
     REGIOPLAN 
 

ikt. szám: 171/2012 

Pannonhalma Város Építéshatósági és Műszaki Csoport 

Ácsné Szaló Katalin 

 

Pannonhalma 

Dózsa Gy. u. 10. 

9 0 9 0 

 

Tárgy: Tervezési ajánlat településrendezési tervezésre 

 

Tisztelt Ácsné Szaló Katalin! 

 

Ajánlatkérésükre válaszolva mellékelten megküldöm tervezési ajánlatunkat a 

Pannonhalma város területére vonatkozó településrendezési tervezésre. 

 

Várom értesítését ajánlatunk elfogadásáról. Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatban 

kérdése, észrevétele van, akár telefonon, akár személyesen állunk rendelkezésére. 

 

Győr, 2012. április 19. 

 

 

 

 

 

Pekkerné Szabó Piroska 

   ügyvezető igazgató 

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 
9022 GYŐR, APÁCA U. 44. 

TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 
e-mail: regioplan@regioplan.hu 
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Tervezési ajánlat 

 
 
Ajánlatkérő:   Pannonhalma Város Önkormányzata 

9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. 
 
 
Ajánlattevő:   REGIOPLAN Környezet- és Településtervező Kft. 

9022 Győr, Apáca u. 44. 
 
 
Ajánlat tárgya:  Településrendezési terv módosítása Pannonhalma város területét 

érintően 
 
 
A.  Feladatleírás: 
 
1. Hatályos tervben a tűzoltószertár (949 hrsz) melletti 926 hrsz-ú út tűzoltószertár 

felőli oldalon jelzett közterület bővítés csökkentésének, illetve elhagyásának 
településrendezési vizsgálata. 

2. Lestár utca végén található, 1077/4 hrsz-ú ingatlan keleti oldalán tervezett út 
kialakításának a kialakult állapot szerinti kiigazítása (a telek keleti oldalán található 
horog miatt). 

3. Magtár udvar és környezete területének módosítása, a rendezési tervben jelölt 
buszparkoló elhagyása, a terület funkcióváltása a terület tulajdonosának igényei 
szerint. 

4. A 11 számú vasút és az Attila utca közötti területsávra vonatkozó szerkezeti tervi, 
szabályozási tervi, valamint a vonatkozó helyi építési szabályzati előírások 
felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása annak érdekében, hogy a területre 
vonatkozó, korábbi településfejlesztési, területfelhasználási elhatározásokat az 
adottságokhoz igazodóan, reálisan végre lehessen hajtani. 
Felülvizsgálatra kerülnek a területen belül kijelölt eltérő területfelhasználási 
övezetek, illetve azok határai, az azokat feltáró közlekedésszerkezeti, és közművi 
rendszerek. 
A felülvizsgálat során törekedni kell olyan megoldásra, mely legcsekélyebb 
mértékben érinti a vasúti területeket, illetve melynek végrehajtása gazdaságosan, jól 
ütemezhető. 

5. 0210/9 hrsz-ú ingatlan mellett a (Petőfi utca és a vasút között) a 0210/8 hrsz telek 
megközelíthetőségének településrendezési tervi vizsgálata, a hatályos tervben jelölt 
feltárás más nyomvonalra való áthelyezésével. 

6. Arany J. utca mögötti tartalék központi vegyes terület egy részének mezőgazdasági, 
vagy egyéb felhasználási területbe történő átsorolásának településrendezési tervi 
vizsgálata annak érdekében, hogy egy a mg-i tevékenységgel foglakozó vállalkozó 
kertészethez kapcsolódó üvegházat/üvegházakat elhelyezhesse. 

7. A Dózsa utca és Petőfi utca közötti Bajcsy-Zsilinszky utca szakaszon hatályos 
tervben jelölt közterület bővítés csökkentésének, illetve elhagyásának 
településrendezési vizsgálata. 

8. A Helyi Építési Szabályzatban az elvi építési engedély kérelemre vonatkozó 
előírások elhagyása magasabb szintű jogszabályi változások miatt. 
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A Tervező a tervezést az ingatlan-nyilvántartási térképek felhasználásával előállított 
tervezési térképre alapozva készíti el. 
Tervező a településrendezési tervezés tartalmát és formáját előíró jogszabályok szerint, 
azok alkalmazásával végzi munkáját. 
A településrendezés tartalmát és formáját előíró jogszabályok: 
• Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,  
• Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Kormányrendelet,  
• Az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet, 
• Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Kormányrendelet, 
• Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 

13.) FVM rendelet, 
• és minden más jogszabály, ami a tárgyhoz tartozik, vagy a folyamat során azzá 

válik. 
 
 
B.  A tervezés folyamata: 
 

Településrendezési terv 
 
1. Előzetes tájékoztató anyag 

• az önkormányzati szervek (1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ (2).a,) 
• a lakosság (1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ (2).a,) 
• a társadalmi szervezetek (1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ (2).a,) 
• a szomszédos önkormányzatok és a megyei önkormányzat (1997. évi LXXVIII. 

tv. 9.§ (2).a,)) 
• az államigazgatási szervezetek (1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ (2).b,) 
 
tájékoztatására, egyeztetésre, véleménykérésre. 

 
2. Vitaanyag 

egyes módosításokhoz különböző alternatívák, megoldások kidolgozása az 
illetékes Bizottsági és/vagy Képviselő-testületi megtárgyalásra 

 
3. Véleményezési dokumentáció 

a kiválasztott megoldások alapján 
 
• az államigazgatási szervezetek számára (1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ (3)) 
• az önkormányzati szervek, szervezetek számára (1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ (3)) 
• a társadalmi szervezetek számára (1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ (3)) 
• a szomszédos önkormányzatok és a megyei önkormányzat számára (1997. évi 

LXXVIII. tv. 10.§ (3)) 
 

véleményezés, eltérő vélemények tisztázása 
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4. Véglegesítés előtti dokumentáció 

• a állami főépítész végleges szakmai véleménye megkérése (1997. évi LXXVIII. 
tv. 9.§ (6)) 

• az érintett népesség tájékoztatása, véleményének kikérése (1997. évi LXXVIII. 
tv. 9.§ (6)) 

 
céljából. 

 
5. Képviselő-testületi jóváhagyásra előkészített dokumentáció 

képviselő-testületi jóváhagyás, határozathozatal, rendeletalkotás 
 

6. Jóváhagyott dokumentáció 
 
 
C.  Tervszállítási határidő: 
 
A megbízástól számított 6-8 hónap. 
 
 
D.  Tervezési díj: 
 
Javasolt költségmegosztás: 
 

MÓDOSÍTÁSOK TERVEZÉSI DÍJ 
(NETTÓ/FT) 

1. 50.000 
2. 50.000 
3. 200.000 
4. 800.000 
5. 400.000 
6. 400.000 
7. 50.000 
8. 0 
Σ 1.950.000 

 
 
A módosításokhoz tartozó egyes árak csak abban az esetben tarthatók, ha az 
összes módosítás egy rendezési tervi eljárásban készül. 
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E.  Vállalási díjunk magába foglalja: 
 Településtervezői jogosultsági körünkbe tartozó tervezési munkák díját és 

költségeit. A területre vonatkozó hiteles földhivatali térképrészletek beszerzését. 
 A tervezési terültre vonatkozóan a hatályos településrendezési tervek és a helyi 

építési szabályzat módosítását. 
 Szakági alátámasztó munkarészek elkészítését: 

− tájrendezési, 
− környezetalakítási, 
− örökségvédelmi, 
− közlekedési (az országos közutak és a helyi fő- és gyűjtőutak hálózata, 

csomópontjai és keresztmetszetei), 
− közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia), 
− hírközlési (távközlés, műsorszórás), 
− területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló 

térkép és leírás (számítás) javaslat, 
− egyéb alátámasztó szakági munkarészek (a tervezési terület sajátos 

adottságai szerint). 
 A 4 példány komplett tervdokumentáció elkészítésének díját és költségét. 
 A véleményezési és jóváhagyási eljáráshoz szükséges összes tervdokumentáció 

elkészítésének díját és költségét. 
 A tervezés folyamatában szükséges egyeztetési fórumokon való részvétel díját 

és költségét. 
 
F.  Vállalási díjunk nem foglalja magában: 

 A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által esetleg előírt régészeti 
hatástanulmány elkészítésének díját. 

 A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által esetleg 
előírt NATURA 2000 hatásbecslési tanulmányterv díját. 

 
 
 

Győr, 2012. április 19. 
 

 
 
 
 
Pekkerné Szabó Piroska 
   ügyvezető igazgató 


