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Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 03. napi ülésének 12. 
napirendi pontjához.

Napirend  :  
12./ Város rehabilitációs projekt jelenlegi állásáról szóló beszámoló ismertetése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  NYDOP-3.1.1/A-09-2009-0004  számú  Pannonhalma  Város  központjának  funkcióbővítő 
fejlesztése című pályázatunk közbeszerzési eljárásának első fordulója sajnos nem járt eredménnyel. 
A legolcsóbb árajánlat  is jelentősen mintegy 80 millió forinttal  meghaladta a rendelkezésre álló 
keretösszeget.  A  pályázat  adta  keretek  között  a  projekt  egyes  elemeinek  műszaki  tartalmát 
áttekintjük a tervezőkkel és a műszaki ellenőrrel és igyekszünk ésszerűen költséget csökkenteni.

Az egyik legnagyobb költséget a parkoló projektelemnél szereplő támfalak építése jelentette.( 60-70 
MFT.) A helyszíni bejárást és a műszaki egyeztetést követően azzal a javaslattal kívánunk élni a 
tulajdonos dr. Vaszari László és a parkoló megépítésében érintett Pannonhalmi Főapátság felé, hogy 
az érintett  területen a  lehető legkevesebb épület  kerüljön lebontásra ezzel is  kiváltva a  jelentős 
költséget  igénybe  vevő támfalak  megépítését.  Igaz,  hogy a  szállodát  kiszolgáló  100 férőhelyes 
parkoló  parkoló  száma  ezzel  a  lépéssel  jelentősen  csökkenne.  Ennek  érdekében  felvettük  a 
kapcsolatot  a Pannonhalmi Főapátság tervező irodájával,  akik előzetesen azt  nyilatkozták,  hogy 
terveik szerint a szálloda kiszolgálására az 50 körüli parkoló szám elegendő lenne a számukra. A 
fennmaradó  közel  50  parkoló  egységet  önkormányzati  területre  lehetne  áttenni.  Erről  még 
egyeztetni fogunk az érintettekkel április 03. napján a polgármesteri hivatalban.

A tervezőkkel és a műszaki ellenőrrel Papp Lászlóval helyszíni szemlét tartottunk a szóba jöhető 
önkormányzati  tulajdonú területeken.  Megtekintettük  a  Járóbeteg  Központ  valamint  a  Könyvtár 
előtti árkok lefedésének lehetőségét, ahol kb. 35 parkoló kerülhetne kialakításra valamint az Óvoda 
előtti területet, ahol megközelítőleg 10 parkolóhellyel tudnánk számolni. 
A parkoló  kapacitás  egy részének  közterületen  történő  elhelyezésével  önkormányzati  tulajdonú 
parkolók épülnének, és a közterületek arculata is pozitívan változhatna. Ez a megoldás mintegy 3 
millió  forinttal  növelné  meg  az  önkormányzati  önerő  mértékét  figyelembe  véve  a  85  %-os 
támogatási intenzitást.



A tervek  és  az  új  költségkiírás  elkészültét  követően  az  új  közbeszerzési  eljárás  kiírására  és 
lefolytatására a nyár folyamán kerülne sor és optimális esetben  szeptemberben indulhatna meg a 
munka és kezdődhetne a beruházás. 

Pannonhalma, 2012. március 28.

Kovács Szabolcs sk.
jegyző
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