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VAS MEGYEI

''-.--

KORMANYHIVATAL
lktat6szam:

vA/uo/NS/A,/580/28/201 5

Ergv:

Szombathely, Szent Marton templom

el6tti t6r

felujltasAnak

epit6si

an'1a.lAlva?6ca

Haterozat
Ugyint6zo:
Telefon:

Kunddkn6 N. Krisztina
(94) 518-216

E-mail cim:

utvas@nkh.gov.hu

Mell6klet:
Hiv, sz6m:

HATAROZAT
Szombathely MJV Onkorm6nyzata (9700 Szombathety, Kossuth 1.u.1-3.)

a

*

mint Epittet6

-

k6rem6re,

Vas Megyei Korm6nyhivatal MUszaki Engedelyezesi es Fogyaszt6vedelmi F6osztalyahoz -

(tov6bbiakban: Hat6sdg) benytjiott k6relme alapj6n a kovetkez6 dont6st hoztam:
A fenti tergyban el6terjesztett k6relemnek, annak 6rdemi vizsgiilatet k6vet6en helyt adok:

Szombathely, Szent Merton templom el6tti t6r felfjitesat,
a k0vetkez6 el6irdsokkal 6s f6bb m(szaki oarameterekkel
ENGEDELYEzEM

l.

A kivitelez6si munkalatokat a
Tervez6:

Vasi CAD-TERV Kft
9700 Szombathely, Szent M6rton Lr. 67-69.
Felel6s tervez6:
T6thn6 Temesi Klnga
Tervez6i jogosultsaga: KE-K
Kamarai nyilvAntartdsi sz6ma: 18-0192
altal k6szitett; ,,Szombathely, Szent M6rton templom el6tti t5r fel0jit6sa EngedrSlyez6si terv, Ut 6s
t6rburkolat 6pit6s, csapad6kviz elvezet6s" cim(, Munkaszem: 12-15 tervdokumentaci6 alapjan
lehet elv6oezni.

ll,

A kdzleked6si l6tesitm6nvek ki6pit6s6nek enqed6lvese illetve itkeze16ie:
Szombathely MJV 6nkorminyzata
9700 Szombathelv. Kossuth L.u.'1-3

Az Utkezel6 koteles lesz az

[t

forgalomba helyez6se utan a jogszab6lyoklcan el6irt kezel6si,

uzemeltet6si, fenntartesi 6s nvilvdntart6si feladatokat ellatni.

lll.

A kiizfti l6tesitm6nv/eU iellcmz5 mfiszaki adatail
1) A korszer(sitend6, kialakitand6 kdzfti l6tesitm6ny param6terei:
Szent M6rton u. (szervizit), Bar6tsag u.
- 01 hossza:
-110 m
lvliiszaki Enge.lilyezcsi as lroglaszLoradelnli I.boszlril)'
9700 Szorrtralhely, Wesscicnyi l4ikl6s u.7 9701 Szonrlrnlhely, Pl::

'Telefon: (06 94)518

200 Fax: (06 94)518 212

ld)

-

(tkateg6ria:

- tervez6si

osztaly:

belteri.iteti mellek[t

B.Vl,d.C

- burkolatsz6less6g: 5,b0

j5rda:
- sz6less6ge:
-

- 6,00 m kiemelt sz{tg6lyek kozott
6szak-nyugati olgalon
1,0 -1,5 m

Ki6pitend6 v6rakoz6hely adatai: jarda feloli oldalon kiemelt szeg6llyel, 0t feloli oldalon
strllyesztett szeg6llyel hat6rolva
- 18 db 2,50 x 4,50 m
- 7 db 2,50 x 5,00 m
- 1 db mozg6skorlStozott varakoz6hely 3,60 x 5,00 m

1.

Palyaszerkezetek:

.

.

.

2.

3.
4.

Aslalt

burkolatri rit eset6n:
7 cm AC-16 alpa kop6reteg
7 cm AC-16 atap kdt6r6teg
20 cm sovenybeton alapr6teg
15 cm homokos kavics v6d6r6teg0t6r6teg
Geotextilia
Tomoritett feltoltes (altalaj) E2>5ll MN/m'z, Trq= 99 7
T6rko burkolat eset6n:
8 cm T6rk6 burkolat
4 cm zizott 6gyaz6 homok
1 5 cm C12l1 5 beton burkolatalapr
min. 15 cm M22 mechanikai stabilizeci6
Geotextilia
Tomoritett feltoltes (altalaj) E2:50 MN/m2, Trq= 99 O

-

-

J6rdap6lyaszerkezete:

-

4 cm AC-8 hengereltaszfalt kop6r6teg
15 cm Ckt hidraulukus kotoanyagLi stabiliziici6s alapr6teg
10 cm Homokos kavics ved66tell
Tomoritett feltdlt6s (altalaj) E2r50 l\4N/m'?, Trq= 99

t

Vizelvezet6s:
Zart csapadekcsatorniival, a tervdokumentiicj6nak mel3feleloen.

Forgalmi rend kialakitasa:
]-ervdokumentaci6ban foqlaltak szerint.
Erintett kdzm(vek:
Tervdokument6ci6ban foqlaltak szerint.

2) Az 6pit6ssel 6rintett teriilet:
Szombathely 6612 hrsz-l ,,kivett orszegos kozr]t"; 6615i1 t hrsz-r] ,,kivett kozterulet"; 66'15/18
hrsz-ri ,,kiveit jerda"j 6615/19 hrsz-ri ,,kivett kozterulet"; 6615120 hrsz-l,,ki\/ett kozut"; 6615/21
hrsz-[ ,,kivett kozterulet"; 6615122 hrsz-,L,,kivett kozrit"; 6615/23 hrsz-i ,,kivett j6rda"
megnevezesU ingatlanok

lV.

Az 6pit6si enqed6lvt az alabbi kikdt6sekkel adom meq:

1. Az 6pit6s ideje alatt az 6pit6si terlilettel hateros ingatlanok megkozelit6s6t biztositani kell.
2. A Szent l\,4drton utc6n a kicsatlakozesnal lev6 buszmegall6 burkolatijelet a csom6ponti
valtozasoknak megfeleloen kell kialakitani.

3. A 6612 hrsz-ri ingatlan tekintet6ben a kOz0ti kozlekedesr6l sz6l6 1988.6vi l. torv6ny 32. S (3)
bekezd6s6ben meghaterozott az tth{l6zati htsorol6sra vonatkoz6 ktizleked6s hat6segi
enged6lyt a forgalomba helyez6si engedelyig be kell szerezni.

4 A kozrirt-, kozmr:ikezel6ket a munkaterrilet atadesiatv6teli eljdrdsra meg kell hivni!
5 Epittet6 koteles a kivitelez6s megkezdes6nek idcrpontjat Hat6segomnak bejelentenil
6 Epitteto koteles az 6pit6si munkek megkezd6se el6tt -,,a kozrrton v6gzett

munk6k
elkorl6tozesi 6s forgalom-biztonsagi kovetelmenyei16l sz6l(1 3/2001. (1.31.) KoViM sz. rendelet.

v.

fejezet 11.4. pont" alapjdn - ideiglenes forgalonrkorlatozasi tervet
erintett kozritkezel6 irasos egyetedes6vei es 2 p6ld6nyos
tervdokumentaci6 z5rad6kol6s6val, Hat6s6gomnil - kijlon hat6segi eljards kereteben - j6ve
kell hagyatni, amelyet az 6rintett kdzritkezero irasos egyetertes6ver es a 3 p6rdanyos
tervdokument6ci6 benyrijtSsdval hat6segomnal - krildn hat6s6gi eljeres keret6ben - j6v6 kell
mell6klete (EFSZ)

k6szittetni, amelyet

az

hagyatnil

7

Az 6pitkez6ssel kapcsolatos fdldmunk6k qg[-.!5q6szeti rneqfiqvel6s (szeLkfelirovelet) mellett
veqezhet6k! Az e16kerul6 1696szeti eml6keket fel kell t6rni. A 16gclszeti tev6kenys6g
v6gz6s6re a Vas megyei illet6kess6gr:i megyei hat6kor( varosi m0zeunr jogosult. (savaria
M0zeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9.).

V.

Az€i!]Grtt szakhat6saqok
betartani:

hozzaiarulasai. xrqlveket a:. 6pit6s soren 6pittetd ktiteles

1. vas Megyei

Kataszt6fav6delmi lgazgat6sag szombatheryi x,atasztr6fav6delm
Kirendefts6g 36810117 4E-112015. elt. szem0 hozz6jerul6sa szerint:
- Amennyiben fold alatti tr.izesapokat rs 6rint az rit6pitessel 6rintett terulet, abban az esetben

-

azokat f0ld feletti trizcsapokka ke etepiteni.
A vizszerzesi helyeket (tr.izcsapokat) fgy keil kialakit€rni, hogy azok tuzolt6 g6pj6rmrivel
mindenkor megkozelithet6, az olt6viz akadalytalanul kivehet6 legyen.

2. Vas Megyei

Teriileti Vkiigyi Hat6sig
szamI h0226i6rul6sa szerint:
Az uj csapad6kviz elvezet6 rendszer 6pit6s6hez 6s L]zermeltet6s6hez vizjogi enged6lyt kell
beszerezni. A vizjogi engedelyk6relem mellekletekent beny[jtott tervnek meg kell felelnie a
vizjogi enged6lyez6si eljd16shoz szuks6ges k6relem16l 6s mellektetei16t sz6t6 18i 1996. (vl.
13.) KHVIVI rendelet 2. melt6kleteben foqtatt e16irAsoknak.

368001 587

-

41 1

Kataszt6fav6delmi tgazgat6sag

12015. Att.

Az al6bbi szakhat6sSqok kikot6s n6lkiil hozz6iiirultak az 6oit6$hez:
sarvf r varos onkorminyzat Jegyz6je mint term6szetv6delm i habseg 7ct7o-zlz015 szemon
valamint mint 6pit6si hat6s69 7070-3l2O1S szemon

1

2. szombathelyi RendSrkapitanysag Kiizleked6srend6szeti osztily 18010-1ool3oi2-

Vl.

1/2015.me9k. sz6mon

Tulaidonosi hozzaierul6s:
szombathely Megyei Jogf v6ros mint az 6rintett ingaflanok tulajdonosanak nev6ben
szombathely MJV Jegyz6je 70444-s1l2o1s. sziim(r (kelt: 20'15.i0.0b.) hozzei6rulesa szerint:
- A kivitelez6s sorSn a Polgdrmesteri Hivatal Kommundlis 6s Kornvezetr,6delm i lrod6i6nak
70444-5012015 ikt. szamU kdzUtkezel6i hozzdrj6rulAsAban el6irt feltetelek;t be l(ell tartani.
- A parkol6 sz6mit6st k6rjuk p6tl6lag beny0jtani 201b. november 01-ig a Kommuniilis es
Kornyezetv6delmi lrodiinak.

- Szombathely

Nlegyei Jogrl Varos Kozgyulese:352t2014. (lX.11.) Kgy. sz. hat6rozataban
elfogadta a Szent N4erton utca 6s kdrnyezet6nek rehabilitSci6jiit, valamint;'kozterulet alakitesdra
vonatkozo tervet.

-

Epitessel 6rintett onkorm6nyzati tulajdonri telekr6szlet: ilzeft Mafton tdr: 6612; 661s/23;
6 5nt hrsz-1 kazterijteti inga anok
- A l6tesitm6ny megval6sitesa a Litkei Epit6sz lrrrda Kft. tiltal 2015. szeptember h6napban
k6szitett E-1 . rajzsz{mti helyszinrajz szerint tortenhet.
6615/22;

v
1.)

.

A

Szombathely Megyei Jog0 V6ros Polgarmesteri Hivatala VArosfejlesztesi 6s Uzemeltet6si
oszt6ly Kommuniilis 6s Kornyezetv6delmi lrocia mint az 6rintett koz0t kr;zeloj6nek 70444-

szamf (kelt: 201 5.10.05.) hozz6j6rul5sa szerint:
L6tesitm6ny megnevez6se: Szombathely, Szent Marton tenlplom el6tti t6r felljitasa

50/201 5.

1.

2.K6relmez6, epiitet6 6s enged6tyes neve: Vasi CAD-TERV t(ft. / Szombathely lVlegyei Jogri
VAros Onkormdnvzata

3.L6tesitm6ny helye: Szombathely, Szent l\,46rton teir
4. A jelen kozutkezei6i hozzajarulasom a kiviteli munk6k megkezd6s6re nem jogosit. A
munkakezd6st, a verhat6 befejez6s id6pontjet lroddnkl"roz be kell jelenteni a kivitelez6s
me-gkezdese el6tt legalabb 30 nappal
A kdzutak igazgat6s6r6l sz6l6 19/1994. (V. 31.)
KHVM rendelet alapj6n.
kivitelez6, illetve megfelel6 es 6rv6n,/es jogosuitsaggjt
rendelkezo felelos epit6svezetoje nev6t, cim6t, telefonsz:am6t 6s az Engeddlyes r6sz6rollz
int6zked6sre jogosult szem6ly nev6t, cim6t, telefonsz6m6t lroddnkhoi kell bejelenteni. A
kdzutakon v6gzett munkak elkorl6toz6si es forgalombiztons6gi kovetelm6nyei16l sz6l6
3/2001. (1. 31.) Kdvil\4 rendeletben foglalt,k arapjen a kdzutat, llletve iannak irszerv6nv6t
6rint6 barmilyen munka v6gz6s6hez ideiglenes forgalom szab6lyozdsi tervet kell k6sziteni es
annak k6t peld6nyzlt lrodenkhoz be kell ny0jtani j6vahagyasra. A kivitelez6s csak a
forgalomtechnikai tervek j6vehagyesa ulen, az abban fogrlaltak betaftesa mellett v6gezhet6.
A munkakat csak a jelen kezel6i hozzaj6rulAsban felsorolt iratok, mellekletek benvtirtasa

A

-

utan lehet megkezdenil

5 A letesitm6ny
6,
7.

megval6sitesa a Litkei Epitesz lroda Kft. altal 2015. szeotember h6naoban
keszitett E-'l . rajzszAmri helyszinrajz szerint tdrt6nhet.
A parkol6 sz6mitast k6rjtk p6tl6lag beny0jtani 2015. novernber 01-ig lroddrrk r6sz6re.
Szo-mbathely Megyei Jogrl Varos Kozgyut6sie 3;2t2o1tt. (lX.t 1.) Kgy. sz. hatarozateban
elfogadta a Szent Merton utca 6s kornyez()t6nek rehabiliteci6j6t, -valamint a kozterirlet
alakitSs5ra vonatkoz6 tervet

8. A letesitmeny munkaterulet atadasi, muszaki 6tad6s-6t'r6teli, illetve forgalomba helyez6si
elj6r6sra lroddnkat meg kell hivnil

9. Amennyiben a kozteroleten az epitkez6s kovetkezt6ben b6rmilyen k6rosodas tort6nne, annak
helyreiillit6sa a Kivitelez6 feladata.
10.A kivitelez6st csak szakkepesit6ssel rendelkez6 ceg v6gezheti.

1l.Jelen kozrltkezel6i hozz1arubsunk nem rnentesit egyeb engedelyek,

hozzejarulasok
beszerz6se al6l.
12. A kozrlton tdrt6n6 munkavegz6shez forgalomkoflatozasi tervet kell k6szittetni, melyet a
munkakezd6s el6tt a kozltkeze16kkel j6va kell hagyatni.
'1
3. Altalanos eloirasok:
- AmunkatUgykell v6gezni, hogy aza kozrlton, illetve a jerdan kozlekerj6ket indokolatlanul
ne akadAlyozza, a szem6ly- 6s vagyonbiztonsiegot ne vesz6lyeztesse.
- A kozutat 6s tartoz6kait fdld-, g6p-, szerszAm- 6s anyaltt5rol6sra felhas;zndlni nem szabad.
- A kozut vizelvezet6 rendszer6nek mukod6k6pess6g6t az epit6s alatt is folyamatosan
biztositani kell.
- A sar 6s egy6b szennyezod6s, idegen anyag eltakaritiiser6l a kivitele;:6nek folyamatosan
gondoskod ni kell.
- A kozriton l6v6 mUtargy, geodeziai jel, illetve Uttartozek megrongal6daseb 6l szarmaz1
kdrok6rt
amennyiben az az 6pit6si munk6val osszefugg6sbe hozfrat6 a Kivitelezot
anyagi 6s bUntetojogi felel6sseg terheli.

-

-

- A kivitelez6s ideje alatt az ltpadk6n 6s [tburkolaton 6pit6si anyag, kitermelt fo]d m6g
ideiglenesen sem t6rolhat6.

Jelen hozzdj6rul6s nem mentesit a munka erlv6gz6s6hez szuks6ges egyeb enged6lyek,
kozm(-tulajdonosi hozzeijdrul6sok beszerz6si)nek kotel,ezetts6ge al6l.

14.l,ozz etu6som a kiadast k0vet6 1 6vig, dpitesj engedelves munkAknel az epit6si enged6ly
1_5.

lejertaig 6rv6nyes.
Hozzdj6ruldsom a 70444-5112015. iktat6si szam0 tulajdonosi hozz6jdrul6ssal egyLitt 6rv6nyes.

2.1 Egaz-D6gaz Fcildgiizeloszt6 Zrt. Szombathelyi Kirendelts6g:

F7126-66833-312015 sz.

nyilatkozata szerint (20'1 5.09.1 6.):

A

megkuldott tervdokumenteci6 alapjSn

a

tervezett 0t, terburkolat 6pit6s6s csapad6kviz

elvezet6s kialakit6s6val egyet6rtrink, 6s a kivitelez6shez hozzA1tolunk az alAbbiak marad6ktalan
betartdsa mellett.
A tervezett [t, t6rburkolat 6pit6s 6s csapad6kviz r".lvezet6s beltertrleti 6pit6si terulet6n kis- 6s
kozepnyom6sri gAzvezel'6k hiil6zat iizemel.
A munkaterulet atad6s-atv6telr6l 6s a munkav6gz6s nregkezdes6nek id6pontjar6l irasos
ertesit6st k6rtlnk (Eg6z-D6g6z Foldg6zeloszt6 Zrt. Szombathely, R6k6czi F:. u.23-25.).

-

-

A munkav6gz6s megkezd6s6nek id6pontjdr6l legalabb 2 munkanappal el6bb elkuldendo az
lrasos 6rtesites, melynek minim6lis tartalma: a munka megnevezese, a kivitelezo 6s annak
felelos mr.iszaki vezet6je, el6rhet6s6ge, a munkav6gz6s v6rhat6 id6tartama, a kiadott

-

A

-

kozmUnyilatkozat azonosit6ja.

kivitelez6si 6s nyomvonal-kitUz6si munkdrlatok csak az Egitz-Degaz Foldg6zeloszto Zrt,
szakfelugyeletevet v6gezhet6k.
A szakfelLigyeletet k6rjiik ir6sban megrendelni (ligdz-D6gZrz FoldgAzeloszt6 Zrt. Szombatnery,
R5k6czi F. u. 23-25.).

- A 203/1998. (X|1.19.) Korm. rendelet 19/8. paragrafus6ban leirtaknak megfeleloen

a

keresztezend6 gezeloszt6 vezet6k l'eltarasakor a gazeloszt6 vezetel( sz6ls6 alkot6it6l
sz6mitott legal6bb 1-1 m-es ovezeten belul - a 0,5 m-es meiys6get meg nem halad6 szil6rd
utburkolat bontest kiv6ve - g6pi foldmunk6t v6gezni nem lehet. Az 6pit6si tev6kenyseg
kivitelez6j6nek gondoskodnia kell: a geod6taval a kivitelez6si munka megkezdese el6it a
keresztezett gezvezetek nyomvonalanak 6s a fenti ovezetnek a kije16l6ser6l, a kijelolt
ovezetnek az 6pitesi tev6kenys6g alatti fen ntartlrs616l, a keresztezett g6zvezet6k feltiirdsii16l.
A kijeloles szakmai feliigyelet6vel kapcsolato$ koltsegeket a kivitelez6 koteles viselni. A
munkakezd6s el6tt a kivitelez6 a kit(26si dokument6ci6t a t6rsasagunk k6pviseldjenek kotetes

-

etadni.

Az 6pit6si teruleten uzemel6 g6zvezet6k felszini mr:itargyaLit 6s tartoz6kait az epitkez6s soran
meg kell v6deni, 6s szakfelLigyelet mellett szintber kell emernr.

- Az Uj palyaszintt6l az Uzemel6 gezvezetek legkisebb takarilsa 80 cm lehet.
- Az epitkezes soran az i)zemel6 gazvezetok nyomvonalan neh6z g6pjerm(vek

nem

kozlekedhetnek. Ut tukor kiemel6sekor az uzemel6 gezvezelek legkisebb takarasa 50 cm

-

ved6cs6be kell helyezni.

A keresztezo csatorna, 6teresz es a gazvezetek palastja kozott min. 40 cm tdvolsdgot
tartan

kell

i.

Ezlton hivjuk fel figyelmuket, hogy a megtort6nt egyeztet6sek alapjAn, az i.g6z-DegAz
Foldgazeloszt6 Zrt. tulajdonaban 6s kezel6s6ben l6vo gazvezetekek rekonstrukci6t az irt,

-

t6rburkolat 6pites befejez6se el6tt el kell v6gezni.
Az elkeszult keresztez6st eltakaras el6tt be kell mutatni.
Barmely az epitkezeskor t0rt6n6 a tervt6l eltero nyomvonal-m6dositast elozetesen az Egdz-

-

Az epitkez6s sordn ad6d6, a giizvezet6kkel kapr:solatos szUks6ges musziaki megoldasok, 6s

-

D6gez Foldgezeloszt6 Zrt.-vel egyeztetni kell.
a szakfelirgyeletnek a kolts6gei a beruhiiz6t terhelik,

Amennyiben a munkateruleten a tergyi munkav6gz6ssel kapcsolatban bekovetkezo
gdzvezet6k hal6zaiot 6rint6 rongAlasok elkdvet6i nem a beruhez6 altal megnevezett
kivitelez6, vagy a kivitelez6 a rongaiast nem ismeri el, a helyreallitas koltsegei szinten a
beruhaz6t terhelik.

Amennyiben az el6irt szakfelUgyeletet a kivitelezes soran nem veszik igen,r'be, Ugy a m(szaki
atadiishoz nem 6ll m6dunkban hozzaerdni.
Gdzvezet6k serill6se, vagy g6zvesz6ly 6szlel6se; eset6n az EgAz-DegAz Foldg6zeloszto Zrt.
diszp6cserszol96lat6nak zold sz6mdn kell a bejelent6st megtenni. 801820-141
E-ON Eszak-duninttili Aramhil6zati ZRt .2541214812015. s::iimri hozzdjdrruliisa szerint:
A targyi tervet az el6zetes egyeztet6sek alapjen engedelyezz}k, azt illetekes teruletgazda
irall^tozza.

-

3')

lehet.

Viznyel6 6s rizemel6 gezvezetek legkisebb vizszintes tavolsaga 1 m lehet.
Parhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palastja, 6s a g6z:vezet6k legkisebb
vizszintes tavols6ga 1 m lehet.
Gazvezetek nagym6lys6gu erokkal torten6 kerer;ztez6sekrlr a gazvezetek,-.t elmozdules e en
rogziteni kell.
A gazvezet6ket felulr6l keresztez6 csatornat a gazvezetek felett min. 1,5 m hosszban

a munkateruleten €)r6saramu berendez6seink vannak. melvek
megs6rt6se, megrong6ldsa srilyos baleset okoz6ja k:het (0,4 llV-os 6s 11 kV-os kdbelek).
A kivitelez6s sordn szakfetligyeletet kell k6rni, melyet az E-on EED-n6l kell nnegrendel;i, K6rjirk
a kivitelez6t, hogy a munkakat a legnagyobb 6vato$saggal vegezz'k. Ha erosidrlmrj berendez6s
a_kivitelez6 hibejeb6l megserul, kotelesek eredeti attapotZba s;jat koltsegilkdn helyredllitani.
Az eros6ramu kibelekkel torten6 keresztez6seket illetve pdihuzamos halarddsl a munkaerok
betemet6se el6tt az illet6kes terUletgazdanak k6rjuk bemutatnj.
A szi]ks6ges villamos Stalakitdsokat a tergyi munk6k megkerzd6se el6tt kerjuk megrendelni 6s
kiviteleztetni az E-On Zrt.-n6t min6sitett viltrmos kivitetez6k-kel.
Az onok 6ltal elvegzend6 munka munkatertilet etadesera valamint mr:jszaki atadasara a
Szom bathelyi Teriileti R6gi6t kerjLik meghivni.
Magyar Telekom NyRt, Technol69ia uzemeltet6r;i lgazgah5sag sopron sil10T-23 0-477lzols
kdzm(kezel6i nyilatkozata szerint:
Felhivjuk figyelmuket, hogy

4.1

A targyi temeban igazgat6sagunkhoz benyljtott ,szombathely szent Medon templom el6tti t6r
feiUjitesa (Ut es terburkolat 6pites, csapad6kviz elvezet6s),, megnevezesU munka
dokumentaci6jAt 4 p6ld6nyban megkaptuk. (munkaszem: 12-.15).
Az egyeztet6s a HSZI NyugaGmagyarorszdgi szolgaltatdsi kozponttal rijb6l megtort6nt,
(Nyilvantartasi szam : 420365-56 1 47 225-1 l2O1 S)
MegAllapitottuk, hogy a t6rgyi l6tesitm6ny epit6se erinti az al6pitm6nyes tevkozl6si h6l6zatunkat.

Az 6pit6sek 6rintik a l\rlagyar Telekom al6pitm6ny6l benne optikai 6s r6zk6belekkel. Kivitelez6s
csak nyomvonalkit(zes es a l/agyar Telekom llyrt. szallfelugyelete mellett v6slezheto. A
t:ivkdzl6si h6l6zat fdldalatti l6tesitmenyeibe lemenni, kabel vagy v6d6cs6 aitvezetese c6ljab6l
ig6nybe venni tilos. A valtoz6 szintek 6s burkolatok miatt az al6pitm6nytink k.ereteit, fedlapjait a
vegleges szinthez kell igaz[tani, valamint megrendel6s eset6n burkolhat6 tipusra lehet at6piteni.
A kozmtiegyeztet6si jegyz6kdnyvben 6s a Ieirt l6tesit6si R:lt6teleink betartesa mellett tergyi
l6tesitmeny csatolt terv szerinti kivitelezes6hez k6zmukezel6i hozz6j6rul6sunkat megadjuk.

A kiviteli munkdk v6gz6se sorAn az allbbi el6irasaink betartdsEt k6rjLik:
Tdvkozl6si l6tesitm6ny megkozelit6se 6s keresztez6se eset6n a Mag,/ar Telekom Nyrt.
tulajdonaban 16v6 kebel(ek) vedelm6r6t az MSZ 7487 t2,3/1980, MSZ 151."1IZOOO, MSZ 1513/1988, MSZ 151-4t1989, MSZ 151-8t2002, MS;Z 13207 tzo}O, MSZ 172t}Ot2_4i 1999, |VSZ
1720015,712000, MSZ 17200-612002, MSZ 17ZOO-A12O01, MSZE 17200-gt2005 sz.
szabvdnyokban, a 4h981. (1tt.11.) KpM-lpM egyuttes rendeletben 6$ a 2003. 6vi C.
tdrv6nyben foglaltak szerint kell gondoskodni.
Felhivom a kivitelezo figyelmet, hogy a tavkozlesi l6tesitmrSny 2-2 m-es korzet6ben csak k6zi
foldmunka vegezhet6.

r

.
.

.

Kivitelez6s csak nyomvonalkit(zes 6s a Magyar Telekom Nyrt. szakfelugyelete mellett
v6gezhet6, amely a sikeres m(szaki etades feltetele, 6s amelyet a kiviteli munkiik
megkezdese el6tt 10 nappal korabban irasban kell megrendelni a kovetkez6 cimen: Magyar
Telekom Nyrt. Technol6gia uzemeltet6si lgazgat6s6g K6belhal6zat rizemeltet6si 6s
beruhiizdsi kdzpont Kabelhal6zat L.izemeltet6si 6s beruh6z:6si oszt6ly Eszak-Du n6ntrll. (9400
Sopron, Sz6chenyi ter 7-10. Lev6lcim: 9401 Soprrtn, pf.: 9. Fax.: 99/325-410)
Epites elott kutat66rok 6vatos kiesasaval kell felterni a tevkozlesi letesitmenyek hely6t 6s
melyseget szakfelUgyel6 jelentet6ben.

'

A feltdrt letesitmenyek munkaidon tuli 6rz6ser6l, vagy legkevesebb 30 cnr-es ideiglenes (kis

n

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonAban l6v6 foldalatti letesitmeny /akna, szekreny/

szemcsem6ret() talajtakarasa16l a kivitelez6 k6teles gondoskodni.
fedlapjet

kinyitni, valamint a foldalaiti l6tesitm6nybe lemenni tilosl

oA

tavkozl6si al6pitm6nyt 6rint6 munkaarok eset6ben az a16pitmenyt leszakadas ellen

megfele16 felfuggesztessel v6deni kell.

n A kiviielez6s
o

soran, a tavkdzlesi letesitm6nyt rnegkozelfto 6pitesekor fcrrditsanak fokozott
figyelmet a l6tesitmenyeink epsegere.
A kivitelez6s sor6n biztositani kell az 6rintett kdLbel, illetve al6pitm6ny nyomvonalunk feletti
taka16r6teg eredeti vasiagseget.

'

A tevkdzl6si foldkebelek alul keresztez6sekor a keresztez€rsi pontokon

'

Az 6pites sordn Magyar Terekom Nyrt. tulajdorrrl szekr6ny, ar6pitm6ny feclap elburkoresa

'

.
.

feletti jelol6 szalagot egy uj, legkevesebb 2 m hosszri, eredetivel

azonos feliratozasI darabbal p6tolnia kell a kivitelez6nek.

Amennyiben a nyomvonalon a bont6sok 6s helyreallitrisok utdn az eseflegesen megv6ltoz6
szintek miatt a Magyar Telekom tulajdon[ szekr6ny, akna fedlapot szLiks6g szerint a v6gleges
':s.zintbe kell helyezni, ezt kerjirk megrendelni az al6bbi l\4agyar Telekom Nyrt. Technol6gia
Uzemeltet6si lgazgat6s6g Kebelhal6zat K6belhel6zat iizemeltet6si es beruhazdsi kozponl
Kebelhal6zat uzemeltet6si 6s beruh6z6si osztdly Eszak-D,unentfl. (9400 sopron, sz6chenyi
ter 7-10. Lev6lcim: 9401 Sopron, pf.: 9. Fax.: 99/325-410)
A munkelatok id6tartama alatt az altalunk j6vahagyott, zerad6kolt tervet (m{-'lynek tartalmaznia
kell a tervegyezteteskor felvett kozmU-egyeztd6si nyilatkozatokat) a munkater[rleten kell
tartan

'

nket hasitotr

tilos.

o A t5vkozl6 l6tesitm6ny
o

fcjld krlbelg

vedOcsoves v6delemmel kell ell6tni.

i.

A Magyar Telekom Nyrt.-t erint6 munkateriilet letesitmenyeire nyilterkos reszmuszaki atadas
Stveteli eljdr6st kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt, Technolr5gia uzemeltet6si
lgazgat6seg Kabelhal6zat Kdbelhdl6zat iizemeltet6si 6s beruhazasi koz:pont KabelhAl6zat
uzemeltet6si 6s beruhdz5si osztaly Eszak-DLlnentil r6szv6tel6vel, mely elj6riison kell
bemutatni a foldalatti l6tesitm6nyeink s6rijl6s mentess6g6t.
l\4unkaterulet aradasra az Uzemeltetoi nyilatkozatot ad6 szervezeti egyseget meg kell hivni.

A

kivitelez6 koteles barmely rongalastokabelhibat azonnal jelezni

a

Magyar Telekom Nyrt.

F6ugyelet zoldszamen: 06-80/23-13-13.

'

A

Magyar Telekom Nyrt. l6tesitm6ny6nek esetleges s6rirl6seinek helyre6llitdsi kolts6gei

szakfelUgyelett6l fr.tggettenUt

-

-

a kivitelez6t terhelik.
Fenti eioir6sokkal kapcsolatosan jnformaci6t Magyiar Telekom Nyrt. Technol6gia Uzemeltet6si
lgazgat6sAg K6belh6l6zat r-izemeltet6si 6s beruh6;zdsi kozpont Kebelhal6zat rizemeltet6si 6s

beruh6zdsi osztdly Eszak-Dunent0l ad. (9400 sopron, Szdchenvi t6r 7-10. Levelcim: 9401
Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410)
Zarcdek. A kdzmUkezel6i nyilatkozat erv6nyess6ge: 2016.08.25.
A csatolt tervt6l elt6r6 nyomvonal, illetve elt6r(5 muszaki megoldasok alkalmazasa eseten uj
enged6lyezesi elj6rast kell ind itani.
5.)

Szombathelyi Tavh6szolgiltat6 Kft 3833-2/201 S kdzmtikezeloi nyilatkozata szerint:
Vasi CAD-Terv Kft. 6ltal r6szilnkre meqkuldott tervdokumentaci6 6s a meol6v6
kozmuterkepunk alapj6n megallapithato. hogy a Szombathelv. szent Merton templom elditi ter
felijit6sa, 0t es t6rburkolat 6pit6s tervezett nyomvrrnala k6t helyen 6rint egy foldben vezetett

A

el6szigetelt primer tavh6vezet6ket.

Az 6rint6s helye: a Barets6g u. 31-33-35. 6priletek el6tti terulet, valamint a szent lMerton 24.
6pr.llet mogotti teriilet.

A

kivitelez6s el6tt

a

szombathelyi rdvh6szotgettat6 Kft.-tol szakJelugyelL.tet

ke

k6rni. A

tavh6vezetek 6rintesenek 2-2 m-es korzet6ben csak kezi foldmunka v6gezhet6, a munkaarok
betemetese el6tt helyszini szeml6t kerUnk.
A tervezett munkelatokhoz a kozmtikezeloi hozzajiirui6sunkat it fenti feltetelekltel adjuk meg
6.)

UPC Magyarorszag Kft 380/2015 szamon kozmrike;zeloi nyjlatkozata szerint:
A tervezo bemutatta a fenti temejU terv nyomvonal rajzait. A rajzon a nyomvonalunk helyesen
szerepel.

A tervezett

nyomvonal UPC MagyarorszAg Kft. nyomvonaliit erinti. A Szent M6rton utc6b6l
Optikai k6bel(nk megy a Szent l\46rton u, 24-es hiizba, a heznel lev6 aknatdl RF h6l6zatunk
megy tov6bb a BaretsAg utca fel6.

A tervezett kivitelez6s soran a UPC h6l6zat kivaltasa nem s;ziiks6ges. A munkav6gz6s sor6n
kiemelt figyelmet k6riink, ktilonosen az optikai hal6zat eset6ben.
A keresztez6s illetve parhuzamos halades eset6n, nyomvonielunk kozveflen kozel6ben
osak k6zi f6ldmuaka v6oezhet6.

(t2

m)

.

a munkaterulet 6s muszaki etadasra a UPC tvlagyarorszdg KfLt meg kell hivni!

o a kivitelez6ssel
7.1

kapcsolatban

a

UPC hal6zat6ban tort6nt mindennefirri kerokozes6rt a

kivitelez6 tartozik felel6sseggel.
A kivitelez6shez, a fentjek tudamasulv6tel6vel hozzljArulok.
f nvitef Tivk6zf6siZtt. El68312015 szemI kozmr:jkeze16i
nyilatkozata szerint:
A bemutatott terv alapjan meg6llanitom, hogy az epitas az Invitel rdvkozl6si zlrt optikai gerinc 6s
helyi hel6zatanak nyomvonal6t
ERINTI

Az itcsatlakoz6s eltal 6rintett al6pitm6nyiinket varsbeton v€rdelemmel kell ell6tni a Beruh6z6
kOlts6gviselese mellett. Az et6pitest irdsban k6rem megrendelni Tdrsasdgunk116l.
A kivitelezes soran k6rjuk a k6vetkez6 szempontok figyelembe v6telet:
A l6tesitm6ny 6pit6se soran az MSZ 748712-80 6s az MSZ 748713-80 szarnu k6zmurendez6si
szabvany eloirasait be kell tartani, a t6vkozl6s r6sz6re fenntafiott helyet szabi]don kell hagyni. A
tdvkozl6si l6tesitm6nyek 2-2 m6teres korzet6ben csak kezi szerszammal 6s szakfeliigyeleti.ink
jelenl6teben szabad munkat vegezni, mindennemU g6pi munka tilosl
A fold alatti kabelek pontos hely6t 6s m6lys6g6t a keresztez6sekn6l ill. megkdzelit6seknel
mUszeres kitfzessel kell meg6llapitani.
A szakfelLigyeletet es a muszeres kit(zest az Invitel r6vkozl6si ZRt. (veszpr6m, Ranolder t6r 3.)
ir6sban meg kell rendelni. I Fax:881462-4221

A

tavbesz6lo hal6zatot erint6 munkalatokat csak a h6l(tzal biztonsagba helyez6se ut6n
enged6lyezziik. Egyben felhivjuk a figyelmet, hogy mindennem( tavkozlesi h6l6zatban
bekovetkezett esetleges rongales6rt a beruhaz6 6s kivitelejz6 egyetemlegesen erkolcsileg es
anyagilag felel6s. Rongelas eseten az el6irasok figyelmen kivul hagyasa rn6g szakfelilgyelet
jelenl6t6ben sem mentesit a felel6ss6g a16l.
Amennyiben a beruh6z6 €s kivjtelez6 az el6irt mLlszeres ellen6rz6st lll. szakfelirgyeletet nem
rendeli meg - 6s a tdvkozl6si h6l6zatot megrong6lja, (gy azt sizandekos rongalasnak vesszLlk 6s
feljelentesi jogunkkai 6lunk. A feltart kabelek munkaid6n tfli orz6s6r6l vagy annak legalebb 30
cm-es ideiglenes fcjldtakarAsdr6l a kivitelez6nek kell gondoskodnia.

A keresztez6seket, megktizelit6seket 6s esetleges feltarasokat a folddel tort+n6 betakaras elott
8.)

az 0zemeltetovel a helyszinen szemrev6teleztelni 6$ jegyzokonyvben rogziteni kell.
GTS Hungary Ktt 102412015 szemon kozmUkezel6i nyilatkozata szerint:

A

bemutatott tervek alapjdn meg6llapitom, logy

a tervezett l6tesitm6ny a GTS Hungary

Kft,

tuajdonAban l6v6 hal6zat nyomvonal6t
ERINTI.

I

A GTS Hungary Kft, [tburkolat, valamint parko16 burkolata ald eso h6l6zatzit ki kell vdltanil A
kiv5ltds kizdr6lag a cTS Hungary Kft 6ltal j6vdhaqvott kiv6ltasl terv alapian v6qezhet6 et. A i'il
kiv6lt6si terv elk6szit6s6hez a GTS Hungary kft.-t6l be kell srzerezni a habzat adatait (k6belek I'I
keresztmetszete, hossza, kotesek helye, v6d6csCivek hossiza, tipusa, darabszAma, stb,) A li
kiveltes rninden kdlts6ge a Beruhaz6t terheli. El6iriisaink figyelmen kiviil hagyrisa eset6n C6gilnk
a munkaterLilet atad6shoz nem tud hozz6jArulni!
A targyi l6tesitm6ny kivitelezese soran az a16bbi el6iresaink b€ltartaset kerjUk;
Tdvkozl6si l6tesitm6nyunk megkdzelit6se illetvr: keresztez6se kiz6r6lag a 812012, (1.26.)
NMHH rendeletben foglaltak szerint lehets6ges Amennyiben a rendeletben el6irt tavolsag
nem tarthat6, illetve ahol a k6beleket szildrd burkolat fol3ja takarni, ott azokat mechanikai
v6delemmel kelt ellatni. A mechanikai v6delem m6djet a v6glegesitett tervben szerepeltetni
kell, melynek kdlts6gei a Beruhez6t terhelik.
A terven a GTS Hungary haldzatanak nyomvonalat k6rjuk egy6rtelmilen megkllrlonboztetve
megjel6lni az egyeb kozmUvek nyomvonalet6l
A rajzokon feltuntetett h6l6zatunk adatai tAj6koztat6 jelleguek, ez6rt minden esetben a pontos
helyet k616 feltarassal kell megellapitani, szakfelrlgyelet mellett.
Amennyiben a GTS Hungary h6l6zata 0,5 m beliil keresztez6sre, pdrhuzamos haladAsn6l 1
m-n6l kisebb tevolsegra megkozelit6sre keriil, vagy barm€ry epitmeny a meglev6 hal6zat 6s
annak kdz6pvonal6t6l jobbra, illetve balra vetitett 1-1 m-es v6dos6vja f0l6 kerul, Ugy a tervez6
a szabv6ny szerinti v6delembe helyez6st, kivaltast megttervezni kdtele$, melynek tobblet
kdlts6get a Beruhdz6 koteles a beruh6z6s sorAn biztositani.

r
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A v6delembe helyez6si tervet a GTS Hungary Kft-vel

(2Cr40 Budaors, lpartelep u 13-15) az
6pitesi enged6lyez6si eljaras el6tt j6va kett hagyatni!
. A kivitelez5s csak nyomvonal kitr:iz6st kovet6en a GTS Hungary Kft, szal<felugyelete mellett
vegezheto, melyet irasban kell megrendelni a fiiviteli munk6k megkezd6se el6tt legalabb g
nappal a kdvetkez6 elerhet66gek valameyik6n, j2040 Budaors. lpartelep utca 13-1b., vagy a

+36-1-814-4499-es faxsz6mon, vagy kozmu@qtqce.com email cimen,
o lVunkareruiet dtad6sra illetve m(szaki atadasra a GTS Hungary Kft{ meg kell hivni.
oA tdvkozl6 l6tesitmenyek nyomvonaldt6l 2-2 m6teren bel0l csak k6zi fol,Cmunka veqezhet6
m'ndennemU g6pi munka tilosl

. Keresztez6s valamint perhuzamos nyomvonalvezet6s ese:t6n arnennyben 2 m6teren

belulre

ker0l a nyomvonal - kutat6erok 6vatos k6zi kiasaisaval kell feltdrni a tavkozlo letesitm6nyeink
helyet.

.A

rajzokon feltiintetett t5vkozl6si kSbelek illetve aleptm6nyek nyomvonal6nak keresztez6se
vagy pdrhuzamos megkozelit6se esei6n kizd16 ag k6zi felt.irast enged6lyez:tink.

oA feltdrt l6tesitmenyek munkadon tUli 6rzes6rol, vagy legkevesbb 30 cm es

ideiglenes

talajtakar6s616l a kivitelez6 koteles gondoskodni.

.A

k6zi felt6r6s elmulasztdsa miatt okozott k6rok6rt (tAvkclzl6si h5l6:zat megrongAl6sa.
szolg6ltates kies6s miatt k5ri96ny, bev6tel l(ies6s, birs69ok, helyre6llit6s krrlts6gei) a
Beruh6z6 6s a kivitelezo egyetemlegesen teljes kafteritesi felel6ss6ggel tartozik.
.A munkav6gz6s soran a tevkozl6si nyomvonal kornyezeteb6l kitermelt homokagyat,
jelzeszalagot, fed6 t6glazast p6tolni kell.
o Tdvkozl6si hdl6zatunk nyomvanaldra b6rminem l6tesltmr5ny csak el6zetes eqyeztet6s ut6n
l6tesithet6l
o

A

munkSlatok id6tartama alatt az altalunk j6vehagyott, z:irad6kolt tervet - melynek
tartalmaznia kell a tervegyeztet6skor felvett kozmriegyeztet6s jergyz6konyvet a munkateruleten kell tartani

. A Kivitelezo koteles b6rmely rongaliisvs6rril6st azonnal jelezni a GTS Hungary Kft-nek a 061/814-4444 sz'mon.
.A keresztez6seket, megkozelit6seket 6s esetleges feltariisokat a folddel tort6n6 betakaras
el6tt a GTS Hungary Kft. Kepvisel6j6vel szemrevdteleztetni 6s jegyzokOnyvben rdgzitetni kell.
oV6d6cso rongal6s eseten a foldtakar6s el6tt a serult c!i6 etjarhatosagi vizsgalatat el kell
v6gezni, amelynek kolts6ge a Beruhez6t terheli. Az dtj6rhatds6gi vzsgalatr6l jegyz6konyvet
kell atadni a cTS Hungary Kft-nek.
.A fentiek be nem tart6s5b6l ered6 esetleges k6r6t a G-lS Hungary Kft, a Beruhaz6 6s a
Kivitelez6 fel6 egyetemlegesen 6rv6nyesiti.
e.)

Vasiviz Zrt. SZSZUl391-612015 sz6mon kozmt-ikezel6i nyilatkilzata szerint:
Hivatkozva a Szombathely, Szent Marton templom elotti t6r fel0jitdsa. Ut es terburkolat 6pit6s,
csapad6kviz elvezetes terv6re, szennyvizcsatorna vonatkc,zasaban az alabbi kozm[ikezeloi
hozzejarulest adjuk:

A

a

tervezett burkolatepites 6s Uj viznye16 telepit6s 6rinti
megl6v6 szennyvizcsatorna
gerincvezet6ket, tisztit6akndkat, ez6rt k6rji.ik betartani az alebbiakat:
1. Az Utepites soran az 6rintett csatornaszakasz al<nafedlapjaiit eloregyartott betonelemekkel a
burkolat szintjebe kell helyezr '
2. A szennyvizvezetek tengely6t6l vlzszintes eftelemben il-2 m-es, fuggdlegesen 0,8 m-es
kornyezet6ben csak kezi foldmunka v6gezhet6.
3. Az 6pit6sb6l ad6d6, a szennvizcsatornUhan keletkezett esetleges kerok.at a VASIViZ ZRt
-nek be kell jelenteni, a sziiks6ges helyre6llitesok koltsege a Kivitelez6t terhelik.

4. A viznyel6 aknak atepiteset 6s csapad6kviz bekotijvezetflk csatlakoztatds6t terv szerint

kell

kivitelezni. A tervezett 0j viznyel6k bekoteseinek a megl6v6 szennyvizcsatorna tisztit6akn6jra
t0rt6n6 csatlakoztataset csak Uzemm6rnijks6gitnk jelenl6teben lehet elv6gr:zni.

S

a kivitelezes alatt a szennyvizcsatorn6ba 6pil6si tormel6k, fold, stb.
nem kerUlhet. Amennyiben ez m69is el6fordul, Uzenrm6rnoks6gi.ink 6rtesit6se mellett
Ugyelni kell arra, hogy

halad6ktalanul gondoskodni kell annak eltdvolitds616l.

10.) Vasiviz Zrt. SZN U/3156-2/201b kdzmukezel6i nyilatkozata szerint:
Hivatkozva a VASIVIZ ZRt-hez beny[jtott tervdokumentaci(tra a Szombathely, Szent l\ilarton
templom el6tti t6r felUjitasa. Ut 6s terburkolat 6pit6$, csapad6kviz elvezet6s ernged6lyez6si terve
alapjAn kozmikezel6i hozzejarulasu nkat az aldbbi fr;lt6telekkel adjuk meg:
1. A tervezett epit6s kezelesilnkben l6vo vizvezet6ket 6rint. Kivitelez6s meqkezd6se el6tt az
6llagmeg6vas erdek6ben a vizvezet6k helyet ki kell tr:izni.
2. Vizvezetbk 2-2 m-es kornyezet6ben csak k6zi folimunka v,3gezhet6.
3. Munkaterirlet iitadesra k6rjUk a VAStViZ ZRt. k6pviset6jet i6 meghivni.
4. Kivitelez6s idej6re a Szombathelyi Vizszolgaltatasi Uzemm6rnoksegt6l s;zakfelugyeletet kell
kerni.

5. Burkolat6pites folyaman

a vizvezetek hel6zat mlitargyait arz Uj burkolat szintjebe kell helyezni.
A lefektetett vezetekek16l betakaras el6tt nyiltarkos bemutatast kerUnk.
6. Kivitelez6s sorAn keletkezett kdrok helyre6llit6sAnak koltsege a kivitelez6t terheli. Keletkezett
kdrok elh6ritds6t a VASIViZ ZRt. Szombath()iyi Vizszolgdltatesi Uzenrmernriksegen kell
megrendelni. 56rirlt vizvezeteket a VASIViZ ZRt, tudomdser n6lkrit helyreallitani tilos.
7. Kozm(keresztezesekn6l a nylltarkos bemerest vizszintes 6s magassagi edelemben is el kell

8.

vegeznt.
Kezel6i hozzajarulasban leirtak betartasa a mUszaki atada$-atv6teli hozzejiirul6s felt6tele.

Vlll. Az 6pit6ssel kapcsolatos egy6b 6ltalinos et6irasok
1) Az 6pit6si enged6ly idegen ingatlan birtokbav6tel6re nem jogc,sit, az 6pit6ssel
cisszefi.rgg6sben temaszthat6 polg6ri jogi ig6nyt nem dcinti el, 6s nen mentesit egy6b -

2)
3)
4\
5)
6)

7)

jogszabalyban el6irt- enged6ly megszerz6s6nelt kotelezetts6ge al6l.

Ez az enged6ly, ha fellebbez6ssel nem tdmadtdk meg,

-

Epittet6 kiv6televet- a

'15 napon belUl kUlOn

kezhezv6telt6l szdmitott
eftesit6s n6lkuljoger6re entelkedik.
Jelen 6pit6si enged6ly joger6ss6 es vegrehajthat6vd vdlZrsdt6l sz6mitott l) 6vig 6rv6nyes. Az
6pit6si enged6ly 6rv6nyess6gi ideje *az ervenvess6gi id6 lejerta el6tt- li6t alkalommal,2-2
6vre meghosszabbithat6, amelyet az enged6ly lejarta elritt legalabb 30 nappal kell k6rni. A
hosszabbitds i16nti k6relemhez csatolni kell az 6rintett szervek hozzAjArul6 nyilatkozatait.
Az epitesi enged6ly erv6nyessoge akkor nern sz(nik meg, ha az 6pit6st 3 even belul
megkezdt6k, 6s azt folyamatosan v6gzik.
A jogut6dl5s j6v6hagy6sdt -annak megfelel6 igazolasa rnellett- hat6sagomndl ir6sban lehet
kezdem6nyezni.
Az 6pitesi munkalatok csak jogeros es vegrehajthat6 6pit6si engedely, valamint jgylihagpt!
- engedelyez6si zend,'kkal elletott- enqed6lve;z6si terv bjrtokeban, valamint az el6z6ekben
eloirt kUl6n engedelyek beszerz6se utan kezdhet6k meg, 6s azokat csak arra feljogositott
kivitelez6vel v6geztetheti masok birtoklasenak zavarasa n6lkLil.
A zdrad6kolt ierveket Epittet6 a hatarozat joger5re emelked6se utdn kapja meg.
Enged6ly nelkuli epitkezes eseten mindenfajta felelr5ss6g 6s jogi kovetkezmeny az
enged6lyest terheli.
Az 6pit6si munkalatokat a koz0ti kozleked6s szab6lyairtrl sz6l6 rendelkerz6sek, valamint az
egyes munkafajtakra vonatkoz6 szakmai el6ir6sok megtiartasa mellett Ugty kell v6grehajtani,

hogy azok a koz0t forgalmat 6s

a kozuton kozlekedok 6lef 6s vag'/on-biztons6gat

ne

ves26lyeztess6k.

Az 6pit6s soran alkalmazott 6pit6si technol6gi6k 6s eljdr6sok, a felhaszndlt anyagok 6s
term6kek vonatkoz6sdban a hat6lyos nemzeti 6s kozuti Agazali szabvdnyokat, ill. 0tiigyi
el6irasokat a kivitelezovel be kell tartatni. Koznr(vek k0zel6ben a vonatkoz6 tervez6i, illetve
kozmu rizemeltet6i el6irasok szerint szabad munkat, illet\/e foldmunkat vdrgeznr. A kozmt:ivek
6llag6nak v6delmet folyamatosan biztositani kell.
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8)

Amennyiben a tervezett epit6si munkSlatok geod6ziai jelet 6rintenek, gondoskodni kell annak
v6delmerol, vagy ha szUks6ges, 6thelyezdsr316l. A v6delmi, athelyez6si munkalatokr6l
el6zetesen 6rtesiteni kell a jel tulajdonosat is, illetve t6le engedelyt kell k6rni.
Az enged6lyben foglaltakt6l elt6rni -a vonatkoz6 jogs;zab6lyban meghatarozott kiv6telt6l
eltekintve- nem lehet. Elteres eset6n a szukseges m6dositdsokat felturtet6 enged6lyezesi
tervdokumentAci6 beny[jt6s6val 6s az 6rintett szakhat6sagok, Utkezelok 6s kozmriUzemeltet6k nyilatkozatainak csatol6s6val ett6ftisi enged(ilyt kell k6rni a Flat6s6gt6l.
10) Az 6pitesi munkaterulet atadasara, valamint a m(szaki atades-6tv6teli eljer6sra az 6rintett
Utkezeloket, kozmti-Uzemeltet6ket, az 6pitesi terulet tulajdonosait 6s Hirt6segomat is meg
kell hivni!
1 1) Az Epittet6 az elk6szUlt 6pitmeny forgalomber helyez6si enged6tydt legk6sobb a mriszaki

9)

atades-etv6teli eljares lezerAsat kdvet6 60 napon belijl koteles megk6rni
forgalom ba-helyez6s tervezett id6pontjanak firegjel6l6s 3vel,

a

Hat6sdgt6l, a
az id6pont et6tt leqal6bb 60

napoal kell hat6segomhoz beny0jtani a jogszabalyban el(iirt mell6kletek csatolesavall
12) Az 6pit6st kovet6en az elkeszult kozuti l6tesitm6nyr6l a,. UT 2-1.2e1 Kazutak Tervez6se c.
Utugyi m(szaki el6iras 1 .14.9.1 ponija szerinti tartalm0 mUszaki meqval6sulesi tervet kell
k6sziteni, amelyet a forgalomba helyez6si en!,ed6ly k6relemhez mell6kerlni kell. A tervet az
Epitteto es a Kivitelez6 eltal zeradekolt ,,kivitellql meqeqvrzk" megjelolesr;el kell ellatni.
13) Az elkeszult 6pitmenyr6l a Kivitelez6 minirsdgi tanUsttvanyt kotetes Epittet6 6s teend6
Utkeze16 r6sz6re adni.
14) Az elk6szlllt 6pitm6nyt a forgalomba helyezos engedelyezese el6tt a forgalom r6sz6re
megnyitni nem szabad!
Ha az enged6lyhez kotott epitm6nyt a hat6siigi enged(llye n6lkul a kolorgalom szemara
haszndlatba adjek, a kOzlekedesi hatosag az Epittetot a forgalomba helyezesi enged6ly
iranti k6relem beny0jtesara kdtelezi, 6s egyrittal birs69gal srijtja.
15) K6relemre 6s indokolt esetben hat6s6gom az 6pitm6nyt vagy iannak egy r6szet
meghatarozott idotartamra az epit6si munka teljes befejez6se el6tt, a miiszaki etadas6tv6teli eljardssal egyidejfileg, ideiglenesen forl;alomba frelyezheti a forgalombiztonsagi 6s a
kornyezetv6delm
kovetelm6nyek marad6ktalan 6rv6nyeslil6se eset6n,
azt
forgalomszervez6si 6rdekek indokoljak, 6s az 6pitm6n),vagy annak e()y resze egy6bk6nt
rendeltet6sszer( hasznelatra alkalmas 6s ehhez az 6rintdt szakhat6s6gc,k hozzajarultak.
16) Ha az 6pit6si munkat enged6ly n6lkul, illetve jelen 6pitesi engedelyt6l elt6ro m6don vegzik,
hat6s6gomt6l fennmarad6si enged6lyt kell ke';rni, illetvr-. a jogszab6lyokban irt szankci6k
szerint fogok elj6rni 6s birsag kiszabasaval fogom eloiresaim vegrehajtasat kik6nyszeriteni.

i

IX,

ha

Epitteto resz6re az enged6lyez6si eljeras igazgata8i szolgaltatasi dijdnak visszafizet6s6r6l nem
kellett intezkednem.

X.

Az [tugyi hat6segi enged6lyez6si eljeres

- a vonatkoz6 jogszab6lyok alapj6n -

melynek megfizet6s616l enged6lyes koteles gondoskodni.
1
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Az

dijkoteles,

engedelyezesi eljarAs dijat

00.-Ft-ban ellapitottam meg.

Dont6sem ellen a kozl6st koveto napt6l szamitott 15 napon belUl a Nemzeti Kozleked6si Hat6s6ghoz
cimzett, de a Hat6saghoz 2 p6ldenyban irasban benyUjtott fellebberz6st lehet eloteleszteni.
A fellebbez6s elektronikus 0ton nem ny[rjthat6 be.
A fellebbez6s16l a Nemzeti Kozleked6si Hat6sag dont.

A fellebbez6si elj6r6s dijkoteles. Az els6 fokon eljaro kozleked6si hat6sag dont,Sse ellen beny0jtott
feliebbezes diia az elje.asi dii 50 %-a, azaz 95.550.-Ft,.

A jogorvoslati eljaras dijat a fellebbezes benyrijtisdval egyidq(leg kell a Nr:mzeti

Kdzlekedesi

Hat6seg Magyar Allam kincstarnel vezetett 10032000-00289926-00000000 szamU ,,el6irenyzat'
felhasznalesi keretsz6ml6j6ra " befizetni.
A befizet6s megtort6nt6nek igazol6s6t a fellebbez6shez kell csatolni.

1,L

INDOKOI-,AS
-

-

Szombathely MJV 0nkorm6nyzata (9700 Szombathely, Kossuth L.u.i-3.)
mint Epittet6
kerte
(6rkezett: 20'15. augusztus 4.) a targyi l6tesitm6ny 6pit6si engerd6ly6nek megad6sdt. K6relm6hez
mellekelte a vonatkoz6 tervdokumenteci6kat is. A tervezii tervez6sj jogosultsagat ellenoriztem.

Az epit6s enged6lyez6si eljares meginditAsArol az

6rinletteket

6s a;z 6rdekelteket a

VAJTJO/NS/AJ5801212O15. szAm,l hirdetm6nyben 6rtesikdtem. K6relmez6t a VfuUOiNS/AJ58Ol1l2O15.

(2015.08.08.) sz6mI levelemben hi6nyp6tldsra sz6litottam fel. A hi6nyp6tlSs telje$it6s6nek idopontja:
2015.10.19. Az Ugy tiszt6zasa 6rdek6ben helyszini egyoztetest tartotttunk, amir6l hivatalos feljegyz6s
keszi.tlt VA'i UO/NS/AJS8O12512015 (kelt: 2015.1 1 .03). Az. 6rintett szakhat6segokat a
VAJUO/NS/A'I580/312015 (2015.09. 03.) szeml levelemben megkerestem. Az utols6 szakhat6segi
hozzi4'rulAs 2015. 10.21-6n 6rkezett meg.
Az epit6s kizar6lag az enged6lyes tulajdonban l6v6 tertrletet 6rinti, ezert, illetve
figyelembe v6ve helyszini szemle megtartAsat nem tartotiam szuks6gesnek.

atz

egyeb felteteleket

A terudokumentaci6 formailag, tartalmilag kielegiti a ,,az utak 6pitesenek, forgalomlra helyezesenek 6s

megszuntetesenek engedelyez6serol" sz6l6 9312012. (V. 10.) Korm. rendeletben eloirt felt6teleket, a
rendelkezo reszben rdgzitett el6irasokkal megfelel a vonatkozi, jogszabirlyokban, Utugyi muszaki
el6irasokban foglaltaknak.

Epitteto r6szere eloirt kotelezo adatszolg6ltatest

a rendelkez6

r€rszben irt jogszabalyok irjak el6. A

koz(rti l6tesitm6nyek kialakitasara vonatkoz6 epit6si el(ii16saimat a hatalyos mUszaki szabdlyozdsok
betartasa 6s az egys69es kialakit6suk, valamint a kozlekedesbiztonseg 6rdekeben irtam elo.
A szakhat6segok egyedi el6irasait, kikot6seit a rendelkez6 reszben kril0n hangsUlyoztam.
A szakhat6sAgok jogorvoslatra vonatkoz6 el6irasait, indokl6sait nem szerepeltett-.m a hatarozatban,
mert annak modjat a rendelkezo r6szben rogzitettem.
A szakhat6seqok hozzaierulasaikban l6v6 kik0t6seiket a:r a16bbiakkal indokoltAk:

-

Vas Megyei Kataszr6fav6delmi lgazgat6sag Szombathelyi Katasztr6fav6(lelmi Kirendelts6g
368101 1 7 45-1 12015.6|t. s26mI szakhat6s6gi dll6sfoglal6s6nak indoklSsa:
,,A Szombathely Megyei Jogri V6ros OnkormAnyzata (9700 Szombathely, l(ossuth L, u. 1-3.)
k6relm6re indult targyi fehijit6si 6pit6si engeddlyez6si elj6r6s iigy6ben a Vas Megyei
Korm6nyhivatal M(szaki Enged6lyez6si es Fogyasztovedelmi F6osztdly (11700 Szombathely.
Wessel6nyi u. 7.), mint enged6lyez6 hat6s6g 2015. szeptember 10-6n megkereste a Szombathelyi
Katasztr6fav6delmi Kirendeltseget, mint els6 fokri tilzv6delmi szakhat6siagot szakhatos6gi
allasfoglalas kiadasa celjab6l. A megkeres6 hat6s6g altal csatolt dokumentumok felulvizsgelata
utAn a fenti feltotelek kerultek meghataroz6sra, melyekei az alAbbi jogszab6lyl eloirasok, m(szaki
i16nyelvek indokolnak:

1. Az Orszdgos TLizv6delmi Szabilyzat6l sz6lo 5412014.0(ll. 5.) BM renclelet (tovebbiakban:
OTSZ) 75. S (1) bekezdese ertelmeben: ,,Vezetekes vizelletds letesitese eseten az oltovizet fold
feletti tUzcsapokkal kell biztositani.'
?-. Az OTSZ 73.$ (5) bekezd6se 6rtelm6ben: "A vizszerz6si helyet (gy kell kialakitani, hogy az
tr:1zolt6 g6pjarmUvel mindenkor megkozelitheto, a2: olt6viz akadalytalanul kiveheto legyen."
kozigazgat6si hat6sdgi elj6r5s 6s szolg6ltatAs 6ltalenos
Szakhat6sdgi 6ll6sfoglaldsom
szab6lyair6l sz6l6 2OO4.6vi CXL. torv6ny (tov6bbiakban: Ket.) 44.$ (1) bekezd6sen alapul
Hataskdromet a Nemzeti Kozleked6si Hat6s6gr6l sz6l6 26312006. (Xll. 20.) K,crm. rendelet 8/A. S
(2) bekezd6se es a 3. mell6kelt 3.1 pontjanak 1. sora, a tuzvedelmi hat6sagi feladatokat ellato
szervezetekrol,
tuzv6delmi birseg16l es a tuzv6delemnnel foglalkoz6k kotelez6 6let 6s
balesetbiztositas6 t6l sz6l6 2591201 1. (Xll. 7.) Korm. rendelet i). (1) bekezd6se, illet6kess6gemet a
katasztr6favedelmi kirendelts6gek illetekess6gi terUlet6r6l sz6lb 4312011. (Xl. 30.) BM rendelet 1.S
-a, valamint ugyanezen rendelet 1. mell6klete hatercz-za meg.
Az dnall6 fellebbezes lehet6seg6t a Ket. 44. S (9) bekezd6se alapjen zadam ki "

a

a

1)

Sarvar Varos 0nkorminyzat Jegyzi5je

7O7O-212A15. szSnrri szakhat6s6gi 6ll5sfoglal6s6nak

indokl6sa:

,,4 Szombathely, Szent Me on templom el6tti t6r fel0jitesanak 6pit6si enged6lyez6s6vel
kapcsolatos szakhat6sdgi elldr6s lefolytat6s6ra a Vas l\4egvei Kormdnyhivatal VABiHAT/646212015. szemtj v6gz6s6vel - a term6szetv6delm i kovetc.lm6nyeknek val6 megfelel6sseg

tekinteteben - Sdrvdr V:lros Jegyzdjet jel0lte ki eljerd hat6sAgnak.
A k6relmet megvizsgdlva megellapitottam, hogy a Stzombathely, Szent Merton templom el6tti ter
felUjitasa Szombathely Megyei Jog0 Varos Onkormenyzata Kozgy(l6s6nek a kornyezet- 6s
term6szetv6delem helyi szabalyai16l sz6l6 3312012. (X1.12.) onkormanVzati rendelet6ben
meghatdrozott term6szetv6delmi kovetelm6nyeknek nregfelel.
szakhat6sagi hozzejarulast
term6szetv6delrni kovetelm6nyeknek va16 megfelel6sseg

A

a

k6rd6s6ben a fentiekben hivatkozott jogszabely, valamint a kbzigazgatasi hat6s6gi eljSrds ds
szolgaltat6s 6ltalenos szab6lyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. torv6ny (tovebbiakban: Ket.) 44. S-a
alapjan adtam meg.
Az onell6 jogorvoslatot a Ket. 44. $ (9) bekezdese alapj6n z6rtam ki, s e jogszab6lyi helyre
hivatkoz6ssal adtam taj6koztatast a jogorvoslat lehet(is6g616l.
Hat6skordm 6s illet6kess6gem a Nemzeti Kdzleked6si Hat6s6gokr6l sz6l6 263/2006. (X|1.20.)
Korm. rendelet 3. szam0 mell6klet6nek 31 t6ttAzal, .nal:8. pontjAn €rs a Vas l\rlegyei
Kormenyhivatal V ABIHAT | 646-21 201 5. szem0 kijelol6sen alapul.

kiadmdnyoz6si jog gyakorl6s6t
mely nem min6sUl a hataskor atruhazasenak
a jegyz6
Magyarorsz6g helyi dnkormenyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny B1. S (3) bekezd6s j)
pontj6ban kapott felhatalmazas alaTen kiadott 1712012. (X|1.28.) szAm0 nr:umativ utasit6sban

A

-

-

enged6lyezte."

Sirvir Vdros Onkorm6nyzat Jegyz6je

7070-31?-015.

szamf szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6s6nak

indokl6sa:

,,A Szombathely Szent Marton templom el6tti ter fel[jitasenak 6pit6si

enged6lyez6s6vel
kapcsolatos szakhat6sdgi elja16s lefolytatAsdra a Vas Megyei K.orminyhivatal V'AD/EP/463-2/2015.
szdmi v6gz6s6vel
helyi 6plt6si szabelyzat
telepirl6srendez6si kovr;telm6nyel< 6s
megfelel6ss6ge tekintet6ben - Sarvar VAros Jegyz6jid jelolte kl elj616 hat6s69nak.
k6relmet megvizsgAlva meg6llapitottam, hogy
szakhat6segi hozze erul6s kiad6senak
v6rosrendez6si szempontb6l Szombathely Megyei JogU Veros Onkormany::ata K0zgytil6s6nek
Szombathely Megyei Jogri V6ros Epit6si SzabslyzzttArol6s Szab6lyozdsi Terv€rnek j6vdhagyAs616l
sz6l6 30/2006. (IX.7.) onkormAnyzati rendelete alapjAn - nincsen akad6lya.
A szakhat6sagi hozz(46rulAsl a telep0l6srendez6si krivetelm6nyek 6s a helyi 6pit6si szab6lyzattal
val6 megfelel6ss6genek k6rdeseben a fentiekben hivatkozott jogszab6ly, valarnint a kozigazgatasi
hat6s6gi eljA16s 6s szolgaltat6s 6ltal6nos szabdlyai16l sz6l6 2004.6vi CXL. torv6ny (tovdbbiakban:
Ket.) 44. $-a alapj6n adtam meg,
Az ondll6 jogorvoslatot a Kel. 44. $ (9) bekezd6se alapjen zertam ki, s € jogszabalyi helyre
hivatkozassal adtam tej6koztat6st a jogorvoslat lehetds6ge16l.

a

- a

A

a

-

a Nemzeti Kozleked6si Hatdsegokr6l sz6l6 263/2006. (Xl1.20.)
Korm. rendelet 3. szdmrj mell6klet6nek 3.1 t6bl6zat6nak 9. pontjen (5s a Vas l\4egyei
Hat6skordm 6s illet6kess6gem
Kormanyhivatal

V AD IEP I 463-21201

5. sz6m6 kijelol6s6n alapul.

mely nem min6sul a hateskor atruhazasanak - a jegyz6
MagyarorszAg helyi cinkorm6nyzatair6l sz6l6 201 'l . 6vi CLp(lXlX. torveny 81 . $ (3) bekezd6s 1)
pontjdban kapott felhatalmaz6s alapj6n kiadotl 1712012. (X 1.28.) sz6mI nr:rmativ utasit6sban

A kiadm6nyoz6si jog gyakorlasat

-

enged6lyezte.'

Vas Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sag Teriileti Vizi.ilyyi Hat5sag 30t)00/26201112015.n'|t.
szemu szakhat6sAgi 6ll6sfoglaldsdnak indokl6sa:

,,Vas l\4egyei Korm6nyhivatal Mr:iszaki Enged6lyezesi es Fogyaszt6vedelrni Foosztaly (9700
Szombathely, Wessel6nyi u. 7.), VAJUO/NS 1N5801iV2015. sz:6m[ - 2015.09.10-6n - erkeztetett
megkeres6s6vel a Szombathely, Szent Marton templorn elotti t6r felUjitasanak 6pitesi
enged6lyez6s6re indult hat6s6gi elj6r6sdban a Vas Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6segot
(Szombathely, a tov6bbiakban: Hat6s6g) szakhat6sAgi dll6sfoglal5s megad6sa i16nt kereste meg.
A megkeres6shez mell6kelte a Vasi CAD-TERV Kft. (T6thne Temesi Kinga KE-T/18-0194 eftal 12'
13

15. sziim alatt k6szitett tervdokument6ci6t, A nernzeti Kozleked6si Hat6sdg16l sz6lo 263:2006.
(X|1.20.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. renddet) s/A. (2) bekezd6se 6s a 3. mell6ktet 3.1
s

t6bl6zat 5. pontja alapjen a hat6segi elj6rasban a vi,rllgyi szallhat6s6gi hateskdrben vizsgdlando,
hogy az adott tev6kenys6g megfelel -e a) a felszin alatti vizr-.k min6s6ge vedelm6re vonatkozo

jogszab5lyi kdvetelm6nyeknek,
kdvetelm6nyeknek, valamint

b) az

iv6vizlt1zis v6delm6re vonalkoz6

c) a vizek lefolyiisdria, az 6rt,iz 6s j6g

jogszabalyi

levonul6sra vonatkoz6

kovetelm6nyeknek.

A szakhat6srigi megkeres6s mellekletek6nt megkiildirtt iratok 6s tervdokumentiici6k alapj6n a fent
hivatkozott szakk6rd6sek tekintet6ben az al6bbiakat rlllapitottanl meg.
A Szombathely, Szent Marton templom el6tti t6r fehijitdsa vizbitrzist nem 6rint. r{z 6rintett teriileten
a csapad6kviz zdrt rendszeren keresztirl kerirl elvez:et6sre, nrelynek befogad6ja a szombathel,
Varosi egyesitett rendszeru szennyviz elvezetd rendszer. l\ tervezett Ot az aNiz 6s a j6g
levonulSsdra hat6ssal nincs, felszini viz parti sAvj6t nem 6rinti.
Szakhat6sagi dll6sfoglal6s 1. pontjaban tett eloirasornat a vizgazdalkodesi hatArkor gyakorl6sarol
sz6l6 7211996. (V.22.) Korm. rendetet 11 g (3) bekezd6se 6s a vizjogi enged6tyezeli eljdr6shoz
szukseges k6relemrol es mellekleteir6l sz0l6 18/'1996. (v|.13.) KHVM rendel{}t 2. sz. mell6klete
alapj6n tettem.

A vlzijgyi 6s a vizv6delmi hat6sagi eljarasok igazgatasi szolg6llatesi dijair6l szi,l6 13/2015. (lll.31 .)
BM rendelet 2. sz. mell6klete 4. sorsz5m alatti szakhat6sAgi elj6ras i4 000 Ft igazgatdsi
szolgaltatasi

d

ija megfizet6sre kerrilt.

Jelen szakhat6s6gi ell6sfoglalest a kozjgazgat6si hat6sAgi elj6r6s 6s szolg6ltat6s 6ltal6nos
szabelyair6l sz6l6 2004.6vi CXL. torv6ny (a tovabbiakban: Ket.) 44. S (1), (3) 6s (6) bekezd6se
alapjen adtam.

Az onello fellebbezesi lehet6seget a kozigazgatasi hatosagi elj6ras 6s szolgeltatas altalenos
szabelyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. tdrv6ny 44. g (9) irekezdese alapj6n zartam ki.
Hat6s6g szakhat6s6gi hateskor6t, valamint illet6kess6g6t a vizLigyi igazgratasi

A

6s a

vizi.]gyi,

valamint a vizvedelmi hat6sagi feladatokat ellet6 szervek kijetot6s6r6l sz6l6 223t2014. (tX.4.)
Korm. rendelet 10. $ (1)bekezd6s 6. pontja, valamint a 10. S (2) bekezd6se r5s a 2. mell6klet 6.
pontja, tov6bb6 a Korm. rendelet 8iA. g (2) bekezd6ser 5llapitja rneg.
Szombathelyi Rend6rkapitanys6g Kozleked6srend(rszeti Osztdlyal 8010-100/301 2-1l201 b.megk.
szAm0 szakhat6segi hozz4eruleset indokolas n6lk0l erdta ki.
A Vas Megyei Kormenyhivatal Szombathelyi Jerasi Hivatal Epit6si.igyi 6s Ordks6gv6detmi
Hivatala szakhat6segk6nt val6 megkeres6se az elj6ris soren megttirt6nt, Az 6pit6siigyi 6s
6rdks6gv6delmi Osztely szakk6rd6s vizsgilat sor6n v6lerm6ny6t VA-06D/EOH/1731-2t2015
sz. alatt kiadta. V6lem6ny6t az aldbbiak szerint:
,,A Nemzeti Kcizleked6si Hat6s6gr6l sz6l6 26312A06. (Xll. 20.) Korm. rendelet 3. metl6klet 3.2.6.
pontj6ban meqhatarozott szakk6rd6s vizsg6lata alapJan a Szombathely, Szent M6rton templom
elotti t6r fel(jitasanak 6pit6si engedelyez6s6re vonatkoz6, 2015. szeptember 10-6n 6rkezett
megkeres6s6re az al6bbi v6lem6nyt adom:
A csatolt enged6lyez6si tervdokumentAci6 6s a renderlkez6senrre ell6 adatok cjsszevet6se alapj6n
meg6llapit6sra keriilt, hogy az 6pitkez6s a kcizhiteles r6o6szerti nvilv5ntart6sban 67957. szemon
szerep16 lel6helvet 6rint, ez6rt a kivitelez6s az alAbbi droks6gv6delmi feltetelekkel folytathat6:
Az 6pitkez6ssel kapcsolatos foldmunkak csak n3q6szeti rneofiqvel6s (szakfelirqvelet) mellett
v6qezhetOkl
Az elokeru16 regeszeti eml6keket fel kell tarni.
A r6g6szeti tevekenysdg v6gz6sere a Vas mr-.gyei illetekess6gu meg)'ei hat6k0fl:i varosi
mozeum jogosult. (Savaria M0zeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9.).
INDOKOLAS
A kulturalis or0ks6g vedelm6r6l sz6l6 2001. 6vi LXIV. tdrveny (a tovebbiakban: Kdtv.) 19. $ (2)
bekezd6se szerint a reg6szeti or0ks6g elemei a regeszeti lel6helyr6l csak r6g6szeti feltaras
kerei6ben mozdithat6k el. A Kotv.22. S (1)-(3) bekezd6se ertelm6ben a regi)szeti lel6helynek a
beruhaz6ssal kapcsolatos f0ldmunkaval 6rintett resz6n mege16;16 regeszeti feltduast kell v6gezni. A
16g6szeti €rintetts6g mert6k6t6l fuggoen a hat6saq rerr6szeti meqfrqvel6st (szak,feluqveletet) ir el6.

.

'
u

1,4

A Kotv. 7. $ 36. pontja szerint R6g6szeti megfigyel6ri a beruhiizas foldmunkajanak reg6sz altal a
helyszlnen t0rt6n6 folyamatos figyelemmel kiserese, szukseg eseten a r6g6szeti bont6munka
elv6gz6se 6s a tev6kenys6g r6g6szeti dokument6lAser.

Az 6pitkez6shez kapcsol6d6 fdldmunkakkal 6rintett reg6szeti objektumok v6delm6t - jelenlegi
adataink szerint - elsodlegesen a 16g6szeti megfigyel6s (szakferlUgyelet) megfelel6en biztositja.
Amennyiben nagy jelentos6g(, egyedi r6g6szeti eml6kek kerulnek el6, (gy a reg6szeti megfigyel6s
(szakfeli.igyelet) ell6t6sa nem szolgAlja kiel6glt6en a lel6hely v6delm6t, igy ra tovdbbi r6g6szeti

tev6kenys6get a megel6z6 feltaresra vonatkoz6 sizabalyok szerint kell folytatni. A megel6z0
feltdrdsra vonatkoz6an irdsbeli szerz6d6st kell kotni (Kotv. :22. S (10) bek€)zd6s), 6s az csak
feltarasi engedely birtokaban vegezhet6 (Kotv. 20. g (1) bekezd6s).

A r6qeszeti meqfiqvel6s (szakfeluqvelet) 6s az el6Kerulo r6q(iszeti eml6kek reqel626 r6qeszeti
feltdrasdnak kolts6qeit a beruhez6 koteles viselni. rnivel a Kotv. 19, S (3) bekezd6se szerint a
1696szeti felterasok kolts6geit annak kell fedeznie, akinek 6rdeli6ben a felteres szirks6gess6 v6lt.
A reg6szeti feladatok elv6gz6s6re a muze6lis intezmenyekr6l, a nyilvanos konyvtari ell6tasr6l 6s a
kOzm(vel6d6sr6l sz6l6'1997. 6vi CXL. torv6ny 45/A. {i (2) bekezd6s ba) pontja, valamint a Kotv. 20
$ (4) c) pontja alapjan a Vas megy6ben illetekes megyei hat6kc,ru varosi muzeum jogosult.
Felhivom a figyelmet, hogy a kulturalis oroks6g v6delm6r6l sz6l6 2001. 6vi LXI\/. tv. (tovdbbiakban:
Kotv.) 24. $ (2)-ben foglaltak szerint, amennyiben iaz 6pitkez6s soran regeszeti emlek, illet6leg
lelet kerul el6, a felfedez6 (a munka felel6s vezet6je) koteles a r€geszeti enrleket vesz6lyezteto
tev6kenys6get felfuggeszteni, es az illetekes jegyzo Utjan a Forster Gyula Nemzeii
Ordks6gv6delmi 6s VagyongazdAlkodasi Kozpontnak halad€rktalanul bejelenteni. A bejelent6si
kotelezetts6g elmulasztdsa a Kotv.82. S (2) bekezdese, valamint az orciksr'gv6delm i birs6gr6l
sz6l6 19112001. (X|.18.) Korm. rendelet alapjen oroks6gv6delrni birsdg kiszabrisdt vonhatja maga
ut5n.

Az 6pftkez6shez kapcsol6d6 oroks69vedelmi szakk6rd6s v6lem6nyez6s6re hatdskoromet

a

r6g6szeti orokseg 6s a mr.iemleki 6rt6k v6delm6vel kapcsolatos szabalyokr6l sz6l6 39/2015. (1...
11.) Korm. rendelet 3. $ a) pontja, a f6vdrosi 6s megyei kormdrnyhivatalok szeryezeti 6s mUkodesi
szabelyzateftl sz6l6 712015. (lll, 31.) MvM utasit6s 25. S-a, illetekess6gemet az oeljr. 1. szami
mel16klete 6llapitja meg,
kiadmanyoz6s joga
f6verosi 6s megyei korm6nyh ivatalok szerv€rzeti 6s mUkodesi
szabAlyzatedl sz6l6 712015. (lll. 31.) MvM utasitas 20. S-6n alapul..,,

A

a

A Nyugat-dunanttili Kiirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delrni Feltigyel6s69 szakhat6sagk6nt
val6 megkeres6se az eljaras sor6n megttirt6nt, /\ felugyel6s6g szakk6rd6s vizsgalat soran
v6lem6ny6t VAV/KTF/3816-8/2015 sz. alatt kiadta. V6lem6ny6t az al6bbiak szerint indokolta:
,,Tisztelt Cim hivatkozott sz6mri level6ben szakk6rd6s vizsg6latat k6rte a Szombathely, Szent

Marton templom el6tti t6r felUjitesanak - Lit 6s t6rburkolat 6pit6s, csapad6kviz elvezet6s - 6pitesi
enged6lyez6si elj6rdsa sordn.
A benytjtoit k6relem alapjan a fenti targy0 ugy a Nemzeti Kozleked6si Hat6s6gr6l sz6l6,
m6dositott 263/2006. (X|1.20.) Kormanyrendelet 3. sz6m0 melldklet. 3.2. teblezatenak 5 pontja
alapj6n vizsgaland6 szakk6rd6sek tekinteteben enged6lyezhetr5.
Az ellAsfoglalas ellen on6l16 jogorvoslatnak nincs helye, az csak az Ligy 6rdemdrben hozott
haterczaI, illetve az elj6rdst megszuntet6 v6gz6s elleni jogorvoslat keret6ben tdlmadhat6 meg
A m6sodfoki kornyezetvedelmi 6s term6szetv6delrn i szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6s kiadas6ra az
Orszagos Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delrli F(ifelugyeloseg (tov6bbiakbran OKTF, Budapest,
M6szdros u. 58/a.) jogosult.
lndokoles
A Vas Megyei Kormdnyhivatal Mr:iszaki Engedelyez6si 6s Fogyaszt6vedelmi F6osztaly
megkeresessel 6lt a Szombathely, Szent l\ilarton templom el6tti ter felUjit6sanak - it 6s t6rburkolat
6pit6s, csapad6kviz elvezet6s - epit6si enged6lyez6si elj6rasa soran.
A beny0jtott, Vasl CAD-TERV l\iluszaki Tervez6 6s Szolgaltat6 Kft. (Szombathely) eltal k6sziteti
tervdokument6ci6 (munkaszdm: 12-15) felitlvizsgSlata sordn megAllapitottam, hogy a beruhAzas
parkol6t is 6rint, ez6rt a Nemzeti Kozleked6si Hat6segr6l sz6l6 263/2000. (Xll. 20.) Korm. rendelet 8iA
s (2) bekezd6se 6s 3.2. sz5mLi mell6klete 5. pont 1-2. alpontja alapj6n az enged6 yez6si elj6rds sor-n
szirks6ges annak vizsg6lata, hogy a tev6kenys69 v6gz6se soriin felt6telezhet6k-e jelent6s

L]

kornyezeti hatesok. A rendelkez6sre 5ll6 dokumenturnok alapj6n meg6llapithati,, hogy a tervezett
beruh6zas nem jar jelent6s k6rnyezeti hat5ssal.
Benyijtott dokumentdci6 alapjdn megellapitottam, hogy az 6rintett ingatlanok berlterlrleten
helyezkednek el, vedett term6szeti teritletet nem 6rintr-.nek.
A Vasi CAD-TERV Muszaki Tervezo 6s Szolgeltato Kji. dltal keszitett dokument6ci6 alapj6n
meg6llapithat6, hogy l6gszennyez6 pontforres nem letesul. A tervezett felujites 6s 0zemel6s
iv6vizelldtdst nem i96nyel, szennyviz nem keletkezik, v6dett vizbdzist nem 6rint.
Szombathely vdros kozigazgat6si teriilete a felszin alatti vizek vedelme16l sz6l6 219/2004. (Vtt.
21 .) Korm. rendelet 7. g (4) bekezd6se 6ltal nevesitett t6rk6p 6s a 2. sz6mI mell6klet, vatamint a
felszin alatti viz ellapota szempontjeb6l 6zekeny terUleten l6vo tebpul6sek besorolilsa16l sz616
2712004. (Xll.25.) KWI\4 rendelet mell6klete alapj6n a felszin atatti viz 6llapota szernpontj6b6l
fokozottan 6s kiemelten 6126keny teriiletnek min6sUl. A tervezett felLljltes es uzemeltetes
szempontjeb6l a felszini- 6s felszin alatti vizek vonatkozzisiiban a tev6kenys6g kOvc}tkezteben nem
felt6telezhet6 jelentos kornyezeti hates.
A tervezett felijit6s kornyezetv6delm i 6s term6szetv6delm i 6rd€)ket nem s6rt.
A kdrnyezetv6delmies term6szetv6delm i szakkerd6s vizsgalat,Lval kapcsolatos egy6b eljer6si
kolts69ekr6l 6s szakert6i dijakr6l sz6l6 7812015. (lll. i|1 .) Kormanyrendelet - tovabbiakban Korm.
rendelet - 1. sz6m[ melleklet 4. pontja szerint a kcirnyezetv6delmi 6s termeszetvedelmi
szakk6rd6s vizsgelata eljarasi kdlts6ge 14 000,- Ft, a Korm. rendelet 10. pontja szerint a kornyezeti
hat6sok jelent6s6genek vizsgalata eljarasi kOltsege - a 4. pontban meghaterozott l4 000,- Ft
igazgat6si szolgSltat6si dij megfizet6se mettett - 1 3i3 000,- Ft.
Az 0nal16 jogorvoslatot,,a kozigazgatasi hat6sAgi eljar6si 6s szolgaltat6s dltal6nos s;zab6lyai16l" sz6lo,
m6dositott 2004. 6vi CXL. torv6ny 44. S (9) bekezd6se elapjAn zArlam ki, s e jogszerb6lyi helyre
hivatkoz6ssal adtam t46koztatast a jogorvoslat lehet6s{{e16l.
Allasfoglal6somat a Nemzeti Kozleked6si Hat6sag16l sz6l6, m6dositott 263/200r5. (X1t.20.)
Kormenyrendelet 8/A. S (2) bekezd6se, valamint a 3. sz6mt mell6klet 3.2Iedezal5.16s 5.2 pontja
alapjan adtam ki.
A Vas Megyei Kormanyhivatal hat6sk<ire a kornyezetv6delm i 6s termeszetvddelm i hai6s6gi es
igazgatesi feladatokat ellat6 szervek kijelctl6s6r6l sz6l6 7112015. (lll. 30.) Kornr. rendelet 26. S ('1)
b) pontj6n 6s 27. S (1) c) pontjan; illet6kess6ge a B. g ('1) bekezd6s6n, valamint a 2. sz. mell6klet 3.
pontjen alapul."

A

rendelkez6 reszben tett kik0t6sek 6s a szakhat6segok, kozritkezel6k, kdzmri-iizemeltet6k,
hozzejarulasai alapjan az Epittet6 k6relme targy6b€rn a rendelkezo r6szben foglaltak szerint
hatAroztam.

A rendelkez6 r6szben tett kikotesek indoklasa:
A koz0tkezel6 6s kdzmUkezel6k nyilatkozatanak ervenyessegi idejet nem szerepeltettem a
joger6s 6pitesi
hat5rozatban, hiszen a 9312012 Kom. rendelet 15. $ (1) bellezd6s alapjan:

-

'A

enged6ly herom 6vig hat6lyos." El6irtam a munkaterulet atadAs-atv6telre tort6n6 meghiv6sukat.
Az 6pit6s alatti ideiglenes forgalomszabalyozasi terv j6v6hagydset a 312001 . (1. 31 .) KoVilVl sz.
rendelet mellekletenek V. fejezet 11.4. pontja alapjan irtam el6.

-

A k6relem 6s mell6kletei, illetve a tervdokumenteci6 6ttanulmanyozAsa ui6n meglillapitottam, hogy, a
rendelkez6 r6szben tett kikotesek megtartesa mellett az 6pit6si enged6ly megad6s6nak akadarya
nincs, az epit6s mesok jogos 6rdekeit nem s€rti, illetve el6segiti a kozuti kozlekr:des biztonsagossa
t6telet 6s a kozleked6sfejleszi6si c6lkit(z6sek szinvonalas megold6set.

A rendelkez6 r6szben szerepl6 dont6s meghozatala soran a Nernzeti Kozlekeddsi Hat6s6gr6l sz6l6
26312006. (Xll. 20.) Korm. rendelet 4. $ (5a) pontj5ban biztositott jogkoromben;

anyagj jogilag a rendelkez6 r6szben foglalt feltetelekkel 6s kik0t6sekkel, a:z utak 6pit6s6nek,
forgalomba helyez6s6nek 6s megszLintet6s6nek enged6lyezes0rol sz616 93/2012. (V.10.) Korm
rendelet,

tovabba az utak forgalomszabalyozas6r6l 6s a kdz0ti jelz6sek elhelyezes6r6l sztrl6 2011984. (X|.21.1
Kl\4 sz. rendelet, il|. a mell6kletekent megjelent ForgalomszabalyoZ:asi Mtjszaki Szi:lbalyzat,
valamint az utak igazgates6r6l sz6l6 m6dositott 19i1994. (V.31 .) K.HVM. sz. rendelet alapjan,
eljaresjogilag a kozigazgat6si hat6s6gi elj6ras 6s szolgeltat6s 6ltalanos szabalyair6l sz6l6 2004.6vi
CXL torv6ny (tov6bbiakban: Ket.) 20. S (1) bekezdese aliapjan hozlam meg.
tt)

Hat6s6gom illetekesseg6t a f6verosi 6s megyei kormzrnyhivatabkr6l,valamint
sz6l6 6612015. (lll. 30.) Korm. rendelet 2. g (1) bekezd6se d apitja meg.

a

jer6si hivatalokr6l

Jelen enged6lyben foglaltak nem teljesit6se eset6n elidresi birsrig kiszabds6ra a Ket. 140. g-a; az
6pit6si enged6lyt6l elt6r6 6pit6si munk6k eseten p6nzbirsag kiszabds6ra a Kkt. 29./A. S-a ad
lehet6s6get, ezekre enged6lyes figyelm6t kUlon felhivtam!

A hat6s6gi elj6rasi dijat, illetve a fellebbez6si elj6r6s dijat az ltiigyi hat6sagi eljalr6sok dijair6l sz6t6
2611997. (xll, 12.) KHVM rendelet 1. S, 3. S (1) bekezd6s; illet6leg a 2. S (1) bek€rzd6s rendetkez6sei
szerint - a l6tesitmeny mUszaki adatait figyelembe v6ve,- dllapitottam meg.
(SzAmlasz6m: VST15-00167/201 5,, Sorsz6m: 93/20j S.)

A fellebbez6s

lehet6s6get a Ket. 98. S (1) bekezd6$e, iltet6teg a 99. S (1) bekezd6se atapjdn
biztositottam. A fellebbez6s elektronikus uton t6rt6n6 benyujtasenak lehet6s6g6t a Kkt. 29lB. S (1)
bekezd6se alapjan z6rtam ki.
A fellebbez6si eljeras dijera az 0tiigyi hat6s6gi etjdrdsok dijair6t sz6t6 26t1997. (x . 12.) KHVM
rendelet 2. $ (1) bekezd6s6nek rendelkez6sei vonatkoznak.

Szombathely, 20t5. november

f-4,

Harang026 Bertalan korm6nymegbizott
nev6ben 6s megbizasab6l:

t7

Kapjak (t6rtivev6nnyet | ):

1. Epittet6: szombathely Megyei Jog0 V6ros onkorm6ny zata g700 szombathely,
2. feNezS. Vasi CAD-TERV Kft 9200 Szombathelv, Szernt M6rton u. 67-69.

Kossuth L. u. 1-3,

Szakhat6sSqok:
3, Sarvar Vdros OnkormAnyzat Jegyz6je 9600 Sarvar, V6rkerirlet 2.
4. Szombathelyi Rend6rkapit6nysdg Kozleked6srend6szeti Oszt6ly, Szombathely

5

Vas Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sSg Szombathetyi

6.

Szombathely
Vas Megyei Katasztr6fav6detmi lgazgat6s:lg Terijleti Vizligyi Hat6sdg

Katasztr6favdCelmi kirendehseg,

Eqv6b 6rintettek:

7. Vas Megyei Korm5nyhivatal Szombathelyi Jerasi Hivatal Epit6si 6s Oroks6gv6delmi Osztdly,
Szombathely e-mail
Korm6nyhivatal Kdrnyezetv6delmi es Term6szetv6delmi F6osztaly e-mail

8. Vas l\4egyei

Erintett kozritkezel6 es kozm0kezel6k
Szombathely, MJV Pold6rmesteri Hivatal Varosilzemeltet6si Os;ztdlv
1o.T-Com ZRt, Sopron
I 1 . E-ON Eszak-dun6nt0li Aramh6t6zati ZRt
1 2.igAz-D6gaz FdldgSzeloszt6 ZRt. Szombathetyi Kirendelts6g
l3.Yasiviz Zrt,9700. Szombathely, R6k6czi u. .19.
l4.Szombathelyi Tavh6szolgaltat6 Kft, 9700 Szombathely, M6rciur; 1b. t6r S/A
15.GTS Hungari Kft, 2040 Budaors lpartetep u. 13-1S.
1 6.Invitel T6vkozl6si Zrt.
17.UPC Magyarorszdg Kft., 9700 Szombathely, Kossuth L. u.8.
18.Szomsz6dos ingatlanok hirdetmeny 0tj6n
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