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Mezőzombor, Árpád –u. 33. számú telken kialakításra kerülő termelői
piac kiviteli tervdokumentációjához.
Tervező adatai:
Név :

Molnár Sándor

Iroda :

3527. Miskolc, Zsigmondy út 2.

Kamarai névjegyzék száma :

Mérnökkamara : T-T 05-0268,

Szakképesítése :

okl. építőmérnök

Megbízó adatai:
Név :

TI – ART Bt.

Lakcím :

3527, Miskolc, Zielinszky Sz. –u. 6.3/39.

Tervezett építési tevékenység: Termelői piac
Tervezett építmény hel ye:
Város, község :

Mezőzombor

Hrsz.:
A környezet meghatározó jellemzői, esetleges védettsége: Alulírott tervező kijelentem, hogy a fenti ingatlanra vonatkozó termelői piac
tervezése során az kiviteli tervdokumentáció és az abban alkalmazott műszaki
megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, így
különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az
égéstermék elvezetőkre vonatkozó követelményeknek, továbbá az égéstermékelvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában egyeztettem /
nem vált szükségessé egyeztetés az érintett kéményseprő-ipari közszolgáltatóval,
valamint:
-

az 1997. évi LXXVIII. Törvényben,

-

a 312/2012. (XI. 8.) sz. Kormányrendeletben,

-

a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM. rendeletben,

-

a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben (OTEK),

-

a 28/2011. (IX. 06.) BM rendeletben, (OTSZ),

-

a 7/2006. (V. 24.) sz. TNM rendeletben,

-

a 244/2006. (XII. 15.) sz. Kormányrendeletben,

-

a hatályos nemzeti szabványokban,

-

a tervezési területre érvényes rendezési tervben, a helyi építési szabályzatban
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a tervezési és építési munkával kapcsolatos megelőző építésügyi hatósági
eljárásokban
(pl. elvi építési engedélyben) foglaltaknak.

A jogszabályokban foglaltaktól eltérő engedélyezés szükséges / nem szükséges. *
A számítás az EUROCODE vonatkozó előírásai szerint készült.
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások, vonatkozó szabványok
a nemzeti szabványoktól nem térnek el / eltérnek. (Eltérés esetén az eljárás vagy
számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű. Az adott tervezési
feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások
(teherbírás) megállapítására, és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam.)
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (2)
bekezdés c) – H) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel.
Az építési / bontási * tevékenységgel érintett épület azbesztet tartalmaz / nem
tartalmaz. *
A tervezés során csak a Megbízóval egyeztettük le a terveket.
A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi
koordinátor közreműködésével készült: igen / nem.
A betervezett építési termékek megfelelőségi igazolással rendelkeznek.
Egyben kijelentem, hogy a tervezést a tervező és szakértő mérnökök kamarájáról
rendelkező 1996. évi LVIII. törvény, és a 192/2009. (IX. 15.) sz. Kormányrendeletben
foglaltak szerint tevékenységi körömön belül végeztem.

………………………………
Molnár Sándor
statikus tervező
Miskolc, 2018. 01. hó.

