıregyártott mederlapokból, 
hézagolás nélkül, kész ágyazatra 
betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm 
Mederlap 40/60/8 cm

3.2 m2

17



Drégelypalánk, csapadékvíz elvezetés költségvetés

17 53-101-1693975 Burkolatkiegészítı szerkezetek, 
rézsőlépcsı és szegély készítése, kész 
ágyazatra vagy tükörbe, vasalatlan 
betonból C16/20 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 
32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 5,7 
finomsági modulussal

0.2 m3

18 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel vagy flexibilis fugázó 
anyaggal

290 m

19 62-001-0677312 Nagykı, járdakı, betonkocka burkolatok 
bontása, homokos kavics ágyazattal

30 m2

20 62-003-0678841 Tér- vagy járdaburkolat készítése, 
betonburkolókıbıl soros, halszálka, 
parketta vagykazettás kötésben, 
homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 
10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es 
mérető idomkıvel A Beton-Viacolor 
Korzó 10x20x4 cm, szürke

30 m2

21 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

87 m3

22 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 
vízsugárral

70 m 

23 "K" Betonlapok közötti fugák tisztítása, 
kikaparása, a meglazult fugaanyag 
eltávolításával

280 m

24 "K" Meglévı áteresz felújítás (iszap 
kiszedés)

16 m

25 "K" Meglévı zárt csatorna felújítás (iszap 
kiszedés)

94 m

Összesen:

6-1-1. Sz. árok (Dobó u. páros o.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség

1 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

330 m2

2 21-005-0015832 csatorna (nyílt árok) építése bármely 
konzisztenciájú talajba vagy víz alól, gépi 
erıvel, szelvényméret 1,1 - 6,0 m2 között

110 1140

3 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

110 m3

4 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

110 m3

Összesen:
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6-3-0. Sz. árok (Móricz Zs. u. páros o.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség
1 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 

vízsugárral
305 m 

2 "K" Betonlapok közötti fugák tisztítása, 
kikaparása, a meglazult fugaanyag 
eltávolításával

1220 m

3 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

30 m3

4 21-005-0015781 Kismérető csatorna (nyílt árok) 
építése1,00 m2 szelvényig, kézi erıvel 
bármely konzisztenciájú talajban, 
talajosztály: III.

30 m3

5 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

30 m3

6 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel vagy flexibilis fugázó 
anyaggal

1220 m

Egységár:

6-4-0. Sz. árok (Móricz Zs. u. páratlan o.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség
1 21-005-0015781 Kismérető csatorna (nyílt árok) 

építése1,00 m2 szelvényig, kézi erıvel 
bármely konzisztenciájú talajban, 
talajosztály: III.

31 m3

2 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

31 m3

3 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel vagy flexibilis fugázó 
anyaggal

1240 m

4 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 
vízsugárral

310 m 

5 "K" Betonlapok közötti fugák tisztítása, 
kikaparása, a meglazult fugaanyag 
eltávolításával

1240 m

6 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

31 m3

Összesen:
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7-0-0. Sz. árok (402, 406 hrsz.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség

1 21-003-0014722 Munkagödör és munkaárok készítése 
Munkaárok földkiemelése közmővesített 
területen, kézi erıvel, bármely 
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 
2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály 

2 m3

2 21-003-0014884 Munkaárok földkiemelése közmő nélküli 
területen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 
szelvényig

10 m3

3 21-003-0015356 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 
erıvel, az anyag súlypontja karoláson 
belül, a vezeték (mőtárgy) felett és 
mellett 50 cm vastagságig 

6 m3

4 21-004-0015416 Földmő vízszintes felületének rendezése 
a felesleges föld elterítésével, tömörítés 
nélkül, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm 
vastagságban, talajosztály: I-IV.

20 m2

5 21-004-0015462 Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig 
vagy építményen belül, homokból 
Természetes szemmegoszlású homok 
TH 0/4 P-TT Nyékládháza 

2 m3

6 21-004-0015663 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík 
felületen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, talajosztály: I-IV.

30 m2

7 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

348 m2

8 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

20 m2

9 21-005-0015781 Kismérető csatorna (nyílt árok) 
építése1,00 m2 szelvényig, kézi erıvel 
bármely konzisztenciájú talajban, 
talajosztály: III.

1 m3

10 21-005-0015832 csatorna (nyílt árok) építése bármely 
konzisztenciájú talajba vagy víz alól, gépi 
erıvel, szelvényméret 1,1 - 6,0 m2 között

10 m3

11 21-008-0016251 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, vezeték felett és mellett, 
tömörségi fok: 85% 

6 m3

12 21-010-1672294 Meglévı csatorna bıvítése, 
iszaptalanítása, gépi erıvel, 0,0-1,0 m2 
szelvényterület között 

87 m3

13 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

1 m3
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14 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

98 m3

15 53-001-0599614 Körszelvényő, tokos-talpas betoncsı 
beépítése gumigyőrős kötéssel, 2,00 m 
hosszú elıregyártott betoncsövekbıl, 
belsı csıátmérı: 60 cm LEIER TO TA 
60/200 L/I tokos-talpas betoncsı, V1-T1-
A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált 
gumigyőrős tömítéssel, 

9 m

16 53-051-2437575 Kapubejáró alatti csıátereszt lezáró 
elıregyártott vasbeton végfal, tömbös 
csıvég vagy kitorlófej elhelyezése, 
földmunka nélkül, 50-60 cm-es átmérıjő 
átereszekhez SW Umwelttechnik 
támelem 60/N 150x10x120 cm, 
Cikkszám: 1000001841

2 db

17 53-101-1693086 Ágyazatok készítése elıre elkészített 
tükörben, rézsőburkolatok alá, 
osztályozott homokból vagy homokos 
kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 
0/63 RTT, KİKA, Alsózsolca

2 m3

18 53-101-1693435 Rézső- és mederburkolat; Burkolat 
készítése elıregyártott mederlapokból, 
hézagolás nélkül, kész ágyazatra 
betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm 
Mederlap 40/60/8 cm

16 m2

19 53-101-1693975 Burkolatkiegészítı szerkezetek, 
rézsőlépcsı és szegély készítése, kész 
ágyazatra vagy tükörbe, vasalatlan 
betonból C16/20 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 
32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 5,7 
finomsági modulussal

1 m3

20 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel vagy flexibilis fugázó 
anyaggal

94 m

21 "K" Betonlapok közötti fugák tisztítása, 
kikaparása, a meglazult fugaanyag 
eltávolításával

44 m

22 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 
vízsugárral

11 m 

23 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

99 m3

24 "K" Meglévı zárt csatorna felújítás (iszap 
kiszedés)

74 m

Összesen:

7-1-0. Sz. árok (Rákóczi u.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség

1 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

91 m3
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2 21-004-0015663 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík 
felületen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, talajosztály: I-IV.

213 m2

3 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

222 m2

4 21-005-0015832 csatorna (nyílt árok) építése bármely 
konzisztenciájú talajba vagy víz alól, gépi 
erıvel, szelvényméret 1,1 - 6,0 m2 között

71 m3

5 21-010-1672294 Meglévı csatorna bıvítése, 
iszaptalanítása, gépi erıvel, 0,0-1,0 m2 
szelvényterület között 

20 m3

6 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

91 m3

7 53-101-1693086 Ágyazatok készítése elıre elkészített 
tükörben, rézsőburkolatok alá, 
osztályozott homokból vagy homokos 
kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 
0/63 RTT, KİKA, Alsózsolca

14 m3

8 53-101-1693435 Rézső- és mederburkolat; Burkolat 
készítése elıregyártott mederlapokból, 
hézagolás nélkül, kész ágyazatra 
betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm 
Mederlap 40/60/8 cm

114 m2

9 53-101-1693975 Burkolatkiegészítı szerkezetek, 
rézsőlépcsı és szegély készítése, kész 
ágyazatra vagy tükörbe, vasalatlan 
betonból C16/20 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 
32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 5,7 
finomsági modulussal

7 m3

10 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel

355 m

11 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

91 m3

Összesen:

8-0-0.sz. árok (0208; 0214; 0216/7; 015; F ı u; 1076 hrsz.)

S.sz. ÉNGY kód Munka megnevezése Mennyiség egys. Egys.ár Költség

1 21-003-0014722 Munkagödör és munkaárok készítése 
Munkaárok földkiemelése közmővesített 
területen, kézi erıvel, bármely 
konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 
2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály 

2 m3

2 21-003-0014884 Munkaárok földkiemelése közmő nélküli 
területen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 
szelvényig

30 m3
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3 21-003-0015356 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 
erıvel, az anyag súlypontja karoláson 
belül, a vezeték (mőtárgy) felett és 
mellett 50 cm vastagságig 

11 m3

4 21-003-0015373 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi 
erıvel, az anyag súlypontja 10,0 m-en 
belül, a vezetéket (mőtárgyat) környezı 
50 cm-en túli szelvényrészben

14 m3

5 21-004-0015416 Földmő vízszintes felületének rendezése 
a felesleges föld elterítésével, tömörítés 
nélkül, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm 
vastagságban, talajosztály: I-IV.

20 m2

6 21-004-0015462 Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig 
vagy építményen belül, homokból 
Természetes szemmegoszlású homok 
TH 0/4 P-TT Nyékládháza 

2 m3

7 21-004-0015663 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík 
felületen, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkával, talajosztály: I-IV.

144 m2

8 21-004-0015743 Rézsőképzés a kikerülı föld 
szállítóeszközre való felrakásával, gépi 
erıvel, kiegészítı kézi munkával, 
bevágásban, 11-20 cm vastagság között, 
talajosztály:I-IV

1050 m2

9 21-005-0015781 Kismérető csatorna (nyílt árok) 
építése1,00 m2 szelvényig, kézi erıvel 
bármely konzisztenciájú talajban, 
talajosztály: III.

16 m3

10 21-005-0015832 csatorna (nyílt árok) építése bármely 
konzisztenciájú talajba vagy víz alól, gépi 
erıvel, szelvényméret 1,1 - 6,0 m2 között

164 m3

11 21-008-0016234 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, kis felületen, tömörségi fok: 
90% 

14 m3

12 21-008-0016251 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 
gépi erıvel, vezeték felett és mellett, 
tömörségi fok: 85% 

11 m3

13 21-010-1672294 Meglévı csatorna bıvítése, 
iszaptalanítása, gépi erıvel, 0,0-1,0 m2 
szelvényterület között 

151 m3

14 21-011-0016384 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
kézi erıvel, talajosztály I-IV. 

16 m3

15 21-011-0016406 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 
géppel, talajosztály I-IV. 

316 m3

16 53-001-0599614 Körszelvényő, tokos-talpas betoncsı 
beépítése gumigyőrős kötéssel, 2,00 m 
hosszú elıregyártott betoncsövekbıl, 
belsı csıátmérı: 60 cm LEIER TO TA 
60/200 L/I tokos-talpas betoncsı, V1-T1-
A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált 
gumigyőrős tömítéssel, 

8 m
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17 53-051-2437575 Kapubejáró alatti csıátereszt lezáró 
elıregyártott vasbeton végfal, tömbös 
csıvég vagy kitorlófej elhelyezése, 
földmunka nélkül, 50-60 cm-es átmérıjő 
átereszekhez SW Umwelttechnik 
támelem 60/N 150x10x120 cm, 
Cikkszám: 1000001841

2 db

18 53-101-1693086 Ágyazatok készítése elıre elkészített 
tükörben, rézsőburkolatok alá, 
osztályozott homokból vagy homokos 
kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 
0/63 RTT, KİKA, Alsózsolca

10 m3

19 53-101-1693435 Rézső- és mederburkolat; Burkolat 
készítése elıregyártott mederlapokból, 
hézagolás nélkül, kész ágyazatra 
betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm 
Mederlap 40/60/8 cm

77 m2

20 53-101-1693975 Burkolatkiegészítı szerkezetek, 
rézsőlépcsı és szegély készítése, kész 
ágyazatra vagy tükörbe, vasalatlan 
betonból C16/20 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 
32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 5,7 
finomsági modulussal

5 m3

21 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel vagy flexibilis fugázó 
anyaggal

656 m

22 53-101-1694251 Betonszerkezetek hézagkiöntése, 
elıregyártott betonelemeknél 
cementhabarccsal Hézagkiöntı 
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 
típusú cementtel

240 m

23 "K" Betonlapok közötti fugák tisztítása, 
kikaparása, a meglazult fugaanyag 
eltávolításával

656 m

24 "K" Burkolat tisztítása nagynyomású 
vízsugárral

164 m 

25 "K" Fejtett föld és bontási anyag elszállítása 
5,0 km-en belöl, az Önkormányzat által 
kijelölt lerakó helyre

332 m3

26 "K" Meglévı áteresz felújítás (iszap 
kiszedés)

52 m

27 "K" Meglévı zárt csatorna felújítás (iszap 
kiszedés)

101 m

Összesen:

24
















































































