
 
Nagyvázsony Község Polgármestere 
8291 Nagyvázsony,  
Kinizsi Pál u. 96. 

Fábry Szabolcs János polgármester úr részére 

Tárgy:   Árajánlat                                                                                                           Szám: 12/2016 
 
 

 
Tisztelt Polgármester Úr ! 

 
 

Megtisztelő felkérésük alapján az alábbiakban megküldöm a településrendezési eszközök 
46/2016.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat szerinti módosításának elkészítésére vonatkozó 
árajánlatunkat. 

 
Módosítási igények: 

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 távolságának 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. 
 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. 

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). 



- 2 - 

 

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). 
 
 

Vállalási díj:          3.400.000,- Ft + ÁFA 

Határid ő: szerződéskötéstől számított 6 hónap  
 
 

Budapest, 2016. május 19. 
 
                                                  Tisztelettel: 

                                                                                     
                                                                                  (Horváth Gergely) 
                                                                             ügyvezető 
 


