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Vagyonkezelői hozzájárulás
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság),
mint a Zsejkei-csatorna (Ásványráró 909 hrsz.), a Gombócos-Bár-Duna
(Ásványráró 0272/7 hrsz.) és a Porkolátoki-csatorna (Ásványráró 0295/5
hrsz.-ú l alrészlet) vagyonkezelője, az AQUALINE Magyarország Kft. (9028
Győr, Dohánypajta u. 14.) által készített „Ásványráró község vízelvezető
létesítmények fejlesztése” című, Ásványráró 01/2021 munkaszámú
tervdokumentáció alapján Ásványráró Község Önkormányzata (9177
Ásványráró, Rákóczi utca 14.) mint Engedélyes részére
vagyonkezelői hozzájárulást ad
a Zsejkei-csatorna (Ásványráró 909 hrsz.) 6+012 km szelvényében, a
Gombócos-Bár-Duna (Ásványráró 0272/7 hrsz.) 6+758 km szelvényében
és a Porkolátoki-csatorna (Ásványráró 0295/5 hrsz. l alrészlet) 3+325 km
szelvényében történő csapadékvíz bevezetéshez az alábbi feltételekkel:
1.

Érintett ingatlanok:

Az Ásványráró 909 hrsz.-ú (Zsejkei-csatorna), az Ásványráró 0272/7 hrsz.ú (Gombócos-Bár-Duna) és az Ásványráró 0295/5 hrsz.-ú l alrészletű
(Porkolátoki-csatorna) ingatlan, melyek ÉDUVIZIG vagyonkezelésűek.
2.

Műszaki adatok:

Befogadó meder adatai a Zsejkei-csatorna 6+012 km szelvényében:
A mederfenék szintje:

111,92 mBf
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Üzemvízszint:

113,30 mBf

Csapadékvíz elvezető árok:

földmedrű - 58,0 m hosszon.

Befogadó meder adatai a Gombócos-Bár-Duna 6+758 km szelvényében:
A mederfenék szintje:

112,65 mBf

Üzemvízszint:

113,70 mBf

Csapadékvíz elvezető árok:

földmedrű - 70,0 m hosszon.

Befogadó meder adatai a Porkolátoki-csatorna 3+325 km szelvényében:
A mederfenék szintje:

113,70 mBf

Üzemvízszint:

113,75 mBf

Zárt csapadékvíz elvezetés:

NA300 KG-PVC.

Vízgyűjtő-gazdálkodási
állapotjellemzők:

terv

szerinti

vízgyűjtő

alegység,

víztest

megnevezés,

A tervezett beruházás területe „Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervének 2015. évi
felülvizsgálata (VGT2)” szerint az 1-1 Szigetköz megnevezésű alegységen található,
érintett vízfolyások a Zsejkei-csatorna és a Gombócos-Bár-Duna, melyek a Szigetközi
Mentett Oldali Vízpótló Rendszer (AEQ010) víztest részei. A víztest erősen módosított, 8N
(síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy
vízgyűjtőjű) tipológiai besorolású. Biológiai minősítése mérsékelt, fiziko-kémiai elemek
szerint jó, hidromorfológiai elemek szerint mérsékelt, így az ökológiai minősítése
mérsékelt; kémiai állapota adathiány miatt nem került minősítésre, emiatt az integrált
minősítése a víztestnek mérsékelt. A Porkolátoki-csatorna nem került víztestként
kijelölésre.
3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok:


Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény



A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény



A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény



147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
általános szabályokról



120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és közcélú vízilétesítmények
fenntartására vonatkozó feladatokról



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

2

4. Betartandó
előírások
rendelkezések:

részletezése,

vonatkozó

speciális

jogszabályi



A csapadékvíz bevezetés környezetének karbantartása Engedélyes feladata.



Az építés során a vizek akadálytalan lefolyását biztosítani kell.



A munkálatok során kikerülő anyag kezelése és elhelyezése az Engedélyes
feladata.



A Szerszámgépgyár utcai beruházás részben érinti a Duna jobb parti védvonal
110 méteres mentett oldali védősávját, ahol árhullám esetén fakadóvíz
megjelenésére számítani lehet.



A munkák során szennyező anyagok csatornába, talajba kerülését meg kell
akadályozni. A környezetvédelmi előírások betartására fokozottan ügyelni kell. A
keletkező hulladékot, törmeléket össze kell gyűjteni, és el kell távolítani.



A szakfeladatok ellátása közben a csapadékvíz bevezetések állagában esetlegesen
okozott károkért Igazgatóság felelősséget nem vállal.



A munkálatok megkezdését és befejezését be kell jelenteni az Igazgatóság
Szigetközi Szakaszmérnökségére (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 45., Tel: 96/577052, e-mail: asvanyszkm@eduvizig.hu). Ugyanitt meg kell rendelni az építés
idejére a szakmai felügyeletet, mely eljárás befizetésének díját legkésőbb a
műszaki átadás-átvételi eljáráson az Engedélyesnek igazolni kell. Igazolás
hiányában az Igazgatóság a műszaki átadáshoz nem járul hozzá.



Az Engedélyes köteles haladéktalanul elvégezni a létesítés és az üzemeltetés
során a mederben, parti sávban esetlegesen keletkezett károk maradéktalan
helyreállítását, melynek költségei az Engedélyest terhelik.



A kivitelezést követően a megvalósult állapotról megvalósulási tervet kell készíteni
és az Igazgatóságunknak átadni (digitális formában).



Az építési munkákkal (és később az üzemeltetéssel) összefüggő, a környezetet
károsító, vagy annak közvetlen veszélyével járó eseményt a kivitelező
(üzemeltető) – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – haladéktalanul
köteles bejelenteni az Igazgatóságnak a 30/959-43-88 számú műszaki ügyeleti
telefonra. A szennyezés jogi felelősségét, beleértve a kárelhárítás költségeit, a
munkát végző (üzemeltető) viseli.

5. Speciális jogszabályi előírások:


83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról,
valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és
tartalmára vonatkozó szabályokról



221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól



220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól
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30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
műszaki szabályokról.

6. Jelen hozzájárulás a létesítési engedély hatályával megegyező ideig érvényes.
7. A
vagyonkezelő
jelen
hozzájárulását
kizárólag
a
részére
megküldött
dokumentumokban foglaltak alapján a vagyonkezelői hozzájárulásban rögzítetthez
képest
változatlan
műszaki
adattartalom
mellett,
a
fenti
tevékenység
engedélyezéséhez adja meg.
A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre/üzemeltetésre nem jogosít,
és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az
azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!
A tervezéssel/kivitelezéssel/üzemeltetéssel kapcsolatos költségek sem most, sem
később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy az Északdunántúli Vízügyi Igazgatóságtól.

Tisztelettel:
Németh József
igazgató
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