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Előzmények

Az épület Mosonmagyaróvár Város Polgármesteri Hivatalának otthont adó Városházája.

A megbízás a középület energetikai felújításához kapcsolódó pályázaton való részvételhez
elkészült dokumentáció szakértői véleményezéséről szól.

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015.
(111.11.)Korm. rendelet (továbbiakban R) 9. melléklete meghatározza a bejelentéshez kötött
tevékenység bejelentésének vagy műemlék esetén az örökségvédelmi engedély iránti
kérelemnek és mellékleteinek a védett műemléki érték egészére vagy a tervezett
tevékenységgel érintett részére vonatkozóan - a tevékenység vagy a védett műemléki érték
nagyságától és a jellegétől függő részletezettséggel- a szükséges mellékleteket.

A szakértő vélemény alapját képező építészeti dokumentáció is a feladat mértékéhez és
méretéhez igazodik, így különösen az energetikai korszerűsítés megvalósításához szükséges
tetőszerkezet felújítását, azokon napelemek elhelyezésének lehetőségét, továbbá a
lehetséges nyílászáró cseréket illetve azok felújításának módszereit vizsgálja és részletezi.

Szakértő véleményt megalapozó dokumentációk

Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű programban TOP-3.2.1-
Mosonmagyaróvár Városháza Energetikai Korszerűsítése cím alatt futó pályázati
dokumentáció tartalmazza az építészeti műszaki leírásokat és tervlapokat (GMS Építész Iroda
Kft, felelős tervező Maráz Péter), melyhez csatolásta kerültek a tetőszerkezetek
vonatkozásában tartószerkezeti szakértői vélemények is (Nemes József statikus tollából).

Az építészeti tervek alapján a Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. számú, 273 hrsz. alatti
épületegyüttes Fő utcai szárnyában az utcai nyílászárók felújítása és részleges cseréje, a
Bástya utcai épületrészen a tetőszerkezet belső, déli oldalán napelemek elhelyezése, míg az
észak-déli irányú, barokk stílusú keresztszárny belső udvarai homlokzatán szintén napelemek
elhelyezése tervezett.

A tervek mellé csatolásra került egy fotódokumentációval kiegészített értékleltár, mely az
érintett nyílászárókat és fedélszerkezetek külön-külön vizsgálja és írja le, továbbá a
fedéls-zerkezetek vonatkozásában két darab, a fedélszerkezeteket külön-külön értékelő
statikai szakvélemény is.

A dokumentáció része még az 1. fokú örökségvédelmi hatósággal közösen lefolytatott
helyszíni bejárásról felvett jegyzőkönyv is.



Szakértői vélemény a tervezett beavatkozásokról

A csatolt tervanyag és a helyszín ismeretében megállapítható, hogy a tervezett
beavatkozások, melyek a következők:

1. Fő utcai épületszárny Fő utcai homlokzatának nyílászáró-felújítása, korszerűsítése
2. Bástya utcai szárny belső udvari homlokzatának tetőszerkezetén napelemek

elhelyezése
3. Udvari, barokk stílusú épületszárny belső udvari homlokzatának tetőszerkezetén

napelemek elhelyezése

a csatolt tervek és tartószerkezeti vélemény alapján örökségvédelmi szempontból a meglevő
műemléki értékek sérelme nélkül elvégezhető beavatkozások.

A tervezett (a keresztszárnyban a fedélszerkezet megerősítést követő) napelem elhelyezések
örökségvédelmi szempontból a műemléki értéket nem befolyásolják, abban kárt nem
okoznak.

A Fő utcai homlokzaton a nyílászárók tervezett beavatkozás szerinti felújítása a műemléki
értékleltárba felvett elemeket érinti ugyan, azonban megfelelő érzékenységgel és alázattal
kezeli a nyílászárók problematikáját.

Javasolt az ablakcseréket megelőzően részletes kiviteli tervek készítése, melyek a meglevő és
a tervezett ablak csomópontokat részleteiben, akár M= 1:5 vagy 1:2 méretarányban rögzítik,
ezzel is megőrizve, pontosan dokumentálva a mostani állapotokat.

Fentiek figyelembevételével a tervezett beavatkozások ellen örökségvédelmi szempontból
szakértői kifogás nem emelhető.

A szakértői vélemény érvényességének időtartama: 1 év.

Készült: Győr, 2016. augusztus 30.
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