
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Műszaki osztály

Szám: 02/14-3/2019

ÉRTESÍTÉS
Örömmel  értesítem  a  Bonyhád,  Mikes,  Attila és  Alkotmány utca
Ingatlantulajdonosait,  lakóit  hogy  a  „TOP-2.1.3-15  kódszámú  települési
környezetvédelmi  infrastruktúra  fejlesztések”  című  pályázat  keretében  a
vízrendezési,  csapadékvíz  elvezetési  építési  munkák  2019.  február  4-  től
elkezdődnek,  melynek  megvalósulását  követően  sokéves  csapadékvízelvezetési
problémáink szűnnek meg.

A kivitelezés  első  szakaszában,  február  4-  16-  ig terjedő  két  hétben  időjárástól
függően a  tervezett  nyomvonalon két  helyen feltárást  végeznek.  (Ami  azt  jelenti,
hogy kb 1,5 méter mély munkaárkot ásnak ki, majd visszatöltik, tömörítik, zúzottkövet
terítenek rá a végleges helyreállításig)

A munkákkal érintett helyszínek:

 Mikes utca 36 és 38. számú ingatlanok előtti közterületen. A Mikes utcában ezért
félpályás útlezárás lesz.

 Alkotmány utca 4. számú üres telek előtti  közterületen. Az Alkotmány utcában
teljes lezárás lesz, mely végett az utca zsákutcává válik. Az Attila utca felől nem
lehet behajtani az Alkotmány utcába. Az Attila utca felől az Alkotmány utca 1. és
2. házszámú ingatlanok lesznek csak megközelíthetőek. Az Alkotmány utcai többi
ingatlan a Vasvári utcából lesz megközelíthető. 

 Az Attila utcában nem lesz feltárás, viszont innen nem lehet majd behajtani az
Alkotmány utcába.

A tervezett forgalomkorlátozások végett közúti jelző és terelő táblákat fog a kivitelező
kihelyezni.  Ezen  munkálatok  végzése  végett  minden  ingatlan  kapubehajtója
megközelíthető lesz, nem tervezik akadályozni azok használatát.

A kivitelezési  munkálatokat  az  önkormányzat  megbízásából  a  Szekszárd-  Paksi
Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. – képviseli Reisinger Péter - (címe: 7100
Szekszárd, Bogyiszlói u.1.) végzi.  Az önkormányzat érdekeit képviselve a műszaki
ellenőrzési feladatokat Szőts Balázs látja el.

Az építési munkákkal kapcsolatban felmerülő bármely problémát a Bonyhádi Közös
Önkormányzati Hivatal Műszaki osztályán lehet bejelenteni:

 Makovics István, Takács Norbert   (tel: 74/500-212)  
 Kozma Anikó   (tel: 74/500-215) 

   Az  előforduló  kellemetlenségekért  a  kivitelezők  nevében  is  elnézést  kérek,
ugyanakkor  bízom  támogató  hozzáállásukban.  A  további  munkafolyamatokról  a
későbbiekben is értesítem Önöket.

Bonyhád, 2019. január 29.
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