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Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt jegyzőasszony!

Amennyiben támogatja a Ké pviselő-testület Elekes Zsolt ké relmé t, ehhez megküldöm az elfogadásra
javasolt határozattervezetet a települé sfejleszté si dönté sről illetve a partnersé gi szabályokról. Ez utóbbi
hasonló a korábbihoz(a323 hrsz ú t ügyé hez), csak ez a módosí tás egy rövidebb eljárással is mehet,í gy az
előzetes tájé koztatási szakasz kimarad.
Tájé koztatásul elküldöm az Elekes Úrnak elküldött Tervezé si ajánlatot, melyet Elekes ú r elfogadott. Ebben
látszik az ütemezé s is. A szerződő fé l é n lenné k, mint egyé nivállalkozó,í gy a a tervezé si dí j áfamentes.
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BárdosiAndrea
vezető települé ste rvező
Város é s Ház Bt
1149 Budapest, Várna utca !2-I4.
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Tlsztelt Polgármester ú r! }969- tlbl6 
C W( n,Mint korábban emlí tettem szeretné k a tulajdonomban lé ó 3O2t2 hrsz ingaltalnon kempinget lé tesí teni amelyszezonálisan működne

BárdosiAndrea telePÜlé srendezőtervezőlel törté nt előzetes egyezteté s alapján, szüksé g lenne a települé srendezé si terué nek módosí tására a 3O2l2 ingatlan tekinteté ben, falusias eprtbsi örczetből, különlegesterületté  nyilvání tással.
Ehhez ké rné m a tisztelt ké pviselő Testület támogatását.

A módosí tás költsé geit termé szetesen vállalom.
A kemPing lé tesÍ té se során modern bunqalók, telepí tett sátrak, sátorhelyek, üzesblokk, illetr,e egy központié pület közössé gi té rrel é s büfé rel kerülne kialakí tásra.

Nagyon megköszönné m, ha a jövtí  heti testületi ülé sen ké ré semet meg tudnák tárgyalni. Ha gondoljákszí resen elmegyek az ülé sre é s esetleges ké rdé seikre ké szsé ggel válaszolok.

Előre is köszönettel,

üdlozlettel,

Elekes zsolt

https://nuil,g oog le,corr/mail/ti/0/?ui=2&ile4fOa68adbd&üeurpt&search= inbox&th= 154ed3ldí b5a6le3&siml= 154ed3ldí b5a6le3

Zsolt Ele kes <elex.zsolt@gmail.com>
Cí mzett: kapolcs. hiratal@gmail.com a{s 2016. máius 26. 15:12



vÁnos É s Hnz É Pí röpnru reRvzó KEREsKEDELnat É s szoleÁttnró ar
1149 Budapest, Várna utca 12-14. l Telefon/Fax;06_1-340_2382 r email: varoseshaz@varoseshaz, hu

TERVEZÉ Sl AJÁNLAT
KAPoLcs TELEPÜ LÉ sRen orzÉ sl EszKözElN EK mÓposÍ rÁsÁna

A 30212 HRsz VoNATKoáSÁBAN

A 30212 hrsz-ú  telken apartmanházak elhelyezhetősé ge cé ljából, a terület már területí elhasználásba (különleges terület)illetve é pí té si övezetbe sorolása.

' A Tervezé si ajánlat az 1-es Pont szerinti területre vonatkozóan a Telepú té sszerkezeti teru, a Helyi É pí té si Szabályzaté s annak terui metté kteté nek (Szabályozási Teru) mődosí tására, á szüksé ges egyezteté sek lefolytatására é s a tervelfogadtatásában való közreműködé sre vonatkozi k

' A munka az OTÉ K 2012, augusztus 6-án hatályos tartalmi követelmé nyei é s jelmagyarázatával ké szül
' A vé lemé nYezé si eljárás a31412012. (X1.8.) Korm. Rendelet Vl. fejezet eljárási szabályai szerint, ú n. Egyszerűsí tette/lárással törté nik.

3. A MUNKA RÉ SZLETES

l. Előké szí té s, vizsgálatok, vé lemé nyezé si tervdokumentáció munkaközi anyaga

ll. Vé lemé nyezé si anyag összeállí tása. Települé sszerkezeliterv módosí tásar Szabályozási terv módosí tása. HÉ SZmódosí tás (rendelettervezet)

Alátámasztó munkaré szek szüksé g szerinti kiegé szí té se oTÉ k szerint

A Települé srendezé si Terv az Önkormányzat által megtárgyalt anyagának államigazgatási vé lemé nyeleté sre kiküldendőanYagának elké szí lé se (az esetlegesen ké rt módosí táiok átvezetósóvel) ; Óiid'zeri;i;.,ir.jgu, munkaré szekkel, aszüksé ges pé ldányszámban (max. 30 pé ldány). ' i

Ré szvé tel é s tervismerteté s a ké pviselő{estületi ülé seken szüksé g szerint.

lll. vé gső szakmai vé lemé nyezé si tervdokumentáció elké szí té se
A vé lemé nyezé sí  eljárás es esetleges egyezteté sek utáni módosí tások átvezeté se, a terv Vé gső szakmai vé lemé nyezé si
tervdokumentációjának elké szí té se, dokumentálása 3 pé ldányban + 3 cD
lV. Jóváhagyásra előké szí tett tervdokumentáció
Az Allami Főé pí té sz záró vé lemé nyé ben esetlegesen ké rt módosí tások átvezeté se, a testületijóváhagyásra előké szí tett
tervdokumentáció dokumentálása 2 pé ldányban + 2 CD

V. A terv vé glegesí té se
A Ké PviselŐ{estÜleti jóváhagYás utáni tervek vé gleges változatának elké szí té se, dokumentálása 6 pé Idányban + CD + azállamigazgatási szerveknek kiküldendő pé ldányoi



vÁRos É s Hnz É pí rőtpnnl rgnvrzó KEREsKEDELMI É s szoleÁlrnró sr
1149 Budapest, Váma utca 12-14. l Telefon/Fax:06-1-340-2382 r email: varoseshaz@varoseshaz, hu

ll.

Vé lemé nyezé si
tervdokumentáció
dokumentálása, egyszerűsí tett
eliáráshoz

Eszrevé telezé stöl számitott

í  hé t

A vé lemé nyezé sben
ré sztvevők száma szerinti
pé ldányszám (kb. 25 pé ldány)

250,000,-

jr

i

: . vé lemé nyezé si szakasz, a vé Iemé nyezők a ké zhezvé teltot számí toft 15 napon belli adnak vé temé nyt

Vé ilemé nfelté res eseí en:eg|eleí é s,i,,
Ké pviselő..|testületidönté i'avé lq:mé .lyek.elfogadá§áról.iagy.,.Blné k|9giqj!s$|.ó1.'..

Ill.

Vé gső szakmai vé lemé nyezé si
dokumentáció elké szí té se
(szűksé g szerint az államigazgatási
szervek vé lemé nyei alapján
módosí tva)

kt. határozat

ké zhezvé telé töl
számí tott 1 hé ten
belül

2 pé ldány (,l pld. Alami
Fóé pité sz, 1 pld" Megrendelő)
+2Cd

50.000.-

a

a

ké zhezvé teltőI számí toft 21 napon belül adja ki a záró vé lemé nyt
vagy fennmaradt ké rdé sek tisztázására egyeztető tárgyalást kezdemé nyez 15 napon belül (+8 n6p a meghí vó + 8 napon
belül küldi meg a jegyzőkönyvet é s a záró vé lemé nyt)

,..:,.,.:Ké /ú isé Iő-testüieU'até q-lalu6621gyl§::,,,',',,''1. :

lV
Jóváhagyásra előké szí tett
tervdokumentáció

Vegsö szakmai vé lemé ny

ké zhez kapásától számjtott

5 napon belül
2pé ldány+2Cd

V.
Vé glegesí té s, dokumentálás
A hatályos tervek egysé gesí té se
(ú t alapté rké pen)

fu elí ogadott, aláí rt

határozat é s rendelet

ké zhez kapásától számitott

5 napon belül

4 pé ldány vé gleges
tervdokumentáció + az
álIamigazgatási szervek
számára szüksé ges
pé ldánvszám {kb" 20 CD)

50.000._

HatáIybalé pé s legkorábban az elfogadástól számí toft 15 nap Osszesen:
350.000.-

5. Az AJANLAT osszEc

A teryezé si dí j összesen: 350.000.. Ft nettó
A fenti összeg bruttó is egyben, amennyiben Bárdosi Andrea vezető tervező, mint egyé ni vállalkozó (áfamentes)
szeződik. Ha a Város é s Ház Bt szezódik, akkor 350.000 "- 

+ 27 ití aösszesen 444.500.- Ft a tervezé si dí j.

Afenti ajánlatot 2016. jú nius 15-ig megkötött szenődé s eseté n tartjukfent.
Jelen ajánlat nem tartalmazza az eseí /egesen szűksé ges U2005,( 1.11.) Korm. rend, szeinti környezeti é tté kelé s dí ját.
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Vezető települé srendező tervezó

,{-- a}"r^:-
BárdosiAndrea
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BárdosiGyörgy
Ügyvezető

TERVEZÉ SI AJÁNLAT 2016 MÁJUS



kapolcs közsé qi önkormánvzat ké pviselő-testületé nek
../2016. (.....) számú  határozata:

1. A Ké pviselő-testület támogatja a 30212 hrsz-ú  telek tulajdonosának ké relmé t é s kezdemé nyezi a
hatályos Települé srendezé si eszközök módosí tását. A módosí tás cé lja a beltenileti 30212 hrsz-ú
telken kemping lé trehozása.

2. Az 1. pont szerinti Települé srendezé si eszközök módosí tásának vé lemé nyezé si eljárása a
31412012. (Xl.B.) Korm. Rendelet Vl, fejezet eljárásiszabályaiszerint, ú n, Egyszerűsitett eljárással
törté nik, a terv az OTÉ K 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmí  követelmé nyei é s
jelmagyarázatával ké szül,

3. A települé srendezé si eszköz módosí tásával kapcsolatos költsé geket a ké relmezőnek kell vállalnia,
a Ké pviselő-testület felkóri a polgármestert a tervezé si szeződé s megköté sé re,

4. A Települé srendezé si eszközök módosí tása a környezetre káros hatással nem lesz, ezé rl a
212005. (1.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás alapján a Ké pviselő-testület
előzetesen meqállapí tja, hogy külön környezeti árté kelé s ké szité se é s környezeti vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szüksé ges.

5. Az Epitett környezet alakí tásáról é s vé delmé ről szóló 1997. é vi LXXVlll" törvé ny 8 § (2) bekezdé se
é s a31412012.(X|.8,) Kormányrendelet 29.§-a szerinti feladatkörben a Ké pviselő-testület az 1-es
pont szerinti Települé srendezé si eszköz módosí tás partnersé gi egyezteté sónek szabályait a
határozat 1. mellé klete szerint állapí tja meg.

6. A Ké pviselő-testület felhalalmazza a polgármestert, hogy az 1, pontban meghatározott
települé srendezé si eszköz módosí tásához a szüksé ges inté zkedé seket tegye ffieg, é s a
partnersé gi egyezteté st ahatározat 1. mellóklete szerint bonyolí tsa le.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester

Határidő: folyamatos



Mellé klet a,,./2016.(.....) Kt. határozathoz

A partnersé gi egyezteté s szabályai

1. A határozat 1. pontja szerinti települé srendezé si eszközok módosí tásáb a bevont partnerek köre,,

a) a közsé g é rintett települé sré szé nek lakossága,

b) é rdekké pviseleti, civil é s gazdálkodó szervezet,

c) katolikus egyház

d) evangé likus egyház

e) a belterületen működő gazdasági szervezetek

2. A települé srendezósi eszközök módosí tásának egyezteté si eljárása a 31412012.(Xl.B.)

Kormányrendelet 32.§,(3) bekezdé se ill. 41.§ szerinti egyszerűsí tett eljárással törté nik.

3. A partnerek tájé koztatása é s a vé Iemé nynyilvání tás lehetősé geí .

a) A Vé lemé nyezé si szakaszban az Önkormányzat a vé lemé nyezé si dokumentáció
megjelené sé ről felhí vást tesz közzé  é s honlapjára felteszi a Vé lemé nyezé si dokumentációt.

b) A felhí vások az önkormányzat honlapján é s az önkormányzathirdetőtábláján jelennek meg

c) A Vé lemé nyezé si dokumentáció az önkormányzat hivatalos helyisé gé ben nyomtatott formában

tekinthető meg a tájé koztató szerinti napokon a vé lemé nyezé si szakaszban legalább 20 nap

időtartamig.

4. A javaslatok, vé lemé nyek benyú jtásának módja:

a) javaslatot, vé lemé nyt í rásos í ormában az önkormányzati hivatalba postán vagy szemé lyesen
vagy elektronikus levé lben a í elhí vásban közzé tett e-mail cimre, a tájé koztató megjelené sé nek
első napjától számí tva a vé lemé nyezé si szakaszban 20 napon belültehetnek a partnerek

b) A javaslatok, vé lemé nyek dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelé s általános

rendje szerint tórté nik.

c) A beé rkezett vé lemé nyek a települé srendezé si eszköz ügyiratának ré szé t ké pezik, azokat az
önkormányzati hivatal táblázatban összegzi, a tervezőnek megküldi.

4. A javaslatok, vé lemé nyek elfogadása

a) A javaslatok, vé lemé nyek elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek

indokolására a tervező javaslatot tesz, amelyet a dönté shozó Ké pviselő-testülettel ismertetni

kell.

b) A válaszokról az ÖnkormányzaI a 314t2012 (X|.8) Kormányrendelet 39.§ (2) bekezdé sé ben

meghatározott dönté sé vel egyidejűleg dönt,

c) A beé rkezett javaslatokról, vé lemé nyekről ké szí tett táblázatot, az el nem fogadott vé lemónyeket
é s azok indoklását a polgármester a partnersé gi egyezteté s eredmé nyé t tartalmazó
jegyzőkönyvben összesí ti,

5. Az elfogadott települé srendezé si eszköz az elfogadástól számí tott egy hónapon belül nyomtatott

formában olvasható a Polgármesteri Hivatalában, illetve felkerül a települé s honlapjára,

Kapolcs,2016 "...,...

Gönté r Gyula
polgármester


