KÖZMŰNYILATKOZAT / 937199536
a kérelmező számára
E-közmű által hitelesítve.
A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:

NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL
KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

2022.03.17.

Invitel Távközlési Zrt.

2022.03.28.

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2022.03.18.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

2022.03.21.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:

937199536

Kérelem típusa:

KÖZMŰNYILATKOZAT

Státusz:

Nyilatkozat érvényes

Benyújtás időpontja:

2022.02.15.

Hiánypótlás időpontja:

2022.03.16.

Kérelmező neve:

Szilvás István (486749604)

Kérelmező típusa:

tervező

Kérelmező kinek a nevében jár el?

jogi személy nevében

Felhasználás jellege:

közösségi célú

Kérelem célja:

sajátos építmények engedélye

Kérelem tárgya:

Sótony község csapadékvíz elvezetése

Határidő-számítás jogalapja:

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

Építmény típusa:

víziközmű és vízgazdálkodási építmények

Építmény funkciója:

Vízrendezési és vízhasznosítási mű, akvadukt

Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:

1 km alatti hossz

1 / 19

LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU EKOZMUHELPDESK@E-EPITES.HU - V: 1.30

Készült: 2022.03.28.

KÖZMŰNYILATKOZAT / 937199536
a kérelmező számára
E-közmű által hitelesítve.
A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:

1

Név:

Szilvás István

Adószám:

57818308138

Cím:

9763 Vasszécseny, Táncsics Mihály utca 4.

Telefon:

+36203770810

E-mail cím:

aquadrop.kft@gmail.com

ÉRINTETT TERÜLET:

Település:

Sótony

Helyrajzi szám:

429/3

Megadott tervezési terület:
POLYGON((490977.3 208163.06,490956.86 208146.26,490979.26 208103.7,490995.78
207990.58,490943.42 207816.42,490764.21 207505.52,490801.73 207480.88,490986.81
207812.68,491032.17 207993.98,490996.46 208150.64,490977.3 208163.06))
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KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13

SZAKÁGA(I):
/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitel Távközlési Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1134 Budapest 13. ker., Váci út 37

SZAKÁGA(I):
/ Szakág (HI):
Kijelölés módja:

Hírközlés
automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.
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ÜZEMELTETŐ NEVE:

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

6724 Szeged, Pulz utca 44 A épület 3. emelet

SZAKÁGA(I):
/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19

SZAKÁGA(I):
/ Szakág (VI):
Kijelölés módja:

Vízellátás
automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.
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MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):

CS-1.pdf (3276288)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):

CS-2.1.pdf (3276289)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):

CS-2.2.pdf (3276290)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):

CS-3.1.pdf (3276291)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):

CS-3.2.pdf (3276292)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):

CS-3.3.pdf (3276293)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)
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/ Fájlnév (azonosító):

CS-3.4.pdf (3276294)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):

CS-3.5.pdf (3276295)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):

CS-3.6.pdf (3276296)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):

CS-4.pdf (3276297)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):

CS-5.pdf (3276298)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):

CS-6.pdf (3276299)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):

Iratok.pdf (3276300)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)
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KÖZMŰNYILATKOZAT / 937199536
a kérelmező számára
E-közmű által hitelesítve.
A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ Fájlnév (azonosító):

Sótony_Alaptérkép_Kiviteli.dwg (3276301)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.02.15.

Rögzítő neve:

Szilvás István (486749604)

HIÁNYPÓTLÁSI INFORMÁCIÓK:

Hiánypótlás dátuma:

2022.03.16.

Kifejtés:
A kérelmező nem tett megjegyzést a hiánypótláshoz.
Mellékletek:
Fájlnév:

Sótony_Alaptérkép_Kiviteli_01.dwg

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.03.16.

Fájlnév:

CS-4.01.pdf

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.03.16.

Fájlnév:

CS-2.2.01.pdf

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.03.16.

Fájlnév:

CS-2.1.01.pdf

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2022.03.16.
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KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.02.16.

Ügyintéző neve:

Horváth Balázs (790615507)

Ügyintéző telefon:

+36305416915

Ügyintéző email cím:

balazs.horvath2@eon-hungaria.com

Kifejtés:
Nincs kiegészítés.
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/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma:

2022.02.18.

Ügyintéző neve:

Gyurák Pál (708878435)

Ügyintéző telefon:

30/2771355

Ügyintéző email cím:

pal.gyurak@eon-hungaria.com

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való
megadásáról

Kifejtés:
A Tisztelt Cím kérte a tárgyi létesítmény építésének engedélyezési tervéhez közmű kezelői
hozzájárulásunkat.
Kezelői hozzájárulásunkat az alábbiak figyelembe vételével megadjuk:
Felhívjuk figyelmüket, hogy a munkaterületen erősáramú berendezéseink vannak, melyek
megsértése, megrongálása súlyos baleset okozója lehet (0,4kV-os kommunális légvezetékek és
tartóoszlopaik; és 0,4kV-os kom-munális csatlakozó kábelek).
A csatlakozó kábelek pontos helyzetét munkaterület átadásig kérjük pontosí-tani!
A terv szerint az utcákban nyílt árokban is történik a csapadékvíz elvezetés. A terv szerint oszlopaink
és csatlakozó kábeleink kerülnek a nyílt csapadékvíz árkokba. Az oszlopoktól minimum 1 m
távolságot kell tartani és az érintett csatlakozó kábelek mechanikai védelembe helyezését kérjük.
Amennyiben ez nem megvalósítható az oszlopoknál az állékonyság megtartásának érdekében, az
oszlopok köré betongallér, illetve betonlapozást kérjük kivitelezni.
Valamint OTR oszloptranszformátor állomások és a kisfeszültségű hálóza-tok elosztó szekrényei
mellett nyílt árkos kiképzés nem lehet. Az elosztó szekrények mellett kérjük meghagyni a jelenlegi
terepszintet. Amennyiben ez nem lehetséges kezelőjárdát kérünk kialakítani átereszek és betonlapok
segítségével!
A kivitelezési munkálatok során a kisfeszültségű hálózatok tartószerke-zetétől 1 méteres, 20kVos hálózatoktól 2 méteres távolság betartását írjuk elő. Amennyiben a munkálatok során a villamos
hálózaton, vagy földelési rend-szerein sérülés ill. kár keletkezik, annak helyreállítási költségei a kárt
okozót terhelik. A csatlakozó kábel megrongálása esetén a teljes kábelszakaszt cserél-ni kell.
A földkábel keresztezéseket a műszaki dokumentációban és a helyszínraj-zokon is kérjük feltüntetni.
Továbbá kérjük ugyanitt felhívni a kivitelező figyelmét a villamos hálózatok közelében végzett
munkálatok veszélyeire.
- A felmerülő villamos problémával az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Szombathelyi
Régiójának illetékes területgazdáit szíveskedjenek felkeresni. Gyurák Pál; 30/2771355,
pal.gyurak@eon-hungaria.com
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma:

2022.03.21.

Ügyintéző neve:

Gyurák Pál (708878435)

Ügyintéző telefon:

30/2771355

Ügyintéző email cím:

pal.gyurak@eon-hungaria.com

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való
megadásáról

Kifejtés:
A Tisztelt Cím kérte a tárgyi létesítmény építésének engedélyezési tervéhez közmű kezelői
hozzájárulásunkat.
Kezelői hozzájárulásunkat az alábbiak figyelembe vételével megadjuk:
Felhívjuk figyelmüket, hogy a munkaterületen erősáramú berendezéseink vannak, melyek
megsértése, megrongálása súlyos baleset okozója lehet (0,4kV-os kommunális légvezetékek és
tartóoszlopaik; és 0,4kV-os kom-munális csatlakozó kábelek).
A csatlakozó kábelek pontos helyzetét munkaterület átadásig kérjük pontosí-tani!
A terv szerint az utcákban nyílt árokban is történik a csapadékvíz elvezetés. A terv szerint oszlopaink
és csatlakozó kábeleink kerülnek a nyílt csapadékvíz árkokba. Az oszlopoktól minimum 1 m
távolságot kell tartani és az érintett csatlakozó kábelek mechanikai védelembe helyezését kérjük.
Amennyiben ez nem megvalósítható az oszlopoknál az állékonyság megtartásának érdekében, az
oszlopok köré betongallér, illetve betonlapozást kérjük kivitelezni.
Valamint OTR oszloptranszformátor állomások és a kisfeszültségű hálóza-tok elosztó szekrényei
mellett nyílt árkos kiképzés nem lehet. Az elosztó szekrények mellett kérjük meghagyni a jelenlegi
terepszintet. Amennyiben ez nem lehetséges kezelőjárdát kérünk kialakítani átereszek és betonlapok
segítségével!
A kivitelezési munkálatok során a kisfeszültségű hálózatok tartószerke-zetétől 1 méteres, 20kVos
hálózatoktól 2 méteres távolság betartását írjuk elő. Amennyiben a munkálatok során a villamos
hálózaton, vagy földelési rend-szerein sérülés ill. kár keletkezik, annak helyreállítási költségei a kárt
okozót terhelik. A csatlakozó kábel megrongálása esetén a teljes kábelszakaszt cserél-ni kell.
A földkábel keresztezéseket a műszaki dokumentációban és a helyszínraj-zokon is kérjük feltüntetni.
Továbbá kérjük ugyanitt felhívni a kivitelező figyelmét a villamos hálózatok közelében végzett
munkálatok veszélyeire.
- A felmerülő villamos problémával az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Szombathelyi
Régiójának illetékes területgazdáit szíveskedjenek felkeresni. Gyurák Pál; 30/2771355,
pal.gyurak@eon-hungaria.com
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ MELLÉKLETEK
Nincs rögzített adat.
ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitel Távközlési Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.02.21.

Ügyintéző neve:

Bertháné Pucher Adrienn Ilona (952395588)

Ügyintéző telefon:

+36 50 101 1285

Ügyintéző email cím:

adrienn.pucher@digi.hu

Kifejtés:
Nincs kiegészítés.
/ HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS
Rögzítés dátuma:

2022.02.22.

Ügyintéző neve:

Bertháné Pucher Adrienn Ilona (952395588)

Ügyintéző telefon:

+36 50 101 1285

Ügyintéző email cím:

adrienn.pucher@digi.hu

Típus:

hiánypótlást kér

Kifejtés:
Tisztelt Szilvás István! A tervezett építés érinti az Invitel Zrt. földkábeles és légkábeles hálózatát. A
közműegyeztetésre feltöltött helyszínrajzól hiányzik társaságunk hálózata. Adatszolgáltatást az
aquadrop.kft@gmail.com e-mail címre elküldtem Önnek, kérem szíveskedjen a tervre felvezetni az
Invitel hálózatát. Köszönettel, Bertháné Pucher Adrienn
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/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma:

2022.03.28.

Ügyintéző neve:

Bertháné Pucher Adrienn Ilona (952395588)

Ügyintéző telefon:

+36 50 101 1285

Ügyintéző email cím:

adrienn.pucher@digi.hu

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való
megadásáról

Kifejtés:
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A bemutatott terv alapján megállapítom, hogy az építés az Invitel Távközlési Zrt. optikai gerinc és
helyi hálózatának nyomvonalát ÉRINTI.
Szilárd burkolat, illetve szilárd burkolati elem nem fedheti a nyomvonalunkat. A nyomvonalunk
mellett kötelezően megtartandó az 50 cm-es védősáv, ebbe a védősávba nem kerülhet bele szilárd
burkolatú elem. A munka megkezdése előtt kérjük megrendelni a nyomvonalkitűzést,
nyomvonalkitűzés és szakfelügyelet nélkül a munka nem kezdhető meg. Szakfelügyeletünk
díjköteles.
Amennyiben a tárgyi építés miatt az Invitel Zrt. tulajdonú távközlési hálózat védelembehelyezése,
illetve átépítése válik szükségessé, ez a beruházó költségére történik. Invitel Zrt. tulajdonú hálózat
kiváltása esetén a tervet távközlési tervezővel készíttesse el a beruházó. A távközlési hálózat
átépítésével, annak lebonyolításával (tervezés, kivitelezés stb.) kapcsolatban kérem, keresse
kapcsolattartónkat: Golarits Réka e-mail: golaritsr@invitel.co.hu. A kivitelezés során kérjük a
következő szempontok figyelembevételét: A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ
7487/3-80 számú közmű rendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott
helyet szabadon kell hagyni. A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében csak kézi
szerszámmal és szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni, mindennemű gépi munka
tilos! A földalatti kábelek pontos helyét és mélységét a keresztezéseknél, ill. megközelítéseknél
műszeres kitűzéssel kell megállapítani. A távközlési hálózat nyomvonala kizárólag kézi földmunkával
tárható fel, a kutató árkok megfelelő sűrűségű alkalmazásával. Párhuzamos nyomvonalvezetés
esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség
esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni az INVITEL létesítményét. A távközlési hálózatot érintő
munkálatokat csak a hálózat biztonságba helyezése után engedélyezzük. A szakfelügyeletet és a
kitűzést az Invitel Zrt.-től Berkes Gábor berkesg@invitel.co.hu, kozmuegyeztetes@invitel.co.hu - a
kiviteli munkák megkezdése előtt legalább 10 nappal írásban meg kell rendelni. Szakfelügyelethez,
munkaterület átadáshoz, műszaki átadáshoz, üzemeltetői nyilatkozat kiállításához, kérem, keresse
műszaki ellenőr munkatársunkat, és mindig hivatkozzon az egyeztetés e-közmű azonosítójára.
Kérjük bejelenteni a kivitelező nevét, címét, felelős műszaki vezető nevét és elérhetőségét, a munka
megkezdésének időpontját, és az E-közmű azonosítószámot. Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy
mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező
egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül
hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól. Amennyiben a beruházó és
kivitelező az előírt kitűzést ill. szakfelügyeletet nem rendeli meg - és a távközlési hálózatot
megrongálja -, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk. A feltárt
kábelek munkaidőn túli őrzéséről vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a
kivitelezőnek kell gondoskodnia. Az INVITEL létesítmények fedlapjain anyagot tárolni tilos. A
nyomvonalon kizárólag olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet az INVITEL erre irányuló kérése
esetén a kivitelező 1 órán belül képes eltávolítani. A keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges
feltárásokat a földdel történő betakarás előtt az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételeztetni és
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A tervezés vagy a kivitelezés során semmilyen körülmények között
nem használhatóak fel az Invitel Zrt. tulajdonában levő hálózatrészek, eszközök. A jelen eljárásban
csatolt tervtől eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újra egyeztetés szükséges, és jelen
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nyilatkozat érvényességét veszti. Nyilatkozatunk a közműnyilatkozat érvényessé válásától számított
egy évig érvényes.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
/ MELLÉKLETEK
Nincs rögzített adat.
ÜZEMELTETŐ NEVE:

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.02.23.

Ügyintéző neve:

Szőke Marietta (982907357)

Ügyintéző telefon:

06202808454

Ügyintéző email cím:

szoke.marietta@mvm.hu

Kifejtés:
Nincs kiegészítés.
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/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma:

2022.03.16.

Ügyintéző neve:

Szőke Marietta (982907357)

Ügyintéző telefon:

06202808454

Ügyintéző email cím:

szoke.marietta@mvm.hu

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való
megadásáról

Kifejtés:
-Kérjük a mellékletekben szereplő „A KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV és a
KÖZMŰNYILATKOZAT” figyelembevételét
Tervmódosítás, vagy tervtől való eltérés esetén, újból fel kell keresni társaságunkat!
AZ ÉRINTETT GÁZVEZETÉK EGYEZTETETT NYOMVONALÁNAK PONTOS HELYSZÍNRAJZI ÉS
MAGASSÁGI FELTÜNTETÉSE A TERVEKBEN A TERVEZŐ VAGY KÉRELMEZŐ FELELŐSSÉGE.
Az egyeztetés nem terjed ki a telekhatáron belül üzemelő gázvezetékekre!
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma:

2022.03.17.

Ügyintéző neve:

Szőke Marietta (982907357)

Ügyintéző telefon:

06202808454

Ügyintéző email cím:

szoke.marietta@mvm.hu

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való
megadásáról

Kifejtés:
-Kérjük a mellékletekben szereplő „A KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV és a
KÖZMŰNYILATKOZAT” figyelembevételét
Tervmódosítás, vagy tervtől való eltérés esetén, újból fel kell keresni társaságunkat!
AZ ÉRINTETT GÁZVEZETÉK EGYEZTETETT NYOMVONALÁNAK PONTOS HELYSZÍNRAJZI ÉS
MAGASSÁGI FELTÜNTETÉSE A TERVEKBEN A TERVEZŐ VAGY KÉRELMEZŐ FELELŐSSÉGE.
Az egyeztetés nem terjed ki a telekhatáron belül üzemelő gázvezetékekre!
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ MELLÉKLETEK
Fájlazonosító:

3333072

Fájlnév:

Közmű egyeztetési jegyzőkönyv.pdf

Típus:

Dokumentum

Rögzítés időpontja:

2022.03.16.

Rögzítő neve:

Szőke Marietta (982907357)

Fájlazonosító:

3333073

Fájlnév:

Közműkezelői hozzájárulás.pdf

Típus:

Dokumentum

Rögzítés időpontja:

2022.03.16.

Rögzítő neve:

Szőke Marietta (982907357)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.02.23.

Ügyintéző neve:

Illés Bálint (859435558)

Ügyintéző telefon:

+3694500932

Ügyintéző email cím:

illes.balint@vasiviz.hu

Kifejtés:
Nincs kiegészítés.

16 / 19

LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU EKOZMUHELPDESK@E-EPITES.HU - V: 1.30

Készült: 2022.03.28.

KÖZMŰNYILATKOZAT / 937199536
a kérelmező számára
E-közmű által hitelesítve.
A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma:

2022.03.09.

Ügyintéző neve:

Illés Bálint (859435558)

Ügyintéző telefon:

+3694500932

Ügyintéző email cím:

illes.balint@vasiviz.hu

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való
megadásáról

Kifejtés:
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Kérelmükre az alábbiakat nyilatkozzuk:
A Sárvári Vízszolgáltatási Üzemmérnökség részéről:
-Az építési területen vízvezeték üzemel.
-A közműegyeztetés megtörtént a szakági helyszín rajzo(ka)t a tervező rendelkezésére bocsátottuk.
-A munkaterület átadás-átvételről és a munkavégzés megkezdéséről írásos értesítést kérünk a
kivitelező és a műszaki ellenőr megnevezésével ( VASIVÍZ ZRt. , Szombathely , Rákóczi u. 19 ).
-A kivitelezési és nyomvonal kitűzési munkálatok csak a VASIVÍZ ZRt. szakfelügyeletével végezhetők,
melyet cégünktől írásban meg kell rendelni.
-A kezelésünkben lévő közművek 2-2 méteres körzetében kézi földmunkavégzést kérünk.
-Az építési területen a víz ill. szennyvíz vezeték műtárgyait ( tolózár aknák , szennyvíz aknák , tolózár
beépítési készletek , tűzcsapok , tűzcsap szekrények , tisztító nyílások, stb. ) meg kell védeni ,
amennyiben szükséges szintbe kell helyezni őket.
-A szintbehelyezés csak betonnal vagy előre gyártott beton elemmel történhet.
-A kezelésünkben lévő aknákat az építés során kérjük az építési törmeléktől megvédeni. Amennyiben
mégis törmelék kerül a tolózár aknákba azt kérjük kitakarítani ill. a szennyvíz aknákat kitakarítani és
kimosatni.
-Az építési területen méretlen helyről ( tűzcsap , közkút) vizet vételezni csak előzetes engedélyünkkel
lehet.
-A kezelésünkben lévő közművek legkisebb takarási mélysége 100 cm lehet.
-A kezelésünkben lévő közművektől a védőtávolságot be kell tartani. Párhuzamos építés esetén 1
méter vízszintes távolságot, keresztezés esetén 50 cm magassági távolságot kell tartani.
-Az építés során a kezelésünkben lévő közművek nyomvonalára semmilyen műtárgy nem építhető.
-A kezelésünkben lévő közművek keresztezésekor azokat elmozdulás ellen rögzíteni kell.
-A kezelésünkben lévő közművek keresztezésekor az építendő új közművet 2 méter hosszan
védőcsőbe kell elhelyezni.
-Amennyiben az építés során a kezelésünkben lévő közműveket ki kell váltani azt a VASIVÍZ ZRt.-nél
meg kell rendelni.
-Az elkészült keresztezést betakarás előtt kérjük bemutatni-A tervhez képest történt módosításokat csak a VASIVÍZ ZRt. jóváhagyásával lehet kivitelezni.
-Az építés során a víz ill. szennyvíz vezetékkel kapcsolatos műszaki beavatkozások és a
szakfelügyelet költsége egyéb megállapodás kivételével a kivitelezőt terhelik.
-Amennyiben rongálás történik annak javítását a VASIVÍZ ZRt. ? nél meg kell rendelni , ennek költsége
a kivitelezőt terheli. Vízvezeték rongálás esetén a helyreállítási költségen felül az elfolyt víz díját is
meg kell fizetni. A műszaki átadás-átvételhez az általunk benyújtott számlák ( szakfelügyelet ,
rongálás , kiváltás ) kiegyenlítésig hozzájárulni nem tudunk.
-Amennyiben az előírt szakfelügyeletet nem veszik igénybe a műszaki átadáshoz hozzájárulni nem
tudunk.
-Rongálás esetén az alábbi számot kérjük hívni : 06-95-320-442
-Ezen nyilatkozat 6 hónapig érvényes , másra fel nem használható.
Egyéb:
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Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma:

2022.03.18.

Ügyintéző neve:

Illés Bálint (859435558)

Ügyintéző telefon:

+3694500932

Ügyintéző email cím:

illes.balint@vasiviz.hu

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való
megadásáról

Kifejtés:
A "Sótony község csapadékvíz elvezetése" címen benyújtott kérelmükre az alábbiakat nyilatkozzuk:
Az előző nyilatkozatunkban foglaltakat továbbra is fenntartjuk.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
/ MELLÉKLETEK
Nincs rögzített adat.
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