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Tisztelt Polgármester Úr!

KéZheZ Vettiü fenti tárgyíl ajfulati 1'elhívásukat, és helyszíni bejfuáson taDulmányoztuk a
feladat elvégzéséhez megismemi szilkséges viszonyokat. körülményekct. Rendelkezésünkre
áli T, Címtő1 aZ érintett területen teNezett telekosztás helyszínrajza és térképi jelöléssel a
csapadékvíz elvezetéssel éIintett terület,

A,, en!ec]él)e/isi ten készité.ére ronatLo,, ó drj ajánlarunt 470,000 ll.- - AfA.

A dij számításánál figyelembe vetttik, hog} az Önkormanyzanol megkaphatjuk a teriilctre
\/onatkozó fir]dhivatali térképet. takarnetes tulajdoni lapokat, a telekosztás ten,ét és rendezési
ter\, kivonatot,
LlőZetes tájékozódásunk szerint a Búzavirág utca csapadékvíz továbbvezelését minlegy
1000m hosszal, a Kendelhordó utca kömyezetében 6-7001n hosszúsággal vettiik figyelenbe.
A Yasút alatti áteresz 1xlm, a vízhozan számítás alapján rnegfelelő, A kömyezetében
valószíniileg egy hordalékfogó mútfugyat kell tervezni.

Ajámlati díjunk talllallTrazza a konkét tervezési díjon felül az egyes köZműszolgáltatóktól
beszerzendő egyeztetési jegyzőkönyvek és közmííkezeiői nyilatkozatok beszerzési diját is, a
vizjogi ]étesítési engedélyezés díját ncn] tatalnrazza,
Mellékeljük tervezői jogosultságunt igazolására Gáspár GéZa részéIe Mémök Kanara által
kiadott határozatot,

Váljuk ajánlatunk értékeléséről s;íl,es értesítésiiket, esetleges egyeztelésre készségije]
reildcilcezésre állunk. ,:]l'!]i a' n.l,!,Ija!,í-9?ol3íjlan;_
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Gá§pár Gézá okleveles gépészmérnökö,| (aki 1946, február 24én Kupon született, ]akik Voszprérn,
Erzsébet liget 3, sz, alatt) érvényben lévö engedére(í) alapján a Ve§zplém N4egyei [.4érnöki Kamá.a
átavezetolt20]4/2015,éVi2014,júliusl{öl2015,júniu§3O-ígérvényesnéVjegyzékébelolveszem.

ÉrvénVes engedély€i j):

§zés3 , Építmények gépészeii szakértése (2017,03,09)
G,koí]átozott - Fpületgépész-mérnóki (201 8,03,05)
VZ"TEL - Település: víziközmü teNezésé {20,18,03,05)
Vz-tER - Térületi ví,zgazdáikodásl építményék lervezése (201B,03,05)
VZ-VKG - Vízké§zlet gazdálkodási építmények tervezése (20,18,03,05)

lNDoKoLÁs

Gáspál Géza szakterületén tevékgnykedő §zakrnagyakorló az épíiésaigy] és aZ épíiés!ggyel
ö§§zelüggó §zakmagyakorlás; tevékenységekróL szóló 266/2013, (Vl1,11.) Korm, rende]et
(lovábbiákban R,) 30. §-ban moghatározotl néVjegyzék Vezetésébez §Zükséges adaiszolgáJtalása
alapján a határozai lendelkezö ré§zében ío9laLt sákter0let(ek)en nyiLvántadá§ba Vettem. A
folyamato§ névjeg}zéki bojagyzes le|télele az R, 34 §,ábén eLőlrt szakmai továbbképzés a N,4agyar

Mélnöki Kamara ToVábbképzési szabálrzal elöírásaj §zB.inti 1eljesltóse.

A teryező és szaké.iő mérnökök, valamjnt éplté§zek szakmá kamaá]ról §zó]ó 1996, éVi LVJII. tV 3,§
(]) bekezdésében kapoti íe hatalmazás, Va arnini az R, 3, §-ában megbatálozott illetékességi
loqkölöm €]apján a lendé kezö lészben fogialtak szerint határoztaín, :ellebbezésí lehetőséget a
közigazgatási ható§ági eljárás ós §zolgáltatás álialáno§ sza!ályajról szóló 2004. éVi cXL, lórvény 98,

§-a alapján bizto§itottam,

A határozalló] érte§ül;

1. Gáspár Géza, Veszprém, Elzsébet liget 3
2, |fttláí

Veszprérn, 2014, JúJljus 28.
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