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SZEKSzARD M EGYEI JOGU VMOS _:.~~~... 

J EGYZOJE 

Szarn: VII. 1460-14/20 IO. Targy: Paks es Kornyeke
 
u.. Paine Hulladekgazdalkodasi
 
1e l.: 74/412-119 Onkormanyzati Tarsulas epitesi
 

engedelye 

HATAROZAT 

Szekszard Megyei Jogu Varos Jegyzoje , mint kijelolt 1. foku epitesiigyi hatosag neveben 
eljarva a Polgarrnesteri Hivatal Jogi es Kozigazgatasi Igazgato sag Epitesi Osztalya 

e p i t e s i e n g e d e l y t ad 

hulladekkezelc kozpont letesitesere 

az alabbiak szerint: 
Engedelyes (epitteto):	 Paks es Kornyeke Hulladekgazdalkodasi 

Onkormanyzati Tarsulas (kepviseli: Hajdu Janos) 
Paks, D6zsa Gy. u. 55-61. 

Epites helye: Paks, kiilter iilet
 
HeJyrajzi szama: 0299/5.
 
Az ingatlan tulajdonosa: Paks Varos Onkormanyzata
 

Az epitesi munka leinisa:
 
Hulladekkezelo kozpont kialakitasa a benyujtott muszaki tervek szerint.
 
A meglevo kommunalis hulladeklerako bovitesekent , a meglevo epuletek, epitrnenyek (porta
 
epulet, hidrnerleg , kontenermoso, gepszin, uzemteruleti vilagitas, es kameras megfigyelo
 
rendszer) felhasznalasaval, bovitesevel a szernettelep telkenek eddig kihasznalatlan reszen
 
hulladekkezelo kozpont , lakossagi szelektiv hulladekgyujto udvar letesitese. A meglevo
 
epuletek, epitmenyek melle letesiil ujjaepitett keszenleti epiilet, uj szocialis epiilet, tovabba
 
mechanikai elokezelo csamok, kompaktor tarolo epulet , lakossagi hulladekudvar felugyeleti
 
kontenerrel es veszelyes elektronikai hulladektarolo kontenerrel . II parkolo + I
 
akadalymentes parkolo kialakitasa.
 

Keszenleti eplilet:
 
kozlekedo (32,81 rn"), melegedo (18,28 m"), orzo-vedo szolgalat (14,47 m"), oltozo (7,65 m''),
 
2 teakonyha (4,35 + 3,12 m"), we -rnosdo (1 ,62 m\ iroda (14,35 m' ), etkezo (25,48 m' ), 2
 
we (6,26 + 4,07 rrr'), kazanhaz (3,12 m"). Osszesen: 139,58 m".
 
Szocialis eplilet:
 
eloter (6,68 m"), raktar (6,79 m), oltozo (13,53 m"), kozlekedo (9,45 m"), zuhanyzo (8,31
 
m2

) , mosdo (5,59 m"), we (5,51 m"), olt6z6 (13,55 m"), olt6zo (8,81 rn"), kozlekedo (6,60
 
m2

) , zuhanyzo (5,60 m"), mosdo (6,97 m''), 61Wz6 (8,82 rn"), eloter (10,38 m"), eloter, mosdo
 
(3,79 m"), we (1,17 m"), oltozo (7,71 rn), tarolo (1 ,1 7 m"), raktar (8,95 m").
 
Osszesen: 130,43 m2

.
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Mechanikai elokezeJo csamok: 
fedett, 2 oldalrol nyitott csamok (813,71 m2

) , vegyes hulladektarolo, aprit6 csamok (335,43 
m"), szelektiv hulladek elokezelo csamok (505,93 m"), balatarolo ter (32 6,65 rn"), kezel o 

2	 .. 2
fiilke (8,44 m ). Osszesen: 1990,16 m .
 
Kompaktor tarol6:
 
tarolo (124,03 m2

) .
 

I-Iulladek udvar: (682,47 m' ).
 
felugyeleti kontener: rnelegedo (5,10 m2

) , oltozo (3,30 m"), mosd6 (2,88 m"), we (1,00 m' ).
 
Osszesen: 12,28 m2

.
 

veszelyes hulladekgyujto: (12 ,17 m").
 
elektronikai hulladekgyujto (12 ,17 rrr' ).
 
145 m)-es 0lt6viz tarol6 medence (alapteriilete: 50,00 m").
 
13 db tamfal elem elhelyezesevel gumiabroncs gyujtohely (39 ,20 m).
 

Tervezett osszes beepitett tenilet : 3824,10 m2
.
 

Az ingatlan tervezett beepitettsege: 1,72 %.
 

Kikotesek: 

Paks Vtiros Hivatdsos Onkormtinyzati Tiizottosaga SZAJ31512010. sztimu nyilatkozata 
alapjdn: 

1.	 Az Orsuigos Tlizvedelmi Szabtilyzat kiaddsdrol szolo 912008. (II. 22.) 6TM rendelet 
(OTSZ) 5. res: 113. fejezet 6. pontja az alapjtin az eptdetszerkezetek tiiztillosagi 
teljesitmeny jetlemzdit szabvdnyos laboratoriumi vizsgdlatokkal, vagy a meretezesi 
miiszaki specifikacioban (Eurocode szabvdnysorozatban) taMlhato szamitdsi 
modszerek alkalmazasdval kell meghatdrozni: A ttirgy; beruhdzas soran alkalmazott 
termekek vonatkozdsaban a hasznalatbaveteli eljdrdsig - a tiizvedelmi oszuily, 
valamint tiiztillostigi teljesitmeny-jellemzdk vonatkozdsdban - a termekek 
forgalmauisdho; kibocstitott engedelyeket (epitoipari mllszaki engedely - EME, 
europai miiszaki engedely ETA), valamint a: EMI dltal kibocsatott igazokisokat 
(tiizvedetmi megfeleldsegi igazolds - TMI) Paks Vtiros Hlvatdsos Onkormtinyzati 
Tlizoltosagtinak be kell mutatni. 

2.	 Az OTSZ 5. res: //5. fejezet 5.3.6. bekezdese alapjan a letesitmeny teriileten 
letesitendd tiizcsapok telepitesi helyet - tervezdi egyeztetes formdjtiban - a kiviteli 
tervek keszltese sordn Paks Varos Hivattisos Onkormtinyzati Tlizoltosdgaval 
egyeztetni kell. 

3.	 Az OTSZ 5. res: //5. fejezet 5.4. bekezdese alapjdn a mechanikai eldkezeld epilletben 
fali tiizcsap halozatot kell letesiteni. A fali tlizcsap hfilozat kialakltdsa 
vonatkazdsdban a kiviteli tervek keszitese saran Paks Vtiros Hivatdsos 
Onkormanyuui Tlizoltosdgtival egyeztetest kell lefolytatni. 

4.	 Az epiiletek villdmvedelmi rendszerenek a: OTSZ 3. res: 4. cim 1.1. - 1.2. bekezdese 
alapjdn meghatdrozott felillvizsgdlauu a haszntilatbaveteli eljtirdsig el kell 
vegeztetni, es a minositd iratot Paks Varos Hivatdsos Onkormanyzati 
Tuzoltosdgdnak be kell mutatni. 
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5.	 Az OTSZ 5. res; II. fejezet 10.3.1. bekezdese alapjan a: epiiletekben a kijarati, 
vesikijdrati ajtokat, valamint a menekiilesi tuvonalakut, azok teljes hosszan vilagit» 
biuonsdgi jetzesekkel meg kell jeliilni, oly modon, hogy a: epiilet bdrmely pontjdn 
minden esetben legaldbb egy menekulesi utvonaljetzd biztonsagi jel lathuto legyen. 
A bizionsagi jelek elhetyezesekor az OTSZ 5. res: 1/7. fejezetben meghatarozott 
kiivetelmenyeket be kell tartani. 

6.	 A OTSZ 5. resz 114. fejezet 4.16.4. bekezdese alapjan a meehanikai etokezeti: 
epiiletben biztonsdgi vilagitdst es a vonatkozo nemzetkiizi szabvdnyban 
meghatarozott menekiilesi utirany jelzdrendszert kell letesiteni. 

7.	 Az epitmenyek suimitott tiizterhetes ertekenel figyelembe vett adatokat at OTSZ 5. 
res: 118. fejezet 2. bekezdese alapjdn meghatdrozott adatszolgdltatas formdjdban a 
kiviteli tervek keszltese saran Paks Varos Hivatdsos Onkormanyzati Tiizoltosaganak 
be kell mutatni. 

8.	 Az OTSZ 5. res; 116. fejezet II. 1.7.4. bekezdese alapjan a tiiztavolsag 
meghatarouisakor meghatarozott ron to es javito tenyeziik figyelembeveteli modjarol 
az aldbbiakban rendelkezem: meehanikai eliikezelii epiilet: a maximdlis 
tiiztavolsagon belul epulet nem helyezkedik el. 

A Pecsi Bdnyakapitanysag 4768-4/2010. suunu nyilatkozata alapjdn: 
I.	 Az epitesi teriiletre keszitett talajmechanikai szakvelemeny III. fejezeteben megadott 

alapozasi felteteleket betartva kell vegezni az epitest. 

A Pees; Meresiigyi es Miiszaki Biztonsdgi Hatosag 4900-1/2010. szamu nyilatkozata 
szerint: 

1.	 Amennyiben a letesitmeny teriileten telepitesre keriil ipari gazfogyaszto kes zulek, 
ezen technol6gia vonatkozasaban (pI.: deponiagaz egeto faklya es gaz elvezeto 
csorendszer, .. ..stb.) hatosagunk a 260/2006. (XII. 20 .) Kormany rendelet II/A. § (3) 
bekezdes af) pontja alapjan engedelyezo hatosag, igy ezen sajatos epitrnenyekre 
epitesi, majd hasznalatbaveteli engedely kerelmezendo. 

2.	 A villamos berendezesek erintesvedelmi ellenorzese es felulvizsgalata vonatkozasaban 
a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet, a villarnvedelmi felulvizsgalat es az erosararnu 
berendezesek idoszakos felulvizsgalata vonatkozasaban a 9/2008. (II. 22.) aTM 
rendelet (OTSZ) vonatkoz6 eloirasait be kell tartani. Az erre vonatkozo 
jegyzokonyvcket a hasznalatbaveteli eljaras soran Hatosagunknak be kell 
mutatni. 

Felhivjuk a beruhazo, general kivitelezo figyelmet, hogy jelen szakhatosagi 
hozzajarulasunkban szereplo kikotesekkel kapcsolatos tajekoztatasi kotelezettsegenek az 
alvallalkozok fele tegyen eleget, hogy azok a hasznalatbaveteli kerelern benyujtasa 
elott teljesithetok legyenek! 

A CAM/N US Tiizelestechnikai Kft. 425/2010. suunu nyilatkozata szerint: 
- A padlasteri tisztit6ajt6 50 - cm-es kornyezeteben nem egheto fodernszerkezet 

alakitando ki. 
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Eloirasok es feltetelek: 

1.	 Az epites i engedely az epitesi munka megkezdesetol szamitott 5 evig ervenyes, de 
ervenyet veszti, ha az engedelyes e hatarozat joger6re ernelkedesetol szamitott 2 even 
beliil az epitesi rnunkat nem kezdi meg. Az engedelyes kerelmere az epitesi engedely 
ervenyessege - annak lejarta elott - meghosszabbithato, amennyiben a vonatkozo 
jogszabalyok idokozben nem valtoznak meg. 

2.	 Az engedelyezett epitesi munka csak e hatarozat j ogerore ernelkedeset kovetoen kezdheto 
meg. A hatarozat jogerore emelkedeserol az epittetot zaradekolt - osztalyunk altai 
lebelyegzett , a jogerore emelkedes daturnaval ellatott - rnuszaki tervek rnegkuldesevel 
ertesitj uk, 
Az engedelyezett epitrnenynek az epitesugyi birsag megallapitasanak reszletes 
szabalyairol szolo 245/2006. (XII. 5.) Korrn. rendelet szerint szamitott erteke az 50 millio 
forintot meghaladja, az epitesi munkalatok rnegkezdese elott 10 munkanappal az epittetd 
koteles a Somogy Megyei Kozigazgatasi Hivatal Epite sfeliigyelet Szekszardi Iroda, mint 
epitesfelugyeleti hat6sagnak (Szekszard, Szent Istvan ter 11-13.) az epitoipari kivitelezesi 
tevekenysegrol sz610 191/2009. (IX. 15.) Korrn. rendelet 29.§ szerinti adatszolgaltatast 
benvUjtani. 
Az epitesfelugyeleti hatosaghoz torteno bejelentessel egyidejuleg az epitteto az epites 
helye szerint illetekes APEH-nek bejelenti az epitesi tevekenysegre vonatkoz6 teljes 
kivitelezesi erteket (szerzodeses ertek ), az epites helyszinenek cimet es helyrajzi szarnat. 

3.	 A Kbt. hatalya ala tartoz6, 90 millio forint ertekhatart elero vagy meghalad6 epitesi 
beruhazas, vagy a Kbt. hatalya ala nem tartozo, de a Kbt. szerinti kozossegi ertekhatart 
elero vagy azt rneghalado - szamitott - erteku epitoipari kivitelezesi tevekenyseg vegzese 
eseten epittetoi fedezetkezel6 kozremukodesevel vegezheto epitesi munka. 

4.	 Az engedelyezett epitesi munka csak az elo irt szakkepesitessel es gyakorlattal rendelkezo, 
nevjegyzekbe feIvett felelos rnuszaki vezeto iranyitasa mellett vegezheto. 

5.	 Az epitesi napl6t a vonatkoz6 jogszabaly szerint a kivitelezesi munka megkezdesekor 
meg kell nyitni es azt a jogeros epitesi engedelyekkel , a hozza tartozo zaradekkal ellatott 
engedelyezesi tervdokum entacioval, es a kiviteli tervekkel egyutt az epites helyszinen kell 
tartani. 

7.	 Az epitesi munkat csak a jogeros es vegrehajthato epitesi engedelynek, a hozza tartoz6, 
jov ahagyo tt - engedelyezesi zaradekkal ellatott - terveknek es egyeb oki ratoknak, 
valamint kivitelezesi terveknek megfele16en szabad vegezni. Az epitoipari kivitelezesi 
tevekenysegrol szolo 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rende let szerinti kiviteli 
tervdokurnentacio alapjan vegezheto epitesi munka. 

8.	 Az epitesi munka vegzese soran biztositani kell, hogy a keletkezo kornyezette rheles, 
igenybevetel a kiilon jogszabalyban meghatarozott es megengedett merteken beliil 
maradjon. 

9.	 Csak rnegfelelosegi igazolassal rendelkezo anyagot, szerkezetet es berendezest szabad az 
epitrnenybe beepiteni, 

10. Az epitkezes soran kozteriil etet igenybe venni csak kozterulet hasznalati enged ely alapjan 
szabad. 

11. Az	 epitteto - a 45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM. egyiittes rendeletben meghata rozott 
minosegu es mennyisegu hulladek keletkezese eseten - koteles elkesziteni az epitesi 
tevekenyseg soran tenylegesen keletkezett hulladekrol az eloirt epitesi hulladek
nyilvantarto lapot es azt a kornyezetvedelmi hatosagnak benyujtani, egyeb esetben a 
keletkezo hulladekot a 2 13/2001.(XI. 14.) Korrn. rendeletben meghatarozott 
artalmatlanitasi szabalyck szerint kell kezelni 
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12. Ha	 a tereprendezesi es epitesi munkak vegzese soran termeszeti ertek, epiteszeti vagy 
regeszeti ernlek kerul eJ6 a kivitelezo koteles azt az epitesugyi hatosaghoz, valamint mas 
hataskorrel rendelkezo hatosaghoz haladektalanul bejeJenteni, es a lelohelyet a hatosagi 
intezkedesig erintetlenul hagyni. 

13.	 Az epitmeny rendeltete sszeru es biztonsagos hasznalatra alkalrnassa valasakor - a 
hasznalatbavetel elott - a hasznalatbaveteli engedelyt hatosagunktol az erre eloirt 
formanyorntatvanyon meg kell kerni, Az engedely nelkuli hasznalat szabalysertesnek 
rninosul. 

14. A hasznalatbaveteli	 engedely megadasanak feltetele - a rendelkez6 reszben foglaltakon 
tulmenoen - a rendeltet esszeru es biztonsagos hasznalathoz szukseges jarulekos 
epitrnenyek, tereprendezesi, fasi tasi, parkosi tasi munkalatok elvegzese, valamint az 
epitrneny komyezetebol az epites i tevekenyseg soran keletkezett epites i hulladekok, 
maradek epitoanyagok es segedeszkozok elszallit asa, a terep felszinenek az engedelyezett 
terv szerinti kialakit asa, a kornyezetben okozott karok megszuntetese. 

Tervezdk: 
Schnell Mihaly oklo epitdrnernok kamarai nevjegyzek-szama: E-02-0 199,
 
T-T02-0209, B-T-02-0209, SZES - I-T/02-020 9,
 
Szathmari Magdolna oklo geologus mernok, korny.ved. szakmernok
 
kamarai nevjegyzek-szarna: Yz-T-02-0 169,KB-T-02-0 169,
 
Gal Janos epitesz- epttomerndk kamarai nevjegyzek-szarna: E-3-02-0508,
 
T-kor.-02-0211, KE-kor. - 02-0211 , YZ-kor-0 2-0211 ,
 
Peterffy Laszlo villamosmernok kamarai nevjegyzek-s zama: Y-T-02-0208,
 
Nagy Ferenc epuletgepesz kamarai nevjegyzek-szama: G-T-T-02-0005,
 
Szakacs Karoly gepesz mernok kamarai nevjegyzek-szama: GP-T-02-021 3,
 

AF-T-02-0213, 
dr.Eisner Bela oklo banyagepesz- okl, villamosmernok 
karnarai nevjegyzek-szarna: GP-T-02-0 106, Y-T-02-0106, 
Berenyi Gabor oklo fdtdmero merndk kamarai nevjegyzek-szama: GD-T-02-1042, 
Urban Vince tuzvedelmi szakerto SZ.: 1-035/2010 

Tajekoztatjuk az epittetot, hogy: 
a./	 az epitesi engedely nem mentesit a kiilon jogszabalyok szerint szukseges mas hatosagi 

engedelyek megszerzesenek kotelezettsege a161; 
b./ az epitesi engedely az epitesi munkaval kapcsolatos polgari jogi igenyt nem donti el; 
c./ az epitteto csak a joger6s epitesi engede ly szerint, az engedely ervenyessegenek 

idotartarna alatt, sajat felelo ssegere es vesz elyere vegezhet epitesi munkat; 
d./	 az engedelyezett muszaki tervektol csak hivatalunk engedelyevel szabad eltemi, kiveve, 

ha az elteres onmagaban nem engedelyhez kotott epitesi munk a. Az engedelytol elteroen 
vegzett epitesi munka eseten az epitesi hatosag epitesu gyi birsagot szab ki. 

e./	 az epitesi engedelyt az epitteto jogut6dja is felh asznalhatj a, koteles azonban a jogutodlast 
- annak megfelel6 igazolasa mellett - az epitesiigyi hatosagnak - az epitkezes rnegkezdese 
vagy az epites folytatasanak megkezdese elott - irasban bejelenteni. 

E hatarozat ellen a kezhezveteltol szamitott 10 munkanapon belid a Tolna Megye i 
Kozigazgatasi Hiva talh oz cimzett, de hivatalunkh oz 2 peldanyban benyujtando, 30,000 Ft-os 
illetekbely eggel ellatott fellebbezesse l lehet elni. Az engede lyhez tartozo terv dokum entacio a 
fel lebbezes i hata rido alatt osz talyunkna l es Paks Varo s Onkormanyzatanal megt ekintheto. 

----------~-- - - _. . _._ - 
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INDOKOLAs 

A Tolna Megyei Kozigazgatasi Hivatal a 23-1107-2/2010. (11. 09.) szamu vegzesevel 
hivatalomat jelolte ki a Paks es Kornyeke Hullad ekgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 
altal kerelmezett Paks, 0299/5. hrsz. alatt hulladekkezelo kozpont engedelyezesi eljarasa 
lefolytatasara. A kerelm ezo epitesi jogosults agat a tulajdoni lap hiteles masolataval es a 
tulajdonos hozzajarulo nyilatkozataval igazolta. 

A tervezo nyilatkozott, hogy a szukseges kozmuellatas biztositasa erdekeben a szolgaltatokkal 
egyeztetest folytatott. A Paksi Atornerornu Zrt. Kulso Teelmol6giai Osztalya az altala 
uzemeltetett Csampai vizmu teleprol a varhato iv6viz es oltoviz igenyet tovabbra is biztositani 
tudja. A CAMINUS Tiizelestechnikai Kft. nyilatkozataba foglalt eszrevetelt a rendelkezo 
reszben kikoteskent eloirtuk. 
Paks Varos Jegyzoje az epitesi engedely kiadasahoz szukseges kozutkezeloi hozzajarulasat 
II./498/2010. szamon kikotesek nelkul megadta. 

Az Orszagos Atomenergia . Hivatal Nuklearis Biztonsagi Igazgatosaga - mivel a 
hulladekkezelo kozpont az atomeromu biztonsagi ovezeteben elrendelt epitesi tilalom alatt 
allo foldteruleten val6su1na meg - OAH-OO 184-0002/20 1O. szamu nyilatkozataban 
megallapitotta, hogy a kozpont letrehozasa es annak rendeltetesszeru hasznalata nem 
befolyasolja hatranyosan az atomeromu mukodteteset, nem erint i a nuklearis biztonsagot, nem 
erne] kifogast a telephely letrehozasaval es uzemeltetesevel szemben. 

Az eljarasba bevont szakhatosagok az ANTSZ Kistersegi Intezete, a Nernzeti Kozlekedesi 
Hatosag kikotes nelkul , a Hivataso s Tuzoltosag, a Pecsi Meresugyi es Muszaki Biztonsagi 
Hatosag, a Pecsi Ban yakapitanysag (hianypotlas teljesiteset kovetoen) az epitesi engedel y 
megadasahoz a rendelkezo reszben eloirt feltetelekkel hozzajarultak. 

ANTSZ Kistersegi Intezete szakhatosagi allasfoglalasat az egeszsegiigyi hatosagi es 
igazgatasi tevekenysegrol sz616 1991. evi XI. torveny 2. § d) pontjaban, a kozigazgatasi 
hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol sz616 2004 . evi CXL. torven y 44-45. §-a, 
illetve az epitesugyi es az epitesfelugyeleti hatosagok kijeloleserol es mukodesi felteteleirol 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapjan hozta meg. 

A Nemzeti K6zlekedesi Hat6sag megallapitotta, hogy a letesitmeny kialakitasa kozlekedes 
biztonsagi erdekeket nem sert. Allasfoglalasat az epitesugyi hatosagi eljarasokrol es az 
epitesugyi hatosagi ellenorzesrol sz616 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan adta ki. 

A Hivatasos Tuzolt6sag az engedelyezesi tervdokumentaciot attanulmanyozva (felelos 
tervezo: Schnell Mihaly terv. eng. szama: E-2-02-0199.), a hataskorornbe utalt kerdeseket 
megvizsgalva rnegallapitottam, hogy az altal anos ervenyu jogszabalyokban rogzitett 
eloirasokon tulmenoen kulon tuzvedelrni eloiras szukseges, ezert hozzaj arulo szakhatosagi 
allasfogialasornat a fenti feltetelekkel megadtam. Szakhatosagi allasfoglalasorn az alabbi 
anyagi jogszabalyokon alapul: 
Az epitesugyi hatosagi eljarasokrol es az epitesugyi hatosagi ellenorzesrol sz616 193/2009. 
(lX. 15.) Korm. rende1et 6. § alapjan a Kormany az epitesiigyi hatosagnak az 5. rnelleklet 
szcrinti elso- es masodfoku epitesugyi hatosagi eljarasaiban, az 5. mellckletben meghatarozott 
feltetelek eseten es szakkerdesben, az 5. melleklet szerinti hatosagokat szakhatosagkent jeloli 
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ki Az ugyfelnek az eljaras meginditasa elott benyujtott kerelmere a szakhatosagkent kijelolt 
hat6sag elozetes szakhatosagi allasfoglalast ad ki. Az epitesiigyi hatosag a szakhatosagot 
szakhatosagi allasfoglalas beszerzese erdekeben az eljaras rnegindulasat kovetoen nyolc 
rrunkanapon beliil megkeresi - az (5) bekezdesben foglalt eset kivetelevel - a szakhatosagot 
ennto, az allasfoglalas megada sahoz szukseges - a szakhatosag eljarasara vonatkozo kiilon 
j egszabalyban meghatarozott peldanyszamu es tartalmu - melJeklet, illetve dokumentacio 
egyideju megkuldesevel. Szakhatosag kozrernukodese eseten a szakhatosag az allasfoglalasa 
kiadasa soran a velemenyezett epiteszeti-muszaki tervdokumentacio egy peldanya fedlapjat az 
alasfogl alasaval megegyezo azonositoszammal, keltezessel, alairassal es 
bdyegzolenyomattal, a dokumentacio valamennyi tervlapjat belyegzolenyornattal latja el es 
azt a szakhatosagi allasfoglalassal egyiltt megkiildi az eljaro epitesugyi hatosagnak. Az 
epitteto altai a kerelern vagy bejelentes mellekletekent benyujtott hat honapnal nem regebbi 
elezetes szakhatosagi allasfo glalast az epitesugyi hatosag eljarasaban szakhatosagi 
allasfoglalaskent elfogadja, ha a hozza , illetve a szakhatosaghoz korabban benyujtott kerelem 
es a hozza tartozo epiteszeti-muszaki dokumentacio tartalma azonos , es azt a szakhatosag a 
(4) bekezdes szerint azonositoszamrnal , keltezessel, alairassal es belyegzolenyomattal Iatta el. 
Az epitesugyi hatosagi eljarasokrol es az epitesugyi hatosagi ellenorzesrol sz616 193/2009. 
(IX. 15.) Korm . rendelet 5. rnelleklet 6. pontja alapjan rneghataro zott feltetelek fennallas a 
eseten - az "A"-"C" tuzveszelyessegi osztalyba tartozo epuletek , az "A"-"B" tuzveszelyessegi 
osztalyu helyisegeket tartalmazo epuletek , az 500 m2 

- szintenkenti osszesitett - alapteriilet 
feletti kozossegi helyseget tartalrnazo epulet , valamint "D"-"E" tuzveszelyessegi osztalyba 
tartozo ipari, mezogazdasagi es tarolo epuletek , minden nagy forgalmu vagy 
tomegtartozkodasra szolgalo epiilet , mozgasukban, cselekvokepessegiikben korlatozott 
szemelyek befogadasara, elhel yezesere szolgalo helyiseget tartalrnazo epiiletek, a 
pinceszintek kivetelevel a ketszintesnel nagyobb szintszamu lake- es uduloepuletek epitese 
eseten. - az elsofoku eljarasban kozremukodo szakhatosag az elsa fokon eljaro tuzvedelrni 
szakhatosag. A kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 
2004. evi CXL. torveny (tovabbiakban: KET) szabalyai alapjan folytattam Ie az eljarast, A 
KET 45. §-anak (2) bekezdese tartalmazza a fellebbezesre vonatkozo rendelkezeseket. 
Illetekessegern a hivatasos onkorrn anyzati tuzoltosagok illetekessegi teruleterol szolo 
1112007. (lV . 24.) OTM rendelet 1. §, (1) bekezdesen, hataskororn a tuz elleni vedekezesrol , a 
muszaki mentesrol es a tuzolto sagrol szolo 1996. evi XXXI. torveny II . §-n, a tuzvedelm i 
hatosagi feladatokat ellato szervezetekr61 es a tuzvedelmi hatosagi tevekenyseg reszletes 
szabalyairol szolo 261/2009. (XI.26.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdesen, valarnint :az 
epitesugyi hatosagi eljarasokrol es az epitesugyi hatosagi ellenorzesrol sz616 193/2009. (Ix. 
15.) Korm . rendelet 5. szamu rnellekletenek 6. pontjan alapul. 

A Pecsi Banyak apitanysag szakhatosagi nyilatkozatat az alabbiakkal indokolta: Szekszard 
MJV Jegyzoje 2010. november 25-en erkezett VII.l460-4/20 10. szamu leveleben 
szakhatosagi allasfoglalas kerese celjabol kereste meg a Bk-ot a targyban megjelolt ingatlan 
epitesi engedelyezesi eljarasaban. Megkeresesehez mellekelte a Szamaterv Kft. altaI 2010 
okt6bereben keszitett engedelyezesi tervdokumentaci6t, mely tervdokumentacio tartalmazta a 
Schubert Jozsef geotechnikai szakmernok altaI 2010. szeptember 24-en keszitett 1-0040-2010. 
munkaszamu talajmechanikai szakvelemenyt is. 
A Bk. a rendelkezesre all6 dokumentaci6k felulvizsgalata alapjan megallapitotta, hogy az 
engedelyezesi tervdokumentaci6 nem tartalmazza az E.ON De]-dun{mtuli Gazhal6zati Zrt. 
nyilatkozatat aITa vonatkoz6an, hogy a tervezett epites nem erinti-e gazvezetek bizton sagi 
ovezetet. A banyaszatrol szolo 1993. evi XLVIII. torveny (tovabbiakban : Bt.) vegrehajtasara 
kiadott 203/1998. (XII .19.) KOlm. rendelet (Vhr.) 19/A.§ (8) bekezdesenek rendelkezesei 
szerint a szenhidrogen-szallito vezetekek , illetve a gazeloszt o-vezetekek biztonsagi ovezeten 
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bellil tervezett epitkezes/bontas eseten egyeztetest kell lefolytatni a vezetek engedelyeseve l, s 
o ak annak feltetelei betartasaval lehetseges az epitesi/bontasi engedely kiadasa . 
Fentiek alapjan a Bk. 20 IO. december 03-an kelt 4768/2/2010 . szarnu vegzesevel 
hanypotlasra hivta fel az epitteto Paks es Kornyeke Hulladekgazdalkodasi Onkorrnanyzati 
Tarsulas figyelrnet. 
A Bk. a hianypotlaskent beerkezett, E.ON Del-dunantuli Gazhalozati Zrt. Szeks zardi Regie 
2010. december 13-an kelt 1018/2010. szamu kozmuegyeztetesi jegyzokonyve, valamint a 
mar rendelkezesre allo dokumentaciok alapjan fentiek szerint adta meg szakhatosagi 
aliasfoglalasat es alabbiakat allapitotta meg: 
- A talajmechanikai szakvelemeny keszitese kereteben furasos kutatassal feltar asra es 

jell emzesre keriiltek a helyi altalajok. A furasok az altalanos foldtani felepitesnek 
megfelelo retegsorozat jelenletet azonos itottak. A harantolasra kerult felso-pleisztocen 
koru szerncses retegek osszefuggo teriileti elterjedesuk mellett egyseges uledekkepzodesi 
viszonyokat mutattak. A talajmechanikai szakvelemeny kiilon ertekelte a foldtani 
veszelyforra sokat a tervezett epitmenyek helyzete, terhelese es a terulet altalajai , valamint 
azok aktualis talajfizikai jellemz6inek ismereteben . Megallapitasra kerult, hogy a 
homokos altalajok hidr aulikus talajtoresre alkalmasak. A feltaraskori allapotok es a 
talajfizikai jellemzok alapjan tisztazodtak a hatarfeszultsegi alapertekek. A 
talajmechanikai szakvelemeny 111. fejezeteben reszletesen adta meg azon kiilon 
feltetel eket (pI. alapozasi modok, kozmuvek helyzete, agyazo retegek beepitese, 
tornoritesek merteke, felszini vizek kezelese, stb.), arnelyeknek betartasa a terve zett epitett 
kornyezet stabilitasat es hosszu tavu fennrnaradasat biztositja a hidraulikus talajtoresre 
alkalmas altalajok jelenlete ismereteben. Az epitesi teriilet nem szerepel az Orszagos 
Asvanyva gyon Nyilvant artasban , tovabba a talajmechanikai szakvelemeny es az aktualis 
mernckgeologiai jellem z6k alapjan megallapithato, hogy a targyi helyszin nem tartozik 
hosszut avon gravitacios felszinmozgasokkal (ornlas, csuszas) veszelyeztetett ovezethez, 
A Bk. az engedelyezesi dokumentaciot megvizsgalva megallapitotta, hogy a tervezett 
epites tereprendezesi teveken yseggel nem jar, igy a Bt. 20.§ es 41.§ rendelkezeseit nem 
kell alkalmazni. 
A tervezett epites a Bk. hataskorebe tartoz6 banyatelket, gazelos zto- es CH-szallito 
vezeteket, valamint Cl-l -banyaszati celu letesitmenyt nem erint, az epitesnek 
szilardasvany-banyaszati, valamint asvanyvagyon-gazdalkodasi szempontu akadalya 
nines. 

A Bk-nak a Ket. 33.§ (8) bekezdese alapjan a szakhatosagi eljarasra iranyado ugyinteze si 
hatarideje 10 munkanap. Az eljaras a Bk-on 2010. november 2S-en indult , a Bk. 2010. 
december 03-an kelt leveleben hianypotlas teljesitesere hivta fel az Epitteto figyelmet, mely 
hianypotlas a Bk-ra 20 IO. december IS- en erkezett meg. Fentiek alapjan a szakhatosagi 
allasfoglalas kiadasanak hatarideje 20 IO. december 17. A Bk. megallapitotta, hogy 
szakhatosagi allasfoglalasanak kiadasara a hatarid o Iejarta elott kerult sor, igy a ra iranyado 
ugyintezesi hataridot nem lepte tul. 
A Bk. szakhatosagi allasfoglalasat az epitesugyi hatosagi eljarasokrol es az epitesiigyi 
hatosagi ellenorzesrol sz616 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6.§ es 5. szarnu mel lekletenek 
9. pontja alapjan, a 267/2006. (XI1.20.) Konn. rendeletben meghatarozott illetekessegi 
teriileten , a Bt. 43.§-a altai bizto sitott hatask oreben eljarva, a kozig azgatasi hatosagi eljaras es 
szolgaltatas altalanos szabalyairol sz616 2004. evi CXL. torveny 44.§ szerint adta meg. 

A Pecsi Meresligyi es Muszaki Biztonsagi Hat6s ag kikoteseit a gazuzemu 
fogyasztokeszulekekre vonatkoz6 13/2004 . (I1. 13.) GKM rendelet 1. § (1); 4. §-a; a sajatos 
epitrnenyek epitesugyi vonatkozasaban a 260/2006. (XI1. 20.) Konn. rendelet I liA. (3) 
bekezdes at) pontja; a villamos berendezesek erintesvedelmi ellenorzese es felul vizsgalata 
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vonatkozasaban a 14/2004. (IV . 19.) FMM rendelet 2. §-a; a villarnvedelmi felulvi zsgalatot es 
erosaramu villarnos berendezesek vonatkozasaban a 9/2008. (1I: 22.) bTM ren de let (OTSl) 
3. resz 1Il. fejezet 4. cim (1) es (2) bekezdesek valamint a 3. resz 1. fejezet (I ) bekezdese 
indokolja. 

A kerelem es mellekletei, valarnint az eljaras soran megtartott helyszini szemle alapjan 
megallapitottuk, hogy a tervezett epitesi munka - a rendelkezo reszben foglalt felt etelek 
betartasa mellett - megfelel az orszagos telepulesrendezesi es epitesi kovetelmenyekrol sz616 
253/1997.(XlI. 20.) Korrn. rendelet, valarnint az epitett kornyezet alakitasarol es vedelrnerol 
sz616 1997. evi LXXVIII. torveny, valarnint a Paks Varos Helyi Epitesi Szabalyzatarol sz616 
24/2003.(XII. 31.) szamu rendelet rendelkezeseinek, Paks Varos Foepitesze a tervezett 
letesitrneny ellen varoskepi, epiteszeti szempontb61 kifogast nem emelt. 

A fentiek alapjan az epitesi engedelyt megadtuk. 

A kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol sz616 2004. evi CXL. 
tv. 72. §. (1) bekezdes ee) pontja es az epitesugyi hatosagi eljarasokrol es az epitesiigyi 
hatosagi ellenorzesrol sz616 193/2009.(lX. 15.) Korm. rendelet alapjan az ugyintezesi hatarido 
2011. februar 2 1.-en telt volna Ie, ezert az ugyintezesi hataridot megtartottnak tekintern. 

Hatarozatunkat a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 
2004. evi CXL. torveny 71. §. (l) bekezdese, az epitesiigyi hatosagi eljarasokrol es az 
epitesugyi hatosagi ellenorzesrol sz616 19312009. (IX 15.) Korm. rendelet, az epitesugyi 
hatosagi eljarasokrol, valamint a telekalakitasi es az epiteszeti-muszaki dokumentaciok 
tartalmarol sz616 3712007.(Xll. 13.) OTM. rendelet, valamint az epitesiigyi es 
epitesfelugyeleti hatosagok kijeloleserol es miikodesi felteteleirol szolo 34312006.(XIl. 23.) 
Korm. rendelet ti.szamu melleklete alapjan, a Tolna Megyei Kozigazgatasi Hivatal 23-1107
212010 (11. 09.) szamu vegzeseben megallapitott illetekessegben eljarva hoztuk meg. 

Szekszard, 2010. december 17. 

Amreinne dr. Gal Klaudia [egyzo
 
neve ben es megbizasabol:
 .: 

alyvezeto 
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.1 hataroza tot kapjak: 
I. Paks es Kornyeke Hulladekgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 

Paks, Dozsa Gy. u. 55-6 1. 
2. Paks Yaros Onkorman yza ta (tulajdonos)	 Paks, Dozsa Gy. u. 55-61. 
J . 
, 

Sza materv KEt . (tervezo)	 7624 Pees, Herm an O. u. 4. 
'to Hesz Ferenc es Hesz Fe rencne (szo rnszed) Paks, Pacsi rtau . 27 . 
5. Meszaros Istvan es Meszaros Istvanne (szornszed)	 Paks, Kurcz Gy. u. 79 . 
6. Nepp Henrikne (szomszed)	 Paks, Kurcz Gy. u. 
7. Hirczi Ferenc (szo mszed)	 Paks, Dom b u. 55 . 
8. Kovacsne Hirczi Erzsebe t (szomszed)	 Paks, Domb u. 53. 
9. Kovacs Lajos (szornszed) Paks, To lna i u. 78. 
JO. Mittler Jozsef es Mittl er Jozsefne (szo rnszed) Paks, D6zsa Gy. u. 70. 
11. Schonecker Gyula es Schonecker Gyul ane (szornszed)	 Paks, Gabor A. u. 2 1. 
12. Mittler Ferenc (szo rnsze d)	 Paks, D6zsa Gy. u. 68 . 
13 . Prant nerne Mittl er Katal in (szomszed)	 Paks, Arok u. 4 . 
14. Pach Ada m (szomszed)	 Paks, Lane u. 8. 
15. Pach Ferenc (szo mszed)	 2600 Vac, Baj csy Zs . u. 12. 
16. Kindl Jozsefne (szomszed)	 Paks, Kishegyi u. 10. D.3/1O. 
17. Schmidt J6zsef (szoms zed)	 Paks, Harsfa u. 30. 
18. Schmidt Jozsefne (szornszed)	 Paks, Harsfa u. 1. 
19.	 Magyar Nemzeti Vag yonkezelo Zrt. Tolna Megyei lroda (szornsze d)
 

Szekszard, Liszt te r 3.
 

Tel iekoztatasul: 
20. AN TSZ Kistersegi Intezete	 Paks, Duna u. 8. 
21. Onkormanyzat Hivatasos Tuzo ltosaga	 Paks. To lna i u. 141. 
22. Nem zeti Kozlekedesi Hatosag	 Szekszard, Kiskorzo ter 3. 
23. Pecsi Meresu gyi es Muszaki Biztonsagi Hatosag	 7602 Pees, Pf.: 276. 
24. Pecsi Banyakapitanysag	 7602 Pees, Pf.: 6 1. 
25.	 Somogy Megyei Kozigazgatasi Hivatal Epitesfelii gyelet Szekszardi Irod a 

Szekszard, Szent I. ter 11-13. 
26.	 Orszagos Atom energia Hivatal Nukleari s Biztonsagi Igazgatosag 

1539 Budapest, Pf. 676 . 
27. Paksi Atome romu Z11. (5 100-339/20 10.)	 703 1 Paks, Pf. 7 1. 
28. E-ON Aram- es Gazszolgaltato Z11.	 Szekszard, Keselyusi u. 2 . 
29. CAM INUS Tiize lestechn ika i Kft .	 Szekszard, Paskum u. 5. 

30. Nyilvantartas (3 .1) 
31. Irattar 

- .... r \,. . ! f ·.~ .. - 1 


