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Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. 
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Fábry Szabolcs János  
polgármester úr részére 
 
Nagyvázsony Község Polgármestere 
8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u.  
 
Tárgy: tervezési ajánlat Nagyvázsony község településrendezési eszközeinek módosítására 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Megtisztelő felkérésére Nagyvázsony község településrendezési eszközeinek 
módosításának  elkészítésére az alábbi ajánlatot adjuk: 
 

AJÁNLAT 
 

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES TERVDOKUMENTÁCIÓK  ELKÉSZÍTÉSÉRE 

 
1. TERVEZÉSI FELADAT: 

A településrendezési eszközök módosítása az alábbi területekre vonatkozóan: 
1. Érintett terület: Gksz övezet  
 A HÉSZ előírásaiban szerepeljen, hogy az övezetben önálló szolgálati lakás is építhető 

legyen.,valamint változatosabb tetőformák is megjelenhessenek. 
2. Érintett terület: GKSZ övezet.  
 A GKSZ övezetben az építési hely elő-, oldal- és hátsó kert 10 méteres távolságát 4 m-re 

csökkentése.  
3. Érintett terület: GKSZ övezet  
 A GKSZ övezetben a meglévő telephely bővítése esetén az épület használatba vétele ne 

legyen kertészeti terv köteles. 
4. Érintett terület: 047/1-5 hrsz 
 A terület belterületbe vonása és a szabályozás módosítása kis családi gazdaságok 

(lakóházakkal és gazdasági épületekkel) kialakításának lehetővé tételére. 
5. Érintett terület: 0100/1, /2, 0102, 0120/1 hrsz 
 A szabályozás módosítása a területen öko üdülőfalu kialakításának lehetővé tételére.  
 A terület egésze Ö-1 azaz ökológiai magterület és T-1 tájképvédelmi terület övezete, 

mely nem támogatja a kérés lehetővé tételét.  
6. Érintett terület: 667, 642/17, 642/18 hrsz-ek 
 Az óvoda Vtsz besorolású 667.hrsz-ú területéhez csatolva a 642/17. és 642/18. hrsz-ú 

területeket kérik lehetővé tenni egy sportolási célra megfelelő magasságú és nagyságú 
csarnok építhetőségét. (Az épület 12 m belmagasságú legalább 1200 m2 alapterületű 
alacsony hajlásszögű acél csarnokszerkezet lehessen). 
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7. Érintett terület: 099 hrsz 1 ha-os része 
 A szabályozás módosítása napelempark kialakításának lehetővé tételére beépítésre nem 

szánt megújuló energiapark övezet szabályozással 1 ha nagyságban 
8. Érintett terület: 038/ hrsz  
 A jelenlegi Gksz (Gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató) övezetű ingatlan Kmgü 

(Különleges mezőgazdasági üzemi) övezetre módosítása a jelenlegi használati módnak 
megfelelően. 

9. Érintett terület: külterületek  
 A külterületeken a vadvédelmi kerítések jelenlegi 180 cm-es magasság előírását min. 

220 cm magasságra emelése, mivel a szarvasok ellen csak ekkora magasság megfelelő, 
amihez vagyonvédelmi, biztosítási és pályázati feltételek is kapcsolódnak. 

10. Érintett terület: 440 hrsz és szomszédosa hrsz-ei 
 A temető területének és szomszédságának szabályozása a tényleges temetőterület 

feltüntetésével. 
11. Érintett terület: Településközponti vegyes övezeti 
 Az övezetben a HÉSZ előírásokból kerüljön módosításra a héjazat előírása (a cserép 

struktúrájával, felületével és színével egyező fém alapú fedés is megengedett legyen). 

A településrendezési eszközök módosítása az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. 
augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával 
kerül kidolgozásra. 

Mind az önkormányzati elfogadásra kerülő Településszerkezeti tervi és szabályozási tervi 
módosítások csak a módosítással érintett területekre vonatkozóan —kivágatokon— kerül 
kidolgozásra. Az alátámasztó munkarészek, csak a módosítások álatal megkívánt 
tartalommal kerülnek kiegészítésre. 

A településrendezési eszközök a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerinti ún. „teljes 
egyeztetési eljárással” kerülnek egyeztetésre.  

 
2. Szállításra kerülő tervdokumentációk 

1. Előzetes tájékoztatási tervdokumentáció: az előzetes véleménykéréshez  

2. Munkaközi véleményezési tervdokumentáció: az Önkormányzattal történő munkaközi 
egyeztetéshez 

3. Véleményezési tervdokumentáció: az államigazgatási szervekkel és a partnerekkel való 
egyeztetéshez 

4. Végső állami főépítészi tervdokumentáció: az állami főépítész záró véleményének 
megalkotásához 

5. Önkormányzati jóváhagyásra alkalmas terv dokumentáció. az önkormányzati határozat és 
rendeletalkotáshoz 

6. Jóváhagyott tervdokumentáció 

 
3. Tervezési díj 

Az előbbiekben részletezett tervezési feladatra 3.150.000,-Ft+ÁFA tervezési díjért 
vállalkozunk 

 
4. Önkormányzati adatszolgáltatás 

 EOV koordinátahelyes digitális földhivatali alaptérkép szintvonalakkal 
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 A hatályos településrendezési eszközök, a településszerkezeti terv és a Szabályozási 
terv digitális formában —ha rendelkezésre áll.— 

 047/1-5 hrsz.-ú területet érintő módosítás esetén a biológiai aktivitásérték pótlás miatt 
szükséges erdőpótlás területének meghatározása. 

 
5. Egyéb 

Az ajánlat nem tartalmazza: 

 Örökségvédelmi hatástanulmány készítését, csak a módosítások örökségvédelmi 
hatásait tárgyalja a terv, 

 Feltételezzük, hogy a 2/2005. (I:11.) kormányrendelet szerinti környezeti vizsgákat 
lefolytatása és környezeti értékelés készítése nem szükséges. Ennek költségeit az 
ajánlat nem tartalmazza. 

A tervdokumentációk a meglevő adatok felhasználásával készül, pl.: környezetvédelmi 
méréseket nem tartalmaz. 

 

Budapest, 2016. május 19. 
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