
Műszaki ellenőri nyilatkozat  
 
Tárgy: A TOP-1.4.1-15-VS15-2016-00002 - „A gyermekellátás óvodai feltételeinek 
fejlesztése Csörötneken”  című pályázati felhívás keretében megvalósuló projekt keretében a 
kivitelezés során az alábbi műszaki változtatások egyenértékűségét igazolom: 
 
Építtető: 
 
Név: Csörötnek Község Önkormányzata  
 
cím: 9962 Csörötnek, Vasúti u. 5.   
 
Helyszín: 9962 Csörötnek, Vasúti u 16.  Hrsz.:455/1  
 
Kivitelező:  
 
Név: Titán – Beton Építőipari és Szolgáltató Kft 
 
cím: 9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4. 
 
adószám: 13854476-2-18 
 
1., Rámpa: 
 
 Az épület kivitelezése során felülvizsgáltuk a rámpa hosszúságát. Az eredeti tervekben 
háromkarú emelkedő helyett, a mozgáskorlátozottak könnyebb mozgása érdekében kétkarú 
emelkedővé módosítottuk. A módosítás során a rámpakörnyezet eredetileg tervezett burkolt 
szintmagasságának kismértékű megemelésével a kezdő rámparész elhagyhatóvá vált. A rámpa 
lejtése, szélességi mérete, megközelíthetősége, korlátja, felfestései a szabvány szerint 
megfelelőek, megközelíthetősége könnyebbé, hossza rövidebbé vált, ezért egy jobb rámpa 
készült. A változtatás a rámpakörnyezet szintemelésével és egy rámpakar elhagyásával együtt 
sem többlet sem elmaradó költséget nem okozott. Egyenértékűségét igazolom.  
 
2., Előtető:   
  
Az épület előtető szerkezetének lejtését az északi oldalra lejtés helyett, keleti irányba lejtésre 
módosítottuk. A változtatással a vízelvezetést biztonságosabbá, esztétikusabbá vált.  
Az esetleges Északi szél az esőt és a havat semmiképpen nem fújja a meglévő lépcsőre, így 
biztonságosabban használható téli és esős időjárásban is. A változtatás sem többlet sem 
elmaradó költséget nem okozott. Egyenértékűségét igazolom.  
 
3., Pincelejáró: 
 
A pincelejáró eredeti szerkezetét megtartva hőszigetelve fedlappal terveztük. A pincelejáró 
lépcsőjét és pihenőjét térkő burkolattal terveztük. A kivitelezés során a meglévő, statikailag 
instabil, málékony falazott falszerkezet köré egy vasbeton fal készült, a lépcső és a pihenő 
szintén vasbeton burkolattal lett ellátva. A megvalósult fal és lépcső és pihenő szerkezet 
statikailag jobb és időtállóbb hosszútávon fenntarthatóbb kültéri szerkezet, mint az eredetileg 
tervezett. A változtatás sem többlet sem elmaradó költséget nem okozott. Egyenértékűségét 
igazolom. 



 
 
 
4., Pince burkolat: 
 
A tervezett pincében a közlekedő és raktár felületeken lapburkolatot terveztünk. A felületek 
egyenetlensége és síktalansága miatt a tervezett burkolat lerakva kiálló peremes kialakulása 
valószínűsíthető volt. Az elkészült műgyanta burkolat ezt a botlásveszélyes állapotot oldotta 
meg. A változtatás sem többlet sem elmaradó költséget nem okozott. Egyenértékűségét 
igazolom.  
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