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Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. július 26. napi ülésének 3. napirendi pontjához.

Napirend  :  
3./ Tájékoztató a város rehabilitációs projekt jelenlegi állásáról.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Pannonhalma Város Önkormányzata által benyújtott  NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0003 azonosító 
számú  „Pannonhalma  városközpont  megújítása”  című”  város  rehabilitációs  projekt  parkoló 
projektelemének tervezői egyeztetése zajlott az elmúlt időszakban. Ezzel párhuzamosan a parkoló 
területének  tulajdonosa  dr.  Vaszary  László  és  a  Pannonhalmi  Főapátság  között  is  egyeztető 
tárgyalások zajlottak.

A terület tulajdonosa ragaszkodott egyes épületek megtartásához és ezen felül a költséghatékonyság 
biztosítása  végett  az  önkormányzat  is  azt  az  álláspontot  képviselte,  hogy  a  partfalat  támasztó 
épületek ne kerüljenek lebontásra, hanem ezek figyelembevételével és megtartásával készüljön el a 
100 férőhelyes  parkoló új  terve.  Az egyeztetéseken a Főapátság szakemberei  is  jelen voltak és 
kompromisszumos megoldás született,  ami alapján a  tervezési munkálatokat  is  el  lehetett  volna 
kezdeni.

Ezt követően a fennálló problémát az jelentette, hogy a tulajdonos és a Főapátság között nem történt 
érdemi  megegyezés  és  addig,  amíg  ez  nem  született  meg  a  tervezést  sem  lehetett  érdemben 
elindítani.  A felek  közötti  folyamatos  egyeztetések  nem vezettek  eredményre,  és  mivel  érdemi 
választ nem kaptunk ezért levélben kerestük meg a két felet egy határidő megjelölésével amelynek 
eredménytelen eltelte esetén kénytelenek vagyunk a parkoló projektelemet kihagyni és helyette a 
parkoló szám felét közterületen elhelyezni.

A Főapátság jelezte felénk, hogy nem tudnak megegyezni a parkoló területének tulajdonosaival, így 
a projektelemet nem látják megvalósíthatónak. Ezt a választ június 20. napján kaptuk, majd ezt 
követően azonnal egyeztető megbeszélést tartottunk a tervezőkkel és a tervezett parkoló szám felét 
azaz 52 + 2 busz parkolót terv szinten elhelyeztük a Járóbeteg Központ környezetében és Óvoda 
előtti utcában. Ezek pontos ismertetését a napirend tárgyalás során fogom megtenni.

A jogerős tervek várhatóan szeptember 15. napjáig elkészülnek és szeptemberben kerül kiírásra a 
közbeszerzési  eljárás  2.  fordulója  is.  Ennek  függvényében  november-december  hónapban  lehet 
nyertest hirdetni a közbeszerzési eljárásnál és így realizálható egy kora tavaszi munkakezdés is. Egy 
részletes  szakmai  konzultációt  fogunk  tartani  augusztus  01,  napján  ahol  a  projektet  érintő 
valamennyi  tervezői,  hatósági  feladatot  és  teendőt  leegyeztetünk.  A  parkoló  projektelem 



megvalósításáért  tett  erőfeszítések,  egyeztetések,  tervezői  munkák  mintegy  két  és  fél  hónapos 
csúszást eredményeztek a projekt megvalósítása tekintetében.
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