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Ráb
a

A projekt közigazgatási helyszíne Vas
megye, Körmendi járás,
Hegyhátszentmárton község hrsz.
045/1 terület.
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3.

Megközelítése a 8 számú közlekedési
útról 6 km , Csákánydoroszló és Ivánc
községeken keresztül.

4.

Geolokációs adatok:
É 46o56’02,67”
K 16o28’58,28”

BMP helyszínrajz

2.

A fejlesztési célja az egykori Kossuth
termelőszövetkezeti kertészetének
rekonstrukciója. Termál
energiabázison, Innovációs
technológiával megvalósuló biozölség
termelés.

TECHNOLÓGIAI DOKUMENTÁCIÓ

1.

tengerszint feletti magasság 242 m.

Nagy József

5.

A község az Örségi Nemzeti Park
északkeleti részén terül el. Lakóinak
száma 57 , területének nagysága 12,72
km2 . Keletről a Lugosi patak, Északról a
Rába folyó, Nyugat felől az időszakos
vízfolyású Bak árok határolja.

DÁTUM

6.

A terület szubalpin klímájú, melyben
egyszerre érződik az Alpokalja és a Déli
mediterrán áramlatok hatása. Évi
csapadékösszeg 700-950 mm, a
középhőmérséklet 9,6 Co , napfényes
órák száma 1770. Talaj, pszeudoglejes
barna erdőtalaj.

B.

C.

termelő és kiszolgáló létesítmények, 1,7
ha területű fóliablokk, 360 m2
alapterületű gazdasági és szociális
épület
infrastrukturális elemek, kerítés,
térburkolat és bekötőút
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Észak
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hrsz. 045/1

Hegyhátszentmárton

korábban eredményesen üzemelő
meddő CH kútból átalakított
geotármális hévízkút felújítása, a
lefűtött csurgalékvíz zárt csatornán
történő elvezetése
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Termálkertészet

A.
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160322001T

A fejlesztés beruházási elemei:
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PROJEKT

7.

2016. 01. 17.
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Cserjeirtási
felmérés

tűlevelű növényfajok
tuja és fenyőfélék

magas növésű, egyéves
és évelő, lágyszárú
jellemzően invazív
növényfajok

Bozót-, és cserjeírtás,
tuskókiásással, tövek
kiemelése, legallyazása és
darabolása kézi
szerszámokkal
IV. osztályú talajban
2944 m2

Bontási, irtási
és előkészületi
munkák felmérése

www.hulladekho.hu

elbontandó kazánház
~60 m3 építésitörmelék
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felszámolt növényház
alap maradványa
~40 m3 betontörmelék

Nagy József

DÁTUM

Általános megjegyzések
A nem erdőgazdálkodási céllal hasznosított Natura 2000 területek egységes kezelési
előírása alapján a fák cserjék eltávolítását csak november 01. és március 31 . közötti
időszakban kell elvégezni.
Szükség szerinti rakodó, depó kialakítása az Őrségi NPI szakvéleménye alapján történhet.
Lehetőleg biztosítani kell a felhalmozódott fűavar elszállítását.
A gyepek és gallyak elégetése csak a területileg illetékes KÖTEVIFE egyedi írásos
engedélye alapján lehetséges.

A volt kertészet építményeinek bontásához bontási engedély nem
szükséges, mert műemléket, helyi örökségvédelemben részesülő
építményt nem érint. A bontás nem csatlakozik megmaradó közös
tartószerkezeti, vagy alapozási építményhez.
A bontás során a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.
A bontási törmelék a kialakításra kerülő telephely bekötő és belső
útjának alapjába kerül beépítésre, bontási hulladék tervlap kiállítása
mellett. /45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM/

hrsz. 045/1

Hegyhátszentmárton
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Bozót-, és cserjeírtás,
tuskókiásással, tövek
kiemelése, legallyazása és
darabolása kézi
szerszámokkal,
IV. osztályú talajban
3881 m2

160322001T

IVÁNC 1
termálkút

PROJEKT

lombos cserjék,
fásszárú
növények

Termálkertészet

2016. 01. 17.
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feltöltés

A átnézet
1.2
± 0,00
eredeti felszín

Tereprendezési terv

1
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2

nyesés

±0,00

- 1,40

Nagy József

DÁTUM

feltöltés

2016. 01. 17.

1473 m3

nyesés

2188 m3

nyesés

3043 m3

eredeti talajszint

± 0,00

feltöltés

4429 m3

- 0,60

feltöltés

1357 m3

feltöltés

feltöltés

843 m3

feltöltés

426 m3

feltöltés

218 m3

feltöltés

81 m3

feltöltés

6 m3

feltöltés
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összesen
7357 m3

nyesés

7357 m3

feltöltés
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nyesés

160322001T

656 m3

eredeti felszín

Észak

Földtömegszámítás
nyesés

± 0,00
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metszet

PROJEKT
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nyesés

Termálkertészet

+ 0,80
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