Tájékoztatóvagyonkeze|őihozzájáru|ás kiadásáró|

vonatkozóan
vagy egyéblétesítményekre
A KoTl.KoVlZlG-et érintóidegennyomvona|as.
lefolytatásának
menete
a
következő
az engedélyezési
eljárás
eljárás során a leendő engedélyes,vagy a beruházó, vagy az
A hatósági engedélyezési
előbbiek megbízásából eljaró tervező, illetve kivitelező (továbbiakban: hozzájárulást kérő)
hivatalos,írásoskérelemmelfordul a KOTI-KÖVIZIG _hez (5000 Szolnok' Ságvári krt.4.),
megvalósításához.
hogy vagyonkeze|ői hozzájárdását adja a tervezettlétesitmény
A kérelemneka következőket kell tartalmaznia:

.

A llozzá1ániást kérő pontos címe,elérhetősége;
Eljárási jogosultságára vonatkozó nyl|aÍkozat(saját cége által, vagy megbízásból
történő munkavégzés);
Megbizó címe,elérhetősége;
A kérelem Íárgya' a tervezett beruházás, építésistb. munka rövid ismertetése,és
jellegének meghatározása (közszolgáltatás vagy egyéb). A tervezett létesítmény
szöveges leírása, a léteSitményhezkapcsolódó ingatlan-használatjellegének
KÖTI-KOV|ZIG
bemutatása szükséges annak rsmertetésével.hogy a
tilalom, megközelítés
lehetőségeinek
korlátozásamiben áll (építési
ingatlanhasználati
gyakoriságastb'). A használat
biztosítása,a kérelmezőáltali használat,igénybevétel
tervezettidotartamátis meg kell haÍározní;
Az érinten KOTI-KOVIZIG kezelésű ingatlanok pontos felsorolása (hrsz. szerint),
településnév,az érintettterület nagyságának, és annak meghatározásával, hogy a
|ésben|évö. védótávolságonbe|üli. ragy szomszéd
KÖT|-KoVIZIG vagyonkeze
megvalósítását;
ingatlanontervezika létesítmény
A kérelemhezcsatolt dokumentumoktételesfolsorolása.

ke1lcsatolni:
A kérelemheza következő mellékleteket

tervdokumentáció 2 példányban, me|y tartaÍmazzaM adott
Az engedé|yezési
előírtterveket(szövegesés
szóló jogszabályban
szakterület
engedélyezési
eljárásáró1
grafikusmunkarészek).
tervdokumentációgrafikus munkarészeidigitálisam,,,.dwg,vagy
Az engedé|yezési
*.dxf' formátumban,
(e.mail-en,
vagy
egységes
országosVetületi[EoV] rendszerben
ingatlantervnek a földhivatali digitális
digitális adathordozón). Az engedélyezési
a DAT szabvány szerint
nyilvántartásitérképre
kell készülnie,mely rétegkiosztást
(meghagyja)
átveszi
a terveZő' A KÖTl-KÖVIZIG ingatlan megközelítésénél,
keresztezésénél
a helyszínrajzonfel kell tüntetni a fontosabbszelvényszámokat,
kilométereket.
földrészlet 3 hónapnál nem régebbi
Az érintett'KÖTI-KÓVIZIG vagyonkezelésű
+.dwg'',vagy,,*dxf'ITR
tulajdonilapja ésa földhivatalidigitálistérképmásolata;
,,ibn''formátumban,Egységesországos Vetületi [EoV] rendszerben(e.mail.en'vagy
digitálisadathordozón)'
tervdokumentációnem tarta|mazzaaz
Szükségesetén(amennyibenaz engedélyezési
je|magyarázaÍtal
ellátott,
készített,
a
földhivatali
térkép
alapján
alábbi információkat)
amelyen a
geodéziaifelmérésen
alapuló helyszínrajzM:1:1 000 méretarányban,
következők kerülnekfeltüntetésre:

.
.
.

.
.

aZ érintettterületek fuldrészlet-hatarai;
az ingatlanon (ingatlanrészen)található valamennyi érintettépület,építmény
és
közmű:
a
létesítményhez
legközelebb
esó
folyó/csatoma

|olyamkilométerének/szelvényszámának
feltüntetésével
;
a tervezett létesítménynyomvonala' vagy határvonala, a kötelező
védőtávolságokkal;

Nyilatkozata kártalanítás
megfizetésének
vállalásáról.
Kötelezettségvállalása keletkező teher ingatlan-nyilvántartási
bejegyeztetésére,
az
ehhezszükséges
megálIapodás
ésváltozásivázrqz eIkészíttetésére,
ésannakköltségei
viseIésére.
Minden egyéb olyan információ, dokumentáció, ami a döntés meghozaÍa|ához
szükséges
lehet,i1letvesegítségiil
szo1gál.

Amennyiben tulajdonosihozzájáru|ásszükségesaz érintettterületre,íryy azt a Magyar
NemzetiVagyonkezelőZártkörűenMűködő Részvény.társaságtól
(l133 Budapest'Pozsonyi
út56.)kell külÓn megkérni.
Amennyibenaz engedélyezési
(vagy azza| egyenértékű)
eljárást követi a használatbavételi
eljárás. abban az esetbena tulajdonosi,illetve vagyonkeze|ői hozzájárulás nem minősül
használatbaVételhez
történőhozzájárulásnak,azt külön eljárásbankell tárgyalni.
A .létesítmény
megvalósulásátkövetően a közmű tulajdonosának,/üzemeltetőjének
a KoT].
KoVIZIG-gel aZ érintettföldrészletena létesítmény
biztonságiövezete által elfoglalt
területre- megállapodástkell kötnie, mely alapján _ a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott_ szolgalmi jog (vezetékjog,
telki szolgalmi jog, illetve hasznáIati1og)az
ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezhető.A szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba
történő
bejegyzéshez
szükséges
változásivázrajzokelkészíttetése
ajogosultfeladataésköltsége.
A kÓzművek' valamint egyéb létesítmények
megvalósulásátkövetően (a grafikus
munkarészeket
digitálisan,Autodesk,,*d*g'''vagy ,,*dxf'formátumban,
Egységes
országos
Vetületi [EoV] rendszerben.).
A megvalósulásitervdokumentáció
ésa változásivázra1za
területkimutatássalegyütta megkötendőmegálIapodás
mellékletét
képezi.
jog létesítéséért
A KoTI-KÖVIZIG a szolgalmi/használati
igényttartkártalanításra.
Amennyibena KoTI-KoVIZIG területénlefektetett,átyezeÍeÍt
létesítményt,
vagy annakegy
részét
áthelyezni,illetve módosítanikell, annakköltségeita közmű tulajdonosa/üzemeltetóje
kötelesviselni.
A tervezőknek
ésmegbízóiknak
a KoTl.KÖVIZIG múködését
szabályozójogszabályokat
be
kell tartani,melyekközül kiemeltenfelhívjukfigyelmüketa következő jogfonásokra:
- 1995.éviLVII. törvénya vízgazdálkodásról
- 2007' éviCVI. törvényaz áIlamivagyonról
- 37912007(XII. 23.) Korm. rendeleta vizek hasznosítását,
védelmét
és kártételeinek
elhárítását
szolgálótevékenységekre
éslétesítményekre
vonatkozószabályokról;
. 30/2008(XII. 23.) KvVM rendeleta vizek hasznosítását,
védelmét
és kártételeinek
elhárításátszolgáló tevékenységekre
és1étesítményekre
vonatkozóműszakiszabályokról;
- 22012004
(VII.21.)Korm.rendelet
a felszínivizek minősége
védelmének
szabályairól;

- 2112006'(I. 31) Korm. rendeleta nagyvizi medrek,a paÍi sávok, a vízjétrta,
valamint a
fakadó vizek által veszélyeztetett
területekhasmrí]atáról
éshasznosításaról,
va|aminta nyríri
gátakáltal védettterületekéÍékének
csökkenésével
kapcsolatoseljarásról;
- 2812004
' (XII. 25) KvVM rendeleta vizszennyező anyagok kibocsátrisairavonatkozó
hatarértékeklől
ésalkalmazásukegyesszabályairól.
Amennyibena fentiekkelkapcsolatbantovábbikérdés
merül fel' azzal kapcsolatbana KÖTIjelzett
KÖVIZIG levelében
ügyintézójerendelkezésre
iíll.

Szolnok,
zoos.
...9.?:.95.:

