NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
9701 Pf.: 183
Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 5197-1/14/2009.
Ea.: Boros Regina
Tel.: 94-506-720

Tárgy: Kőszeg és Cák települések villamos hálózati
összekötése céljából tervezett 20 kV-os szabadvezeték létesítésével kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás
Melléklet: 1 pld. hirdetmény

Kőszeg Város Jegyzője
9730 Kőszeg
Jurisics tér 8.

Tisztelt Cím!
Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 3 napon
belül 15 napra tegyék közszemlére úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről
tudomást szerezzenek.
A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

Szombathely, 2009. július 10.

Bencsics Attila sk.
osztályvezető

Tel.: (94) 506–700

Fax: (94) 313–283
E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-12; Szerda: 8-12, 14-16; Csütörtök: 8-12

HIRDETMÉNY
Az E.ON Észak–dunántúli Áramhálózati Zrt. (Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) a Kőszeg és
Cák települések villamos hálózati összekötése céljából 20 kV-os szabadvezeték létesítésére
irányulóan előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte a környezetvédelmi hatóságtól.
A kérelem mellékleteként a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak felülvizsgálata alapján az 5197-1/14/2009. számú határozattal az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait elfogadta és megállapította, hogy a tervezett 20
kV-os légvezeték létesítése esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.
Az 5197-1/14/2009. számú határozat Kőszeg Város és Kőszegszerdahely Jegyzőjénél és a
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen, Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Boros Regina ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.
Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12
A határozat ellen a hirdetmény levételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely,
Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a,
azaz 125.000,- Ft.
Szombathely, 2009. július 10.
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely A hirdetmény kifüggesztésének napja:
A hirdetmény levételének napja:
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NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
9701 Pf.: 183

Szám:

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

5197-1/14/2009.

Előadó.: Boros Regina
Tel.:
94/506-720

Tárgy Kőszeg és Cák települések villamos
hálózati összekötése céljából tervezett 20 kVos szabadvezeték létesítésével kapcsolatos
előzetes vizsgálati eljárás

HATÁROZAT
I.
Az E.ON Észak–dunántúli Áramhálózati Zrt. (Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) által, a Kőszeg
és Cák települések villamos hálózati összekötése céljából tervezett 20 kV-os szabadvezeték létesítésével kapcsolatos, felügyelőségemre benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat
elfogadom,
egyben megállapítom, hogy a tárgyi beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.
A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az építési engedélyezési eljárás során, szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre.
II.
Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai
Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr) 3752-2/2009. számú szakhatósági
hozzájárulásában megfogalmazott kikötések


A kivitelezés során be kell tartani a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004.
(V. 15.) GKM rendelet 11. §-ban meghatározott tilalmakat, valamint a 14. §-ban meghatározott korlátozásokat.



A kivitelezés során a dolgozók részére az ivóvízellátást biztosítani szükséges.



A munkahelyen vagy annak közvetlen szomszédságában a munkavállalók részére
kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani.



A keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni szükséges, egyedi
zárt szennyvízgyűjtő, vagy közműpótló berendezés biztosításával.

Tel.: (94) 506–700

Fax: (94) 313–283
E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-12; Szerda: 8-12, 14-16; Csütörtök: 8-12



A munkavégzés során keletkező települési (kommunális) hulladékokat zártan kell
gyűjteni. A gyűjtő edényeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek
és állatok ne férjenek hozzá. A kommunális hulladékot a helyi szabályozási tervben
erre a célra kijelölt hulladéklerakóban szabad elhelyezni.



A munkahelyen biztosítani szükséges a felhasznált veszélyes anyagok és ezeket tartalmazó hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró módon történő elkülönített és zárt tárolását.



A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót felmérni. Ennek csökkentése érdekében a
foglalkoztatás feltételeként biztosítani kell a kullancsenkefalitisz elleni védőoltást.

A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal – Erdészeti Igazgatóság (Szombathely)
27.3/2663-1/2009. számú szakhatósági hozzájárulásában megfogalmazott kikötések


Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. Törvény (Evt.) 66. §. (1) bekezdése alapján az erdőterület igénybevételéhez az erdészeti hatóság engedélye szükséges, a 70. §. (4) bekezdése alapján újraerdősítési költség fizetési kötelezettség mellett.

A Körzeti Földhivatal (Szombathely) 10294/2009. számú szakhatósági hozzájárulásában
megfogalmazott kikötések


Mivel a tervezett beruházás termőföldet érint, az igénybevétel megkezdésének előfeltétele a más célú hasznosítást engedélyező jogerős határozat megléte.
III.

Az építési engedélyezési eljárás során felügyelőségem részéről figyelembe veendő szempontok, kikötések


Felhívom a figyelmet, hogy a madarak védelme érdekében a háromszög vezetésű tartó
oszlopok esetén mindhárom fázis burkolása szükséges, a feszítő oszlopok esetében az
átkötéseket alul kell vezetni, vagy az átkötéseket burkolni kell.



Felhívom a figyelmet, hogy a beruházással érintett Kőszegdoroszló 094/14 hrsz.-ú terület védett természeti terület. Ezen a szakaszon a munkálatokat a nyomvonal területére kell korlátozni, egyéb terület még ideiglenes jelleggel (pl.: deponálás) sem vehető
igénybe. A munkálatok megkezdése előtt egy héttel értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt (Kóródi Blanka, tel: 30/229-3597), természetvédelmi szakfelügyelet
lehetőségének biztosítása érdekében.
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IV.
Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Szombathely) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.
Az előzetes vizsgálati eljárás 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díja, valamint a földvédelmi
eljárás 15.000,- Ft díja a kérelmező részéről megfizetésre került.
A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz
125.000,- Ft.
Indokolás
Az E.ON Észak–dunántúli Áramhálózati Zrt. (Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) Kőszeg és Cák
települések villamos hálózati összekötése céljából 20 kV-os szabadvezeték létesítésére irányulóan előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte a környezetvédelmi hatóságtól.
A kérelem mellékleteként benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 3-5. §-aiban
foglaltak alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerültek elbírálásra.
A Kormányrendelet 3. §. (4) bekezdése alapján a telepítés helye szerint Kőszeg Város és
Kőszegszerdahely Jegyzőjénél 1 pld. előzetes vizsgálati dokumentáció csatolásával a Kormányrendelet 3. §. (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tettem közzé azzal,
hogy az abban foglaltakra a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül felügyelőségemre észrevételt lehet tenni.
A megadott határidőn belül hatóságomhoz észrevétel nem érkezett.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 4. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével megkeresett szakhatóságok közül a Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Tanakajd) a
27.2/3047/1/2009. szám alatt, Kőszegszerdahely Körjegyzője (Kőszegszerdahely) a 3953/2009. szám alatt, Kőszeg Város Jegyzője (Kőszeg) a 5036-5/2009. szám alatt, Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala Építéshatósági Osztály (Kőszeg) a 5036-2/2009. szám alatt, a
Veszprémi Bányakapitányság (Veszprém) a VBK/2338/2/2009. szám alatt szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.
Kikötésekkel adta meg szakhatósági hozzájárulását az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális
Intézete (Győr) 3752-2/2009. szám alatt, a Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal – Erdészeti Igazgatóság (Szombathely) 27.3/2663-1/2009. szám alatt, a Körzeti Földhivatal (Szombathely) pedig 10294/2009. szám alatt. A kikötéseket a rendelkező rész II. pontjában
rögzítettem.
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A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Iroda (Sopron) 410/3683/3/2009. szám alatt
nyilatkozott, hogy tárgyi beruházás a jelenlegi adatok alapján kulturális elemeket közvetlenül
nem érint, ezért szakhatósági állásfoglalás kiadásához nem rendelkezik hatáskörrel.
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr)
A dokumentáció értelmében tervezett nyomvonal külterületet érint.
A kivitelezés és az üzemeltetés során be kell tartani a villamosmű biztonsági övezetéről szóló
122/2004. (V. 15.) GKM rendelet 11. §-ban meghatározott tilalmakat, valamint a 14. §-ban
meghatározott korlátozásokat.
A dolgozók ivóvízellátását, a szennyvíz és hulladék elhelyezését az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése, valamint a 47. § (3) bekezdése és a 49. § (1) bekezdése szabályozza.
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos gyűjtőedényeit zárható tárolóban
úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A dolgozók biológiai kockázatbecslésének elvégzését és a munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettséget a járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. §-a szabályozza.
A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal – Erdészeti Igazgatóság (Szombathely)
A rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a nyomvonal kialakítás az Evt. 65. §. d) alapján az alábbi erdőterület igénybevételét eredményezi:
Kőszeg - 094/14 b – 77 m2 – erdőtervi jel: e (erdőtervezetlen).
Szombathelyi Körzeti Földhivatal (Szombathely)
A tervezett beruházás átlagosnál jobb minőségű termőföldet is érint, de a tervezett tevékenység elvégzésére hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű, vagy átlagosnál
gyengébb minőségű, vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldön nem kerülhet sor.
A földvédelmi eljárás lefolytatását kérő a 15.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
A tervezett létesítmény a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását
nem akadályozza.
A Kormányrendelet 4. §. (2) bekezdése alapján a Kormányrendelet 5. §. (2) bekezdésének d.
pontjában meghatározott hatósági intézkedések meghozatala érdekében a kérelmező és az eljárásba bevont szakhatóságok értesítésével egyeztető tárgyalás tartására került sor.
A közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai figyelembevételével, valamint felügyelőségem
alábbiakban ismertetett szakértői véleménye alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.
Levegőtisztaság-védelem
A tervezett légvezeték építése időszakában alkalmazott munkagépek és szállítójárművek
üzeme légszennyezéssel jár. Ezek hatása az építés rövid időtartama miatt csekély mértékű.
Üzemeléskor légszennyező hatások nem jelentkeznek.
Zajvédelem
A létesítés során a munkagépek által keltett és a szállításból adódó forgalomnövekedés okozta
zajterhelés rövid időtartamú és kis mértékű.
Az üzemelés során jelentős zajhatással nem kell számolni.
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Vízvédelem
A távvezeték építése vízhasználatot nem igényel. A tervezett létesítmény megvalósítása és
üzemeltetése a felszíni és a felszín alatti vizek minőségére érdemi hatással nincsen. A létesítmény a felszíni és a felszín alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, s a terület vízgazdálkodására sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincs hatással.
Hulladékgazdálkodás
A kivitelezési munkák során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtéséről a kivitelező gondoskodik. Az építési munka befejezése után szintén a kivitelező feladata a keletkezett hulladékok arra engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadása.
Természet- és tájvédelem
A létesítendő 20 kV-os hálózattal érintett területek - a Kőszegdoroszló 094/14 hrsz.-ú ingatlan kivételével nem állnak országos jelentőségű védettség, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, a nyomvonal a 8719. számú országos közút keleti oldalán
halad.
A Kőszegdoroszló 094/14 hrsz.-ú ingatlant a beruházás csak az út menti peremterületen érinti.
A rendelkezésemre álló adatok alapján, a területen természeti érték nem valószínűsíthető,
mert az ingatlan szegélye a közút hatásai miatt degradált. A fentiekben megfogalmazott javaslatok betartásával a terület elutasításra okot adó mértékben nem károsodik. A tájképi negatív
hatást tompítja az a tény, hogy a vezeték közút mellett kerül elhelyezésre.
A madárvédelmi intézkedések megtételére vonatkozó figyelem felhívásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt) 43. § (1) bekezdése szerint tettem,
mely kimondja, hogy „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”
A védett területet érő negatív hatások mérséklése érdekében tett javaslataimat a Tvt. 5. § (2)
bekezdése alapján tettem, mely kimondja, hogy „a természeti értékek és területek csak olyan
mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.”
Határozatom jogalapja a Kormányrendelet 5. §. (2) bekezdésének dc.) pontja.
Az érintetteket az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 29. §. (6) bekezdése
alapján, hozott döntésemről a Ket. 80. §. (3) bekezdése alapján hirdetményi úton értesítettem.
Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet - 1. számú mellékletének
43. pontjában meghatározott összeg szerint befizetésre került.
Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. §. (1) bekezdése alapján a 99. §. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.
A jogorvoslati eljárás díját a KvVM rendelet 2. §. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.
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Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 8.§ (1) bekezdésének b) pontja. illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2.
pontja határozza meg.

A határozatot kapják:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete – Győr
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal – Építéshatósági Osztály – Kőszeg
Kőszeg Város Jegyzője – Kőszeg
Kőszegszerdahely Jegyzője – Kőszegszerdahely
Veszprémi Bányakapitányság – Veszprém
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Regionális Iroda – Szombathely
Körzeti Földhivatal – Szombathely
Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal – Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság – Tanakajd
9. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal – Erdészeti Igazgatóság – Szombathely
10. E.ON Észak–dunántúli Áramhálózati Zrt. (Győr)

Szombathely, 2009. július 10.

Lábdy Miklós sk.
igazgató
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