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TERVEZŐI NYILATKOZAT
A 46/1997 (XII. 29.) KTM. sz. rendelet 17. §. C) bekezdése alapján a Pécsi Mélyépítő Iroda Kft.,
mint tervező kijelenti, hogy a 18-26 tervszámú,
Kiskunlacháza, Tavasz utca csapadékvíz-rendezése
Kiviteli terv
hogy a tervezett létesítmény jelen tervdokumentációjában szereplő műszaki és írásos munkarészeket
az általános érvényű műszaki előírásoknak, ezen belül a munkavédelmi és tűzvédelmi
követelményeknek megfelelően, az országos és ágazati szabványoknak megfelelően készítettem el.
Továbbá kijelentem az alábbiakat:
1. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján a Magyar Mérnöki Kamara Engedély Elbírálási
Szabályzat előírásainak megfelelően tervezői tevékenység folytatására jogosult vagyok.
2. A vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő megoldások esetén a tervezett műszaki
megoldás, eljárás, vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű.
3. A dokumentáció tartalmazza a betervezett termékek megfelelőségi igazolásait.
4. A dokumentációhoz a kivitelező köteles a 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet
szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor közreműködésével baleset és
egészségvédelmi munkarészt készíttetni a munkavégzés megkezdése előtt, melyben
foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani!
5. A tervezés során figyelembe vettem a 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt előírásokat.
6. A tervezés során a vonatkozó vízügyi és környezetvédelmi jogszabályokat figyelembe
vettem, melyek többek között: az 1995. évi LVII. törvény, a 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, a
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet.
7. A tervezés során a vonatkozó gázvezeték keresztezési és megközelítési jogszabályokat
figyelembe vetem, melyek többek között: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és
a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
8.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.)
Korm.rendelet
Pécs, 2020. november
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