SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sárvár, Várkerület utca 2.

K I V O N A T
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 20-i nyilvános
ülésének jegyzőkönyvéből
10/2018.(III.20.) számú képviselő-testületi határozat
A „Porpác, Bögöt települések ivóvízminőség javítása” tárgyú vízjogi létesítési engedélyezési
terv alapján a tervezett munkálatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást - Porpác 03/1, 04,
137, 148 hrsz területek vonatkozásában - Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
Sárvár, 2018. március 21.
/: dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sárvár, Várkerület utca 2.

K I V O N A T
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 20-i nyilvános
ülésének jegyzőkönyvéből
11/2018.(III.20.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Porpác, Bögöt települések
ivóvízminőség javítása” tárgyú vízjogi létesítési engedélyezési terv alapján a tervezett
munkálatokhoz szükséges kezelői hozzájárulást - Porpác 03/1, 04, 148 hrsz-ú közút területek
vonatkozásában megadja. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés
mellékletét képező kezelői hozzájárulás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
Sárvár, 2018. március 21.
/: dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

11/2018. (III.20.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS
A Szemes és Fia Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) által tervezett SzF-069/2018. számú
tervdokumentáció alapján - mint Porpác község helyi közútjainak kezelője - Porpác, Bögöt települések
ivóvízminőség javításának megvalósításához a közútkezelői hozzájárulást megadom, a következő
feltételekkel.
1. A létesítmény megnevezése: Porpác, Bögöt települések ivóvízminőség javítása
2. A létesítménnyel érintett közút neve: Porpác, 03/1, 04 és 148 hrsz-ú helyi közút
3. Az közút (közterület) tulajdonosának és üzemeltetőjének neve: Porpác község Önkormányzata
Címe: Porpác, Kossuth L. u. 1.
4. A közterület helyreállítását az alábbiak szerint kell elvégezni:
148 hrsz-ú közút: nyomvonalas helyreállítás:


5 cm AC-11 jelű aszfalt kopóréteg



20 cm CKt. keverőtelepi cementstabilizáció



15 cm HK 0/35 homokos kavics Trg=90 %

Padka: kavicsolás, tömörség Trg=85%, oldalesése a burkolattól kifelé.
03/1 és 04 hrsz-ú közút: nyomvonalas helyreállítás
-

25 cm kavicsolás Trg=95%

5. A közterületen november 15. és február 28. között munka nem végezhető. Ebben az időszakban a
burkolat csak hibaelhárítás végett bontható meg.
6. A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a
közúti jelzőőrök alkalmazásánál A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági
követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendeletben foglaltak, valamint Az utak
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
vonatkozó előírásait be kell tartani.
A munkával érintett területet piros-fehér nyíl alakban sávozott jelzőtáblákkal, illetve korláttal
folyamatosan el kell keríteni, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kellő számú, 150 m-ről
jól látható piros vagy borostyán sárga fényt adó lámpával kell megvilágítani.
Az ideiglenes jelzőtáblákat a befejezést követően meg kell szüntetni és az eredeti forgalmi rendnek
megfelelő jelzésrendszert kell visszaállítani.
7./ Amennyiben a közterületen az építkezés következtében bármilyen károsodás történne, annak
helyreállítása a beruházó feladata. Ha a közút vagy a kialakított nyomvonal a végleges
helyreállítás után 3 éven belül a végzett munka következtében megsüllyed, vagy egyéb
meghibásodás keletkezik, annak helyreállítása az engedélyes kötelezettsége. Halasztást nem tűrő
helyreállítás az engedélyes terhére elvégeztethető.
8./ A kivitelezést csak szakképesítéssel rendelkező cég végezheti.
9./ Általános előírások
- A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne
akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkavégzés ideje alatt
harmadik személynek okozott kár megtérítéséről az engedélyes köteles gondoskodni.
- A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
- A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani
kell.
- A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan
gondoskodni kell.
- A közút területén lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak állagának
megóvásáról az engedélyes köteles gondoskodni. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel,

illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben az az építési munkával
összefüggésbe hozható – a létesítmény tulajdonosát anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
- A kivitelezés ideje alatt az útpadkán és útburkolaton építési anyag, kitermelt föld még
ideiglenesen sem tárolható.
- Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közműtulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól
Jelen kezelői hozzájárulás a kiadástól számított 1 évig érvényes.
A tulajdonosi hozzájárulást a munkálatokkal érintett összes terület vonatkozásában be kell szerezni.
Felhívom a figyelmét, hogy a munkakezdést megelőzően közterület bontási engedélyt kell kérnie a
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodától.
Tájékoztatom, hogy a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 7/A. § (3)
bekezdése alapján a jelen hozzájárulásban foglalt döntés felülvizsgálatát kérheti a közlekedési
hatóságtól (Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály, 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.).
A hozzájárulás meghozatalára hatáskörrel az 1988. évi I. törvény 36. §. (1) bekezdés alapján Porpác
község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelkezik.
Poprác, 2018. március …

Tóth Teodóra
polgármester

SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sárvár, Várkerület utca 2.

K I V O N A T
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 20-i nyilvános
ülésének jegyzőkönyvéből
12/2018.(III.20.) számú képviselő-testületi határozat
1. Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/2018 (III.13.) számú képviselőtestületi határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Porpác 123/2 hrsz.-ú ingatlanon
található 20 db nyárfát Dolgos Ferenc (lakcím/telephely: 9612 Porpác, Dózsa György u.
14., adóazonosító jel:8342103897) – a továbbiakban: Vevő - részére, bruttó 327.200,- Ft
vételáron a következő feltételek betartása mellett értékesíti:
- A fák kitermelésének, elszállításának és a terület helyreállításának, a keletkező hulladék
elszállításának költségeit a Vevő köteles vállalni.
- A munkálatok elvégzése során a munkavédelmi, balesetvédelmi és egészségvédelmi
előírások betartása és betartatása a Vevő felelőssége, továbbá a munkálatok során
keletkező károkért való felelősség is a Vevőt terheli.
- Vevő az adásvételi szerződésben szereplő vételárat a fák kitermelését megelőzően köteles
az önkormányzat részére számla ellenében megfizetni.
- A fák kivágásáról 2018. április 30. napjáig gondoskodni kell, a terület helyreállításának
határideje 2018. május 31.
- Vevő a helyreállítási határidőhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke: a bruttó vételár 1%-a/nap, de
maximum a bruttó vételár 30 %-a, melyet az önkormányzat a Vevővel szemben
érvényesíthet. A kötbér összegét az önkormányzat jogosult a Vevő részére leszámlázni.
- Amennyiben a Vevő a helyreállítási határidőhöz viszonyított 30 naptári napot meghaladó
késedelembe esik, az önkormányzat jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal
elállni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Teodóra Erzsébet polgármester

Sárvár, 2018. március 21.
/: dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

