
Tisztelt Révfülöpi Önkormányzat !
Tisztelt Képviselotársaim !
Tisztelt Polgármester fu !

2009. február 23-ra összehívott rendkivüli képviselotestületi ülés napirendjén szerepel az
Orvosi Rendelo épület alatti "Pincekiállitó helyiség "létrehozásának ügye.

2009.02.09-én tartott képviselotestületi ülésen született meg a döntés,hogy a fenti épitést
megvalósitatja a Pogármester a hivatallal.
A Képviselotestület úgy hozta meg a döntését,hogy az ülésen résztvett képviselok közül
többen nem is látták a helyiséget. ( A Településfejlesztési Bizottság 2 fo képviselo tagja sem.).
A testületi ülés után nézték meg,hogy valójában mirol is van szó.

A Polgármester döntése alapján változott meg a kivitelezési program úgy ,hogy csak olyan
épitési munkák készüljenek, amely jogeros épitési engedély alapján végezhetok el.

E kivitelezési programváltoztatás pedig több kérdést vet fel, amelyekrol a Polgármester
elfelejtett emlitést tenni, igy a testület nem is foglalkozhatott velük.
Most ezekrol tájékoztatom a T.képviselotársaimat.

1. A pályázathoz más tartalmú muszaki tervdokumentáció lett benyújtva,mint amely épitési
munkákról döntött a testület,és szándékozik megépitesni.

Kérdés: hogyan történik meg az elszámolás a pályázati pénzt adóval ? (nem lesz
félretájékoztatva a kérelmezett és az elkészitett épitési munkákkal kapcsolatban ?)
2.A megváltoztatott muszaki tartalmú munkák a jelenleg funkció nélküli pince
mellékhelyiségbol Pincemúzeum-helyiség kialakitásával RENDELTETÉS-MÓDOSITÁS
történik, és a létesitéskor az alábbi jogszabályok eloirásait be kell tartani:
- a mód.253/1997.( xn.20.) Korm.rendelet: az országos településrendezési és építési köve-

telményekrol. (OTÉK.)
" •.. és elrendeli azok kötelezo alkalmazását."
IV.fejezet.ÉPITMÉNYEK LÉTESITÉSI ELOIRÁSAI: Általnos eloírások:
Használati biztonság. 54.§.
Lépcsok: 64.§ /1/ egy lépcsokaron belül csak azonos lépcsofok méret lehet. (ez nem

idoszakos használatú pinceszint )
/7! A lépcsokar és a lépcsopiheno feletti szabad belmagasságnak lega

lább 2.20 m-nek kell lennie. (jelen esetben ez 1.65 m )
Balesetveszélyes !

MEGLÉVO ÉPITMÉNYEK.

108.§. /71: A rendeltetésmódosításnakfeltétele,hogy az
b.) az épizmény és részei a módosuló használat alapján felejenek meg az állé

konyság követelményeinek és a biztonságos használhatóság feltételeinek.
1.számú melléklet: Fogalommeghatározások.

- 78. Rendeltetés-módosítás:

az épitmény használati céljának olyan megváltoztatása,amely általában vál
tozást eredményez az állékonyság,a tuzbiztonság,az egészségvédelem,a
környezetre gyakorolt hatás, a használati biztonság ,a zaj-és rezgéskibocsá
tás tekintetében, a megelozo használathoz képest.


