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P L A N T E U S  K f t .  
ÉPÍTÉSZ- TELEPÜLÉSRENDEZÉSI és MÉRNÖKI IRODA 

székhely: 8273 Monoszló, Fő u. 23.  Tel../fax: (87) 469-209 
E-mail: planteus@planteus.hu 

 
Nagyvázsony Község Polgármestere 
8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u.  
 
Fábry Szabolcs János polgármester úr részére 
 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Testület! 
 
 

Köszönjük ajánlattételi kérésüket, mely településrendezési tervük módosítására szól.  
 
Ajánlatunk egyöntetűen vonatkozik a település 
 

1. A rendezési terv módosítás rajzi munkarészeinek felújított állami digitális 
alaptérképre való készítése, 

2. A Balaton törvényi (BTSZ) területrendezési terv övezeteivel való összhang 
igazolására és megteremtésére, 

3. Településszerkezeti tervének módosítására,. 
4. Szabályozási tervének módosítására, 
5. Helyi építési szabályzatának módosítására. 
6. Szükség szerint az alátámasztó munkarészek kiegészítésére 

 
 
Az általunk ajánlott terv teljes mértékben betartja az Étv előírásait, és összhangot tart az új 
Országos Területrendezési Tervvel, valamint a Balaton törvénnyel. 
 
 
Cégünk, mivel folyamatosan dolgozik a térségben, jól tudja követni a folyamatokat, menetközben 
képes alkalmazkodni a változó igényekhez és a szerződésben vállalt egy éven túl külön megbízás 
alapján folyamatosan el tudja látni tervezői művezetést. 
 
A tervezés során minden esetben igénybe vesszük a helyi szakemberek segítségét. 
 
A tervet a település által biztosított állami digitális alaptérképre készítjük. 
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 A TERVEZÉS SORÁN ELVÉGZENDŐ FELADATOK 
 
1. Előkészítő munkák, vizsgálati kiegészítések,  

(A kül- és belterületet érintő vizsgálati kiegészítések azon tényezők feltárására, pontosítására 
irányulnak, amelyek közvetlenül befolyásolják a szabályozási tervben és a helyi építési 
szabályzatban foglaltakat) 

 
2. Előkészítő vizsgálatok. 
3. A 314/2012.(XI.8.)sz Korm. rendelet szerinti tájékoztatási szakasz dokumentációjának 

elkészítése. 
4. A településszerkezeti terv módosítása. 
5. Az alátámasztó munkarészek szakági jogosultsággal rendelkező tervezőkkel való elkészítése: 

- Balaton törvényi övezetek és rendezési terv összhangjának megteremtése, a törvényi 
lehetőségek érvényesítése a rendezési terv módosításában. 

- Közlekedési munkarészek módosítása. 
- Tájrendezési munkarész módosítása,  
- Biológiai egyenérték biztosítása, számítása, igazolása. 

6. Szabályozási terv módosítása a tervezési területekre (beépítésre szánt, beépítésre nem szánt 
területek tervlapjai). 

7. A 314/2012.(XI.8.)sz Korm. rendelet szerinti szakmai véleményeztetés dokumentációjának  
elkészítése. 

8. A 314/2012.(XI.8.)sz Korm. rendelet szerinti egyeztető tárgyalás dokumentációjának 
elkészítése. 

9. A 314/2012.(XI.8.)sz Korm. rendelet szerinti állami főépítészi záró véleményeztetés 
dokumentációjának elkészítése. 

10. Önkormányzati bemutatások és elfogadás előtti dokumentációjának elkészítése. 
11. A 314/2012.(XI.8.)sz Korm. rendelet szerinti jóváhagyott településrendezési eszközök 

megküldési dokumentumainak elkészítése. 
12. 1 év tervezői művezetés. 
 
A terv jóváhagyásának legkésőbbi ideje 2016. decembere. 
 
A megadott módosítások egyenkénti ajánlata:  
 
1. Érintett terület: Gksz övezet  
 A HÉSZ előírásaiban szerepeljen, hogy az övezetben önálló szolgálati lakás is építhető 

legyen,valamint változatosabb tetőformák is megjelenhessenek. 
Tervezési díja: 100 000 + áfa  

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

csökkentése.  
Tervezési díja: 150 000 + áfa  

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

legyen kertészeti terv köteles. 
Tervezési díja: 50 000 + áfa  
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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. 
 A kérés az erdőpótlás (biológiai egyenérték pótlás) esetén , támogatható. Mivel jelenleg erdő 

területfelhasználásban van valahol ami eddig nem volt erdőnek kijelölve pótolni szükséges az 
erdőterületet. Ez feltétele és feladata legyen a módosítás támogatásának. 
Tervezési díja: 750 000 + áfa  

 
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.  
Tervezési díja: 800 000 + áfa  

 
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). 
Tervezési díja: 350 000 + áfa  

 
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. 
Tervezési díja: 250 000 + áfa  

 
8. Érintett terület: 038/ hrsz  
 A jelenlegi Gksz (Gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató) övezetű ingatlan Kmgü (Különleges 

mezőgazdasági üzemi) övezetre módosítása a jelenlegi használati módnak megfelelően. 
Tervezési díja: 200 000 + áfa  

 
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. 
Tervezési díja: 50 000 + áfa  

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

feltüntetésével. 
Tervezési díja: 100 000 + áfa  
 

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). 
Tervezési díja: 50 000 + áfa  

 
12. Érintett terület: gyalogos híd környezete 
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 A tervezett új híd a meglévő csatorna helyzete miatt 3,5 m-rel nyugatra kerül ezért a 
szabályozási vonalakat ehhez kell igazítani. 
Tervezési díja: 40 000 + áfa  

 
 

Vállalási díj összesen 2 890 000 Ft +  áfa 
az ajánlatkérésben az önkormányzat által felsorolt módosításokra 

Az ajánlat csak az összes módosítás együttkezelése esetén érvényes. Ettől eltérő 
módosításszám esetén módosított ajánlatot adunk. 

 
Az árajánlat minden járulékos költséget tartalmaz, így a kiszállások, dokumentálások és 
bemutatások költségeit is.  
Nem tartalmazza azonban a tervezés közben esetlegesen felmerülő speciális alátámasztó 
munkarészek díját mint például előzetes környezeti vizsgálati értékelés, melynek szükségessége 
az ajánlat tételkor még nem ismert.  
 
Monoszló, 2016. május 18. 
 
 
     
                                      Tisztelettel: 
 

         
 ……………………………….. 
 Németh Ferenc  
 településrendezési vezető tervező 
 +36 30 400 1584 
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Tervezőink jegyzéke: 
 

 
 

Generál tervező: PLANTEUS Kft 
 Építész- Településrendezési és Mérnöki iroda 
 8273 Monoszló, Fő u. 23. 
 

Felelős tervező: Németh Ferenc okl. építészmérnök, területrendezési vezető 
tervező,   TT-1 19-0221 

Településtervezés: Németh Ferenc okl. építészmérnök É-19-0221 

 Németh Kristóf  okl. természetvédelmi mérnök 

Közlekedés: Sturcz Mihály okl. építőmérnök  

Munkatársak: Török Beáta 
 Flickné Magyar Éva 

  


