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Sárvár Város Önkormányzata 

 

 

PROJEKT TÁJÉKOZATÓ 

 

 

ITT ÉPÜL A ZÖLD VÁROS – JÓ ÜTEMBEN HALAD A HILD PARK FELÚJÍTÁSA SÁRVÁRON 

 

Sárvár Város „Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a 

Hild parkban és a környező területeken” című TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00004 pályázati kódszámú 

Európai Uniós pályázat keretében Sárvár Város Hild parkjának fejlesztése befejezés fázisában. 

  

Sárvár város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 

fenntartása kapcsán meglévő zöldterületeinek fejlesztését, minőségi bővítését. A közterületek 

vonatkozásában különös jelentőséggel bír a kereskedelmi/szolgáltató funkciójú terek megújítása. Az 

önkormányzat a fent említett feladatai, városfejlesztési céljai között kiemelt helyet foglal el a Hild park és a 

környező terület rekonstrukciója. 

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 235 000 000 Ft 

A kivitelezésről készített projekt tájékozató időszaka 2017. szeptember 30 - 2017. november 15. 

 

Tárgyidőszakban történt események: 

 Térkőburkolat rakása finomzúzalék ágyazatra. 
 A várkerületi épület mögötti úton térkő burkolat rakása finomzúzalék ágyazatra. 
 A főutcáról a térre bevezető úton ágyazat finomtükör készítése, tömörítése és útalap 

betonozása 
 2017. október 6-én megrendelővel közösen helyszíni szemlét tartottunk, Egyeztetésre került 

a térkőburkolatok rakásmintája. Vállalkozó által bemutatott 2 féle rakásmintát Megrendelővel 
közösen megnéztük. Megrendelő kéri Vállalkozót, hogy a térkőburkolat egységesen a már a 
D-i oldalon lerakott módon soronkénti rakással kerüljön megvalósításra a leendő 
országzászló előtti útszakaszon is. 

 Acélszerkezet felállítása, pillérek lecsavarozása. Felső szerkezet rászerelése vasbeton 
pillérekre, acél oszlopokra. 

 A felállított acélszerkezet festése, fedőmázolása. 
 A tetőlevezető esőcsatornákhoz szükséges "állványcsövek" alatti hordalékfogós "öntvény 

csizmák" elhelyezése és bebetonozása. 
 Az országzászló előtti-melletti ívekben Naturo térkő rakása előtt kombi kövek darabolása a 

körívnek megfelelően. A résfolyóka melletti 3,70 m-es mélységben Naturo térkövek rakása. 
Az országzászló előtti 3 m-es körív kijelölése, kövek vágása ívben. 

 Az országzászló előtti-melletti ívekben Naturo térkő rakása előtt kombi kövek darabolása a 
körívnek megfelelően. Az országzászló előtti 3 m-es körívben Naturo kiskocka kövekből  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 térkőburkolat építése finomzúzalék ágyazatra. Széleken, végeken kövek bevágása, 
bedarabolása. Elkészült burkolatok besöprése homokkal 

 Az árnyékoló tetőszerkezetének építése terv szerint fából. 
 Az árnyékoló szigetelése, bádogozása. Tetőlevezető esőcsatorna építése, valamint a 

tetőszerkezet alsó részére az aqua panel számára tartó szerkezet elhelyezése. Az 
árnyékoló gránitburkolatának készítése terv szerint. A tetőlevezető esőcsatorna bekötése a 
rendszerbe. 

 Az országzászló előtti térkőburkolatok bedarabolása, beseprése. 
 Megrendelő kéri T. Vállalkozót, hogy a Júdás napi vásárra a közvilágítás, továbbá a 

helyszínen leegyeztetett  útfelületek burkolása készüljön el. A tér többi részét le kell 
szalagozni a vásár idejére. 

 Faveremrácsokba fák helyének kialakítása, faültetés. A fő utcától kezdve Arte Pest Buda 
térkő építése finomzúzalék ágyazatra. A templom és a 7. számú ház előtt elkészült 
térkőburkolat részen kövek bedarabolása szélekbe, végekbe, beseprés, tömörítés. 

 A fő utcától kezdve Arte Pest Buda térkő építése finomzúzalék ágyazatra. A faveremrácsok 
körül kiskocka kő burkolat készítése terv szerint. Az út részét képező Relazzó teraszburkolat 
párnafáinak elhelyezése, rögzítése. 

 

 

A Vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője által összeállított – részteljesítési számlarészletezőben 

megnevezett munkarészek elkészülte alapján a kivitelezés teljesítése meghaladta a 75 %-os készültséget. 

 
A vállalkozó kivitelező 2017-10-13 teljesítési dátummal jogosulttá vált a 3. sz. részszámla kiállítására nettó 

54.038.545,- Ft értékben. 

 

Köszönjük a lakosság megértését a kivitelezéssel együtt járó forgalomkorlátozásból származó 

kényelmetlenségekért. 

 

További információ kérhető: 

Hangonyi Zoltán sajtóreferens 

Elérhetősége: telefonszám (30/9964246), e-mail cím (hangonyi@upcmail.hu) 


