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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Székesfehérvár Marhacsapás u. 
DN600 mm vízvezeték kiváltása  

 

Vízjogi létesítési engedélyezési terv 

 
 
1. Tervezési megbízás, előzmények 
 
A FEJÉRVÍZ Zrt. megbízásából készül a tárgyi vízvezeték kiváltásának vízjogi létesítési 
engedélyezési tervdokumentációja, a 18/1996 (VI.13.) KHVM rendelet tartalmi előírásai 
alapján. 
2017. márciusában a 3508/11 hrsz.-ú építési telek tereprendezési munkái során vízvezeték 
csőtörésére utaló jelek mutatkoztak. A feltárás folyamán derült ki, hogy a közműnyilvántartás 
szerint a közterületen húzódó NA 600mm-es ac. vízvezeték a valóságban az időközben 
értékesített - korábban önkormányzati tulajdonú - magáningatlan alá került. 
A Székesfehérvár Megyei Jogú Város tulajdonában és a FEJÉRVÍZ Zrt. kezelésében lévő 
vízvezeték magántulajdonú ingatlanokat érintő szakaszának kiváltására van szükség. A 
kiváltást sürgősen el kell végezni, mivel egy megkezdett családi ház építését kellett 
elhalasztani a vezeték miatt. 
 
A meglévő vízvezeték a „Székesfehérvár ivóvíz rendszer elnevezésű” 22266/1990sz.  
alaphatározat és az érvényben lévő 35700/13873-8/2016 számú vízjogi üzemeltetési 
engedély alapján üzemel.   

 
Tervezési terület: Székesfehérvár, Marhacsapás út 
 
A tervezett vízvezeték kiváltás az alábbi területeket érinti, melyek Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város tulajdonában vannak.  
                                     hrsz 3508/2; 2849; 3508/5; 3521/28  

 
2. Engedélyes, tulajdonjog, üzemeltető  
 
A tervezett vízvezeték engedélyese és tulajdonosa: 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Székesfehérvár, Városház tér 1. 

Üzemeltetője: FEJÉRVÍZ ZRT. Székesfehérvár, Királysor 3-15. 

 
3. Tervezett létesítmények 

 
A Marhacsapás úton a Nemes u. – Hajnal u. közötti szakaszon kerül kiváltásra az NA600 ac. 
vezeték. 
A vezeték csatlakozási pontjai: - a Marhacsapás u. aszfaltburkolatú útját keresztező meglévő 
                                                     vezetékhez   csatlakozik a tervezett vízvezeték 0+000 
                                                     szelvénye 

- a 0+135 szelvényben a Nemes utca útcsatlakozással 
  szembeni zöld területben történik a visszakötés.  
 

Tervezett vízvezeték:  135,0fm  DN500mm göv cső  
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A jelenlegi meglévő vízvezeték a város körvezetékes hálózatának része, annak északi fő 
gerincvezetéke, amely a Hármashídi Vízműtől épült a Donát utcai magastároló medencékig, 
többféle átmérőjű és anyagú csövekből, különböző időpontokban. 
A Hármashídi Vízműtől DN400 vezeték épült a Havranek u.- Fecskepart u. csomópontig, majd 
DN600-as a Kadocsa út-Berényi u. csomópontig, ahonnan ismét DN500 majd DN400 és 
DN300 átmérővel lett kiépítve a vezeték a Donát úti medencéig. 
 
Az üzemeltetővel történt egyeztetések során, az alábbi műszaki szempontok figyelembe 
vétele mellett került a csőátmérő meghatározásra: 
 
A kiváltásra kerülő vezeték a 40 éve épült NA 600mm-es szakasz része. Ebben az időben 
rohamosan nőttek a vízigények, elérve a 60.000 m3/d csúcsot is, s ez indokolta az átmérőt. 
Napjainkra a csúcsigény 25.000 m3/d -re esett vissza, így egy léptékkel mindenképpen 
indokolt az átmérő csökkentése. 
 
A jövőben várható - ivóvíz rekonstrukciós munkák keretében történő - csőkiváltás során 
egységes DN 500 mm-es csőátmérő kialakítását irányozta elő az Üzemeltető.  
 

4. A tervezett vízvezeték nyomvonala 
 
A tervezett vízvezeték a Marhacsapás út 3508/12hrsz.-ú ingatlan előtti útterületben csatlakozik 

a meglévő vezetékhez, majd a szűkítést és a 11-os iránytörést követően az aszfaltburkolatú 
út szélében épül a vezeték. Az útburkolat ívének követése érdekében a 0+085 szelvény 

környezetében 4-os iránytörés kialakítása szükséges csőelhúzással.  

A 0+127,5 szelvényben ismét 11-os iránytöréssel érjük el a meglévő vezeték nyomvonalát. 
 
Függőleges vonalvezetés: 
A feltárások alapján a jelenlegi NA 600 ac. csővezeték csőtető szintje 2,20m mélységben 
található. A hossz-szelvényen ábrázolt módon, a megadott mélységben, függőleges iránytörés 
nélkül kell az új vezetékszakaszt megépíteni. 
 
Az új közterületi nyomvonalon megépült vízvezeték üzembe helyezését követően, a felhagyott 
NA600 ac. vezeték habarccsal vagy sovány betonnal történő kiinjektálását el kell végezni. 
 
 
 

5. Közműkeresztezések, egyeztetések 
 
A tervezési területen található közművek: 

- ivóvízvezeték 
- gázvezetékek 
- szennyvízcsatorna 
- elektromos légvezeték és földkábelek 
- távközlési légkábel és földkábelek 

 
A meglévő vízvezeték és szennyvízcsatorna nyomvonalát az üzemeltető FEJÉRVÍZ ZRT-től 
átvettük, a gázvezeték nyomvonalát az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.-vel  leegyeztettük. 
Magyar Telekom Rt. tulajdonú távközlési kábel  található az utcában, de a tervezési területet 
és a nyomvonalat nem érinti. 
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonú elektromos földkábelek találhatók a 
tervezési területen.  
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A tervezett vízvezeték  keresztezi a 0,4kV-os közvilágítási földkábelt és a D90 KPE 
gázvezetéket. A vízvezeték mindkét esetben alulról keresztezi a vezetékeket, melyeknél 
utólagos védőcső elhelyezése szükséges.  

 
A közművek keresztezésénél az üzemeltetők által előírtakat be kell tartani és a kivitelezés 
megkezdése előtt az érintett közműüzemeltetőktől a szakfelügyeletet, szükség esetén a 
nyomvonalkitűzést  meg kell kérni. 
A földkiemelés megkezdése előtt a keresztezett közművek pontos helyzetét kézi földmunkával 
készített kutatóárokkal fel kell tárni, gondoskodni kell a közmű biztosításáról, védelméről, az 
üzemeltetői nyilatkozatban foglaltak, illetve a vonatkozó előírások szerint. A közművek 
keresztezésénél az üzemeltetők által előírtakat be kell tartani 
Közművek környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető, közmű szakfelügyelet 
mellett. Az esetleges rongálási károk a kivitelezőt terhelik. 
  
 

5. Kivitelezés 
 
A kivitelezés megkezdését a FEJÉRVÍZ ZRT.-nél (Székesfehérvár, Királysor 3-15.) be kell 
jelenteni.  
A kivitelezés időtartamára az út kezelőjétől a közterület bontásához engedélyt kell kérni. 
(Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály Közlekedési Iroda, 
Városház tér 2.) 
A kivitelezést megelőzően forgalomtechnikai tervet kell készíteni, melyben rögzített előírásokat 
a kivitelezés során be kell tartani. 
A bekötővezetékek munkaárkának kiemelése a mélységre és az út forgalmára tekintettel 
zártsorú dúcolás védelme mellett végezhető. 
A  tervezett göv. nyomóvezetéket  20 cm-es homokágyra kell fektetni, a cső fölött és a 
csőzónában csak szemcsés ágyazati anyag tölthető vissza.  
A kivitelezés befejezése után a vízbekötés nyomáspróbáját, fertőtlenítését el kell végezni. 
 
A helyszíni szemle és nyíltárkos bemérést követően megfelelő tömörítés után a közterületet az 
eredeti állapotnak megfelelően kell állítani.  
 
Mivel a tervezett vízvezeték nyomvonala szinte teljes hosszában érinti az önkormányzati 
kezelésű Marhacsapás út aszfalt burkolatát, annak helyreállítása a Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Közlekedési Irodája által kiadásra kerülő közútkezelői hozzájárulásban előírtak 
szerint történhet. 
Az előzetes egyeztetés alapján az érintett burkolatszakaszt az alábbi rétegrend szerint kell 
helyreállítani: 

- 20 cm szórt útalap 
- 20 cm cementstabilizáció 
-   6 cm AC-16 aszfalt kötőréteg 
-   4 cm AC-11aszfalt kopóréteg 

  
A munkaárok szélességében sávos helyreállítás, a legfelső kopóréteg a félpálya 
szélességében kerül kialakításra, a 7. rajzi melléklet szerint. 
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6. Munkavédelem 
 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 19. §. (2) bekezdésének megfelelően a 
tervdokumentáció – a tervezéskor érvényben lévő – munkavédelmi, balesetelhárítási és 
biztonságtechnikai szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült, az 
azokban foglalt rendelkezéseknek megfelel. 
Az építési munkák során a 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló előírásait, valamint a kivitelező vállalatok munkavédelmi szabályzatát 
be kell tartani. 
Az építési munkák során be kell tartani továbbá a 24/2007.(VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi 
Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló, vonatkozó részeit. 
A kivitelezés során olyan munkaszervezést és technológiát kell alkalmazni, melyek a dolgozó 
testi épségét nem veszélyeztetik. 
Beépítésre csak szabványos anyagok kerülhetnek. Szabványtól eltérő anyagok alkalmazása 
tilos! 
A tervtől eltérni csak a tervező írásbeli engedélyével lehetséges. Kivitelezés közben felmerült 
problémákat tervezői művezetéssel kell megoldani. 
        
 

7. Környezetvédelmi fejezet 
 

Jelen vízvezeték kiváltási terv környezetvédelmi érdekeket nem sért.  
Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy az érintett környezeti elemeket nem károsíthatják 
(gépek üzemeltetése). 
Kivitelezés folyamán keletkező hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, szakszerű 
elhelyezéséről a kivitelezőnek gondoskodni kell. Gépek üzemét megfelelő munkaszervezéssel 
a legszükségesebbre kell csökkenteni.  
 
Csak megfelelő állapotú és rendszeresen karbantartott, a környezetet és természetet nem 
károsító üzemű, munkagépeket szabad üzemeltetni a kivitelezés során. Olajcsöpögéses, 
határérték feletti káros anyag kibocsátású és zajszintű munkagépek nem alkalmazhatók. 
 
 
 
 

 
Székesfehérvár, 2017. április 
                              
                Matolcsi Györgyné 

   vízimérnöki tervező 
                                        VZ-TEL, -TER, -VKG 07-0221 
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Tervezői nyilatkozat 
 
 
 
 
Alulírott tervező nyilatkozom, hogy a tervdokumentációban szereplő műszaki megoldások a 
35/1996.(XII.29.) BM sz. rendeletnek, az ezt módosító 9/2000. (II.16.) BM sz. rendeletnek, a 
vonatkozó szabványoknak, műszaki előírásoknak, irányelveknek, a közművek kialakításáról, 
elrendezéséről és üzemeléséről szóló előírásoknak megfelelnek. A tervezési munkát az 
illetékes üzemeltetővel és a megrendelővel egyeztettem, azok előírásait figyelembe vettem. 
 
Munkavédelmi záradék 
 
Kijelentjük, hogy a tervdokumentációban szereplő műszaki megoldások, a munkavédelemről 
szóló 2004. évi XI. törvénnyel módosított, 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdésében 
foglalt előírásnak, az érvényben lévő munkavédelmi-, biztonságtechnikai és egészségvédő 
rendeleteknek, szabványoknak és előírásoknak megfelelnek.  
 
 
Környezetvédelmi nyilatkozat 
 
Kijelentem, hogy a tervezett létesítmény zajkibocsátása nem lépi túl a (/2002. (III.22.) KÖM-
EÜM együttes rendeletben előírt zajterhelési határértékeket. 
A tervezés során a többszörösen módosított 12/1983.(V.12.) MT sz. rendelet – az utolsó 
módosítás 47/2004. (III.18.) Korm. rend.- előírásait betartottuk. 
A technológia káros légszennyezést és vízszennyezést nem okoz. 
 
 
 
 
 
 
 
Székesfehérvár, 2017. április 
 
 
                                                                                             Matolcsi Györgyné 

   vízimérnöki tervező 
                                        VZ-TEL, -TER, -VKG 07-0221 
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Részletes ajánlattételi felhívás 
 
Tárgy: ”A Székesfehérvár Marhacsapás u. DN600 mm vízvezeték kiváltása” megnevezésű 

beruházás teljeskörű megvalósítása a 15/2017 számú terv, a vízjogi létesítési engedély, az 
ehhez kapcsolódó szakhatósági, és közműkezelői nyilatkozatok, valamint a jelen részletes 
ajánlattételi felhívás alapján 

 
1. Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott dokumentumok: 
- Részletes ajánlattételi felhívás 
-15/2017 sz. engedélyezési dokumentáció (Matolcsy Györgyné) digitális állománya. 
-Nem jogerős Vízjogi létesítési engedély :35700/6810-10/2017 
-Közútkezelői hozzájárulás: 123463/2017 
 
2. Az ajánlattétel elkészítéséhez szükséges időpontok és eljárások: 
Az ajánlatokat zárt borítékban az ajánlattételi határidő lejártáig, személyesen kell eljuttatni a 
FEJÉRVÍZ ZRt.. Beszerzési Csoportjához. FEJÉRVÍZ ZRt.. 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. 
  213-as szoba. 
 
- Ajánlattételi határidő: 2017.08.07 /hétfő/ 10 óra 
- Ajánlatok felbontása: 2017.08.07/hétfő/ 10 óra. Helye: FEJÉRVÍZ ZRt. 8000 Királysor 3-15., 
213-as szoba. 
- Eredményhirdetés: 2017.08.14 /hétfő/ 10 óra. Helye: FEJÉRVÍZ ZRt. 8000 Királysor 3-15. 
  213-as szoba. 
- Szerződés kötés : 2017.08.21 
- Munkaterület átadás: 2017.08.25 
- Kivitelezés határnapja: 2017.09.30 
 
Az ajánlatok felbontása, és az eredményhirdetés nyilvános. Mindkét eseményről jegyzőkönyv 
készül. 
 
3. Pénzügyi és fizetési feltételek: 
Az Ajánlatkérő-Megrendelő a beruházáshoz előleget nem biztosít. 
 A sikeres műszaki átadást követően a FEJÉRVÍZ ZRt.. felelő műszaki vezetője teljesítésigazolást 
bocsájt ki, mely alapján a Vállalkozó egyösszegű végszámla benyújtására lesz jogosult. 
Fizetés: 45 napos átutalással. 
 
A beruházás a 2007 évi CXXVII. tv.142§-a alapján építéshatósági engedély köteles, igy az 
általános forgalmi adó megfizetése szempontjából fordított adózású. 
 
4. Bírálati szempont: 
Az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű nettó ár alapján hirdet eredményt. 
 
5. Műszaki feltételek: 
Az ajánlattételi dokumentációban rögzített anyagminőségektől eltérni nem lehet. 
Csőanyag: DN500STD NATURAL C30/30 ZM/ZnAIE göv. nyomócső, vagy vele egyenértékű, 
az EU-ban gyártott csőanyag. 
STD-Vi 500/11 hb. tömítőgyűrű EPDM, a csomópontoknál  húzásbiztos. 
A kiváltott csőszakaszt ki kell injektálni, el kell tömedékelni. 
A útburkolat helyreállítását a közút tulajdonosának, üzemeltetőjének előírásai szerint kellvégezni 
(123463/2017sz közútkezelői hozzájárulás). A burkolat bontási engedélyt a  
Vállalkozó kéri meg. A kivitelezést engedélyezett forgalomkorlátozási terv birtokában lehet végezni 
melyet a Vállalkozó rendel meg és engedélyeztet. 
A munkaterületen a közúti forgalmat és ingatlanok megközelítését folyamatosan fenn kell tartani. 
A szakfelügyeleti költségek viselése vállalkozói feladat.  
A meglévő közművek előzetes kitűzetését, és annak igazolását a Vállalkozó intézi. 
 



6. Műszaki átadás feltételei: 
-Felelős műszaki vezető által igazolt teljesítés. 
- Engedélyező hatóság hozzájárulása 
- A közút tulajdonosának és kezelőjének elfogadó nyilatkozata. 
-Tömörség vizsgálati jegyzőkönyvek. 20m-ként. 
- Negatív vízvizsgálati eredmény. 
- Eredményes nyomáspróba ( 10bar) 
- A beépített csövek, elzáró szerelvények, és egyéb anyagok teljesítmény nyilatkozatai. 
- Vagyonleltár helyrajzi számonként költség hozzárendeléssel. 
- Vízjogi létesítési engedély.                             
- Átnézeti helyszínrajz. 
- Megvalósulási terv. Kivitelezés közbeni változás eltérő színnel átvezetve, felelős műszaki vezető 

által aláírva. 
- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat a 191/2009 Korm. rendelet 14 §-a szerint. 
- Nyíltárkos közmű bemérési rajz a 324/2013 (VIII.29) Korm. rendelet szerint (bemérési 

jegyzőkönyv, műszaki leírás, meta adatok). A bemérési munkarésznek tartalmaznia kell a 
keresztező közműveket is. Az elkészült geodéziát a műszaki átadást megelőzően 15 nappal el 
kell juttatni a FEJÉRVÍZ ZRt-hez. 

 
A 6. pontban felsorolt dokumentumok képezik az átadási dokumentációt. Ebből 8 példányt kell a 
Megrendelőnek átadni. 
 
7. Egyéb feltételek: 
Az ajánlat tartalmazzon felolvasólapot, melyen csak a vállalt nettó összeg és az Ajánlattevő neve 
szerepeljen.  
Az Ajánlattevőnek külön nyilatkozatot kell tennie arról, hogy ajánlatában milyen összeggel 
szerepel a csőanyagok beszerzése.  
Az Ajánlattevőnek teljeskörűségi nyilatkozatot kell tennie, miszerint az ajánlata elkészítésénél 
figyelembe vettminden olyan körülményt ami befolyásolja az ajánlati árat. 
Az ajánlattételhez rendelkezésre álló a terv 15/2017-es munkaszám alatt Matolcsy Györgyné által 
elkészített engedélyezési dokumentáció. Abban az esetben, ha a megvalósításhoz részletesebb 
tervanyagot igényel a nyertes Vállalkozó, akkor annak elkészítéséről magának kell  
gondoskodnia. 
 
Az ajánlattételi határidő letelte előtti harmadik napig biztosít az Ajánlatkérő konzultációs 
lehetőséget.  
 
Ezen időpontig felmerült kérdéseket e-mail-en kell  
eljuttatni a pall@fejerviz.hu címre. A FEJÉRVÍZ ZRt. a válaszokat ( a kérdésekkel együtt) 24 órán 
belül elküldi az Ajánlattevők részére. A beruházással kapcsolatban szóbeli tájékoztatást nem 
adunk. 
A FEJÉRVÍZ ZRt. fenntartja magának a jogot, hogy számára nem megfelelő ajánlat(ok) 
esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, vagy a számára legkedvezőbb ajánlat 
benyújtójával további tárgyalásokat folytat. 
 
Székesfehérvár, 2017.07.18. 
 

FEJÉRVÍZ ZRt. 
  

mailto:pall@fejerviz.hu
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Iktatószám: 35700/6810TÍc/2017.ált Tárgy:

Ügyintéző:

VKSZ:

Székesfehérvár, Marhacsapás u. 

vízvezeték kiváltás vízjogi létesítési 

engedélye

Kerekesné Hári Judit 

244/2184-21766

H A T Á R O Z A T

1. Székesfehérvár MJV Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városháza tér 1. KÜJ: 

102818721 KSH: 15726999)- a továbbiakban: engedélyes -  részére az alábbi feltételek 

mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy Székesfehérvár, Marhacsapás u. vízvezeték kiváltás közcélú 

vízilétesítményeit Matolcsi Györgyné tervező 15/2017. sz. engedélyezési terve alapján 

megvalósítsa.

1.1. A vízilétesítmények helye: Székesfehérvár, 2849, 3521/28,. 3508/5, 3508/2. hrsz-ú 

ingatlanok.

2. A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők betartása mellett valósíthatók 

meg:

A Marhacsapás úton a Nemes u.-Hajnal u. közötti szakaszon kerül kiváltásra az NA600 

ac. vízvezeték.

Épül: DN 500 göv vezeték 135 m hosszban.

3. A kivitelezés során az alábbi érintett út-és közmű üzemeltetők nyilatkozataiban 

előírtakat be kell tartani:

- Székesfehérvár MJV Jegyzőjének 123463/2017. sz. közútkezelői hozzájárulása

- Fejérvíz Zrt. 8190. sz. jegyzőkönyve, és FV/9310-1/2016 sz. nyilatkozata

- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2017. 04. 20-án kelt közműkezelői 

hozzájárulása, 4112 EED J 0571/2017. sz. jegyzőkönyve

- E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 447-448/2017 (21794634). sz. egyetértési 

nyilatkozata és Sz 447/2017 sz., Sz 448/2017 sz. közműegyeztetési jegyzőkönyvei

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Tel:22/514-318

Vízügyi és vízvédemi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi 
időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során

keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

mailto:fejer.vizugy@katved.gov.hu
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4. Szakhatóságok előírásai ;

4.1. A kivitelezés során a népegészségügyi feladatkörében eljáró Fejér Megyei 

Kormányhivatal FE/NEF/01713-2/2017. sz. szakahatósági állásfoglalásában előírtakat 
be kell tartani, melyek a következők: j

4.1.1. Az ivóvízzel közvetlen érintkezésbe kerülő anyag, illetve szerelvényeik 

anyagaként kizárólag a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8. §~ban foglaltak 

alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által nyilvántartásban vett, erre a célra 

engedélyezett anyag használható fel.

4.1.2. Az ivóvízvezeték üzembe helyezéséhez laboratóriumi vizsgálati eredménnyel 

igazolni kell, hogy a szolgáltatott livóvíz minősége megfelel a 201/2001. (X. 25.) 
Korm. rendelet 3. § és 4. §~ban meghatározottaknak.

5. Egyéb előírások, kikötések:

5.1. Engedélyes köteles:

a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.

b) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.

c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal 

megelőzően a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: Hatóság) bejelenteni, az 

arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni.

d) A Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:

- a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának 

közlése mellett. Amennyiben a beruházás mértéke az 50 millió Ft értékhatárt 

meghaladja, vagy közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozik, a munkálatok

; tervezett megkezdését 8 nappal megelőzően jogszabályban meghatározott
tartalommal kell bejelenteni.

- az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, 

ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
I  '

- a kivitelezés során felmerülő; minden olyan műszaki és egyéb változást,

akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását 
igényli, :

- a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése 

mellett,

- a munkálatok befejezése esetén a vízilétesítmények üzemeltetőjének nevét és 
címét.

5.2. A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg és jelen 

engedély a vízilétesítmények üzemeltetetésére nem jogosít. Az üzemeltetési engedély 

iránti kérelmet a jogszabály szerint összeállított dokumentációval a Hatósághoz be kell 

nyújtani.

5.3. Az engedélyezési tervdokumentációt engedélyesnek jelen határozatom jogerőre 
emelkedését követően adom ki.

6. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti engedélyest más szükséges hatósági 

engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
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7. Engedélyem jelen határozat jogerőre emelkedésétől a létesítmények tényleges üzembe 

helyezéséig, de legfeljebb 2 évig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a 

vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.

8. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi 

okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, 

kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba 

jegyezze be.

9. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

10. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatósághoz (továbbiakban: OKF) címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatósághoz két példányban benyújtandó -  igazgatási szolgáltatási díjköteles -  

fellebbezéssel lehet élni. Az OKF jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy 

megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

A jogorvoslati eljárás díját a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10029008-00283607-00000000 számú előirányzat-felhasználási 

számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) 

kell megfizetni.

A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az jelen döntés 

elleni fellebbezés keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint I. fokú vízügyi hatósághoz 

(továbbiakban: vízügyi hatóság) Székesfehérvár MJV Önkormányzata vízjogi létesítési 

engedély iránti kérelmet nyújtott be Székesfehérvár, Marhacsapás u. vízvezeték kiváltás 

tárgyában.

Kérelméhez mellékelte Matolcsi Györgyné tervező 15/2017. sz. engedélyezési tervét.

Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Két.) 15. § (4) bekezdése alapján, a 35700/6810-1/2017.ált. 

számú levelemben értesítettem az ismert ügyfeleket az eljárás megindításáról, az ügyben 

észrevételt nem tettek.

A vízilétesítmények helyét határozatom 1.1. pontjában rögzítettem.

Megvizsgáltam engedélyes területfeletti rendelkezési jogát, és megállapítottam, hogy a 

létesítmények engedélyes tulajdonában lévő ingatlanon kerülnek megvalósításra.

A vízilétesítmények főbb műszaki jellemzőit a határozat 2. pontjában rögzítettem.

Az érintett út- és közműüzemeltetők nyilatkozatainak betartását a rendelkező rész 3. 

pontjában írtam elő.

A tervdokumentációt mellékelve a vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014.(IX.4.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kr.) 11. §-a alapján az ügyben érintett szakhatóságokat szakhatósági 

állásfoglalásuk megadása céljából megkerestem.
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A népegészségügyi hatáskörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal FE/NEF/01713- 

2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához hozzájárult, 

előírásainak betartásáról határozatom 4.1. pontjában rendelkeztem. Döntését az alábbiakkal 
indokolta:

„A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városháza tér 

1.) kérelmére a vízjogi engedélyezési eljárásban a vízjogi létesítési engedély kiadása 

ügyében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás 

kiadása érdekében, a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. §-a alapján.

A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Fejérvíz Zrt. által elkészített és a 

megkereső szerv által megküldött tervdokumentáció eleget tesz a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 

mellékleteiről szóló 18/1996. (VI 13.) KHVM rendelet, a víziközművek üzemeltetéséről szóló 

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a rendelkező 

részben előírt feltételeknek.
A feltételek előírásának jogalapja:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 
Korm. rendelet 3. §, 4. § és 8. §.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi, Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I 30.) EüM rendelet 2. 
§ (1) bekezdésében és az 1. számú melléklet X I 6. pontban előírt igazgatási szolgáltatási 
díjat (23.900 Ft) a kérelmező befizette. .

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam meg.
Az önálló jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL tv. 44 § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre 

hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.
Az ügyben hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. 
évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b.) pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII 27.) Korm. rendelet 
10. § (1) bekezdés b.) pontja és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. §-a állapítja meg.

Illetékességünket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi 
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. (XII 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a 

kiadmányozásról szóló 3/2016. (II. 29.) utasítása alapján történt. ”
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Az örökségvédelmi hatáskörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal FE-08/ÉPÍT/1463- 

2/2017. számú végzésébena szakhatósági eljárását megszűntette. Döntését az alábbiakkal 

indokolta:

„A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (8050 Székesfehérvár, F f: 947.) Székesfehérvár, 
Marhacsapás u. vízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedélye ügyében szakhatósági eljárás 

megindítását kezdeményezte Hivatalomnál.
Megállapítottam, hogy hatóságom, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben nem 

rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy a megkeresés örökségvédelmi hatáskört nem 

érint.
A tervezett tárgyi beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket 
nem érint, így -  figyelemmel a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 71. §-ára -  nincs hatásköröm 

szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági eljárásokban nem veszünk részt.

A kivitelezés során felhívom a figyelmet
1) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 
24. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben a kivitelezés során régészeti 
feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a 

tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles, az 
általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Hivatal) (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8., 
Tel: 22/795-780) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a 

mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt és a 

hatóságot, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről -  a 

felelős őrzés szabályai szerint -  a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
2) A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (1) bekezdése, valamint az 

örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi 
bírság kiszabását vonhatja maga után!
3) A fentiekre tekintettel a kivitelezési munkák örökségvédelmi érdekeknek megfelelő 

végzése érdekében javaslom, hogy a beruházó/kivitelező a földmunkák megkezdéséről a 

Hivatalt és a Szent István Király Múzeumot (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6., Tel: 22/315
583) 8 nappal korábban írásban értesítse.
Hatóságom hatáskörét a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja és a vízügyi igazgatási, és a vízügyi, 
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. 
(IX.4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pontja, illetékességét a Kr. 3. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján az 1. számú melléklet 6. pontja határozza meg.
A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 45/A. § (3) bekezdése alapján döntöttem a 

szakhatósági eljárásom megszüntetéséről.
Állásfoglalásomat a Két. 44. § (3) bekezdésére és 71. § (1) bekezdésére figyelemmel végzés 

formájában hoztam meg.
A jogorvoslat módjáról a Két. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.
A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a 

kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII.30.) utasítása, és a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatal vezetőjének 2/2016. (XII.30.) szabályzata alapján történt. ”
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal 

FE™08/KTF/4668-4/2017.számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához 

előírások nélkül hozzájárult. Döntését az alábbiakkal indokolta:

„A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fent hivatkozott számon kérte a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály szakhatósági állásfoglalását Székesfehérvár MJV 

Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városháza tér 1-2.) részére a Székesfehérvár, 
Marhacsapás u. vízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedélyének kiadásához.

A megkereséshez csatolta Matolcsi Györgyné tervező által készített, 15/2017. munkaszámú, 
2017. április hónapban kelt vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt
A benyújtott tervdokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak 

nyertek megállapítást:

A Székesfehérvár, Marhacsapás úton a Nemes u. -  Hajnal u. közötti szakaszon kerül 
kiváltásra az NA 600 ac. vezeték. A tervezett vízvezeték: 135,0 fin, DN 500 mm göv cső.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 3. 
számú mellékletének 79. pontja alá tartozik.

A R. 2/A. § (1) bekezdése szerint kormányrendeletben meghatározott esetekben a 3. számú 

melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben 

meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított 
feltétel nem teljesül, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül - a 13. számú melléklet
szerint megadott adatok és az_5.._ mellékletben meghatározott szempontok
figyelembevételével a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgálni a 

feltételezett környezeti hatások jelentőségét, továbbá döntést hozni a környezeti 
hatásvizsgálat szükségességéről és az annak során vizsgálandó kérdésekről.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. 
(VI. 13.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja szerint a vízjogi létesítési engedély 

iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell, ha a tervezett vízimunka, a 

vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban a 

tevékenység vagy létesítmény a R. 3. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket 
nem éri el vagy a tevékenységre vagy létesítményre a R.-ben megállapított feltétel nem 

teljesül és elvi vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatására nem került sor, a R.-ben 

meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot.
A R. 13. melléklete szerinti adatlapot benyújtották, amely alapján megállapítottam, hogy a 

tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak 

levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi, hulladékgazdálkodási és természetvédelmi 
szempontból, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt.
A beruházás belterületi ingatlanokon kerül megvalósításra, országos jelentőségű védett 
természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi 
tájértéket nem érint.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket 
megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett vizilétesítmény környezetvédelmi 
szempontból nem kifogásolható, táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, a vonatkozó 

jogszabályi előírások betartásával a tevékenység nem okoz környezetkárosítást, ezért a
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vízjogi létesítési engedély kiadásához a szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül 
megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, 
illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Két. 
44. § (9) bekezdése alapján.

Döntésemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (Ili 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 26-27. §-ai, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti hatáskörömben, valamint a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése 

és a Két. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékességem alapján eljárva hoztam meg.
A kiadmányozási jog  gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII 30.) MvM utasítás és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII. 30.) utasítása alapján 
történt.

A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi 
hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 
szerint intézkedtem. ”

Határozatom 5. pontjában a vízjogi létesítési engedélyezésre vonatkozó általános előírásokat 

tettem a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22) Korm. rendelet 

(továbbiakban; Vhr.) 3.§~a alapján. Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. '(IX. 15)' Korm. rendelet értelmében az építési 

munka csak kiviteli terv alapján végezhető és a létesítmények megvalósítása során e-építési 

naplót kell vezetni. A kiviteli terv tartalma nem térhet el a jogerős létesítési engedélyben 

foglaltaktól. Amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni, a 

vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával. Ennek 

elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre fennmaradási 

engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után.

A rendelkező rész 7. pontjában megállapítottam az engedély hatályát a Vhr. 3.§ (7) 
bekezdése alapján.

A rendelkezésemre álló iratok, dokumentációk alapján megállapítottam, hogy a 

vízilétesítmény megvalósítása a rendelkező részben tett előírások betartása mellett nem 

veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket, megfelelnek a vízilétesítmény 

megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a 

vízháztartással összefüggő egyéb szabályozásoknak és a külön jogszabályban foglalt 

előírásoknak, ezért a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi ÉVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 

28. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a Vhr. 3. 

§-ában foglaltakra a kérelemnek megfelelően előírásokkal megadtam.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzésről a rendelkező rész 8. pontjában a 23/1998. (XI. 6.) 

KHVM rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Határozatom 9. pontjában megállapítottam, hogy az eljárás díja megfizetésre került, egyéb 

eljárási költség nem merült fel. Az eljárás díja a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (továbbiakban: 

díjrendelet.) 1. számú melléklete szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 
100.000.- forint.
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A határozatommal szemben a Két. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési 

lehetőséget. A fellebbezés lehetőségéről -  a Két. 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján 

rendelkeztem a határozatom 10. pontjában.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a vízügyi hatóság döntését postai úton közli, a Két. 78.§ (10) 

bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap 

áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezési díj a díjrendelet 3. § (1) bekezdése alapján 50.000,- Ft, 

melyet a 1O029OÖ8-O02836Ö7-ÖÖO0OOOO előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási 

megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell megfizetni.

A Fejér Megyei Katasztróíávédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, 

valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 

4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 

illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, 2017. június 30.

2. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 8000 Székesfehérvár, 

Mátyás kir.krt. 13./NOVA ,

3. Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvár Járási Hivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály, 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8./NOVA

4. Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvár Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. /belső posta

5. Fejérvíz Zrt., 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.

6. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/A

7. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/A

8. Irattár 

Jogerő után:

9. 1. sz. alatti/3 pld terv

Készült:

Egy példány: 

Kapják:

8 pld-ban 

8 oldal

1. Székesfehérvár MJV Önkormányzata, 8000 Székesfehérvár, Városháza tér 1. /tv

10. Vízikönyv/terv
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