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Kedves Anita!

A korábban küldött felmentési kérelemben foglalt munkavégzést az alábbi ütemezésben tervezzük 

kivitelezni.

Eddig elkészült és 2018. december 15.-éig helyreállított munkaterület: XI., Budafoki út 1. – Bertalan 

Alajos u. srk.-ig

A további munkavégzés ütemezése:

Munkavégzés időtartama Érintett közterület Munkaterület hossza

II. ütem 2019. jan. 14 - 28. Budafoki út 10/a - 14 150 fm

III. ütem 2019. jan. 28 - feb. 11. Budafoki út 14 – 30. 190 fm

IV. ütem 2019. feb. 11 – már 01. Budafoki út 30. – 34/d 180 fm

- A fenti ütemezés abban az esetben tartható, ha az időjárási körülmények megfelelnek a 

munkavégzéshez és a technológiai előírásoknak.

- Abban az esetben, ha két ütem között/közben számunkra kedvezőtlenül változna az időjárás, a 

munkálatokat szüneteltetjük/azonnal helyreállítjuk és csak ismételt enyhe időjárás esetén 

folytatjuk.

- Ha a munkavégzés keretében érintett közterületen garanciális probléma merülne fel a helyreállítás 

minősége és milyensége vonatkozásában a készre jelentést követően, úgy azt megkeresésünket 

követően 48 órán belül elkezdjük javítani és az eredetivel megegyező minőségben helyreállítani.

- Minden ütemet csak abban az esetben kezdünk el, ha az előzőt maradéktalanul helyreállítottuk és 

az Önkormányzat területileg illetékes felelőse visszavett. Valamint az erről készült jegyzőkönyvet 

aláírta.

Továbbá szeretném megemlíteni, hogy azért is igyekszünk a munkálatokat mielőbb elvégezni, mert 

úgy tudjuk 2019-ben a Budafoki utat fel fogják újítani és nem szeretnénk a felújítás megkezdését a 

közcélú kábelhálózatok rekonstrukciójával akadályozni. 

Együttműködésüket és közbenjárásukat ügyemben előre is köszönöm!

Üdvözlettel,

NÁDASSY Gyula 
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