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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2018. március 26-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Döntés Gyulakeszi Község településrendezési eszközeinek 
módosításának kezdeményezéséről és a tervező kiválasztásáról 

Előterjesztő:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 

Molnár Károly csoportvezető 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyulakeszi Község településrendezési tervét 2005-ben alkotta meg a teljes településre kiterjedően. Ezt 
követően több, kisebb területegységre (Zsinkaikert utca vége, Csobánc hegy, illetve a Csigó malom 
környezete) kiterjedő módosítások történtek.  

Jelenleg zajlik Gyulakeszi Községre vonatkozó településképi rendelet elfogadása is. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény jelenleg hatályos 
előírásai szerint a rendezési tervi eszközök módosítására 2018. december végéig van lehetőség a 
jelenlegi szabályok keretei között.  

Tavaly egy belügyminisztériumi pályázat keretében forrást is szereztünk, de a megváltozott építési 
környezet által kikényszerített Településarculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészíttetése 
leállította ezt a folyamatot.  

A forrás felhasználása érdekében a tervezést mielőbb el kell kezdeni, hogy 2018. december végéig el 
tudjunk számolni a pénzzel.  

A körülmények most sem ideálisak, mert tervben volt az úgynevezett „Balaton törvény” parlamenti 
módosítása, amelyre a választások előtt már nem kerül sor. Az új parlament pedig várhatóan nem fog 
soron kívül dönteni ebben az ügyben.  

Első lépésként döntenünk kell arról, hogy a fentiek mérlegelése után kezdeményezzük-e a 
településrendezési eszközök módosítását.  

Második lépésként a településrendezési eszközök módosításának tervezését elvégző tervező 
szervezetet kell kiválasztanunk.  
Négy tervező vállalkozást kerestünk meg, akiktől a tervezésre árajánlatot kértünk 2018. év végi 
teljesítéssel:  

1. Z.É MŰHELY Városrendezési és Építészeti Kft. (1131 Budapest, Vőlegény u. 23.)
2. VÁROS Teampannon Kft. (1055 Budapest, Veres Pálné u. 7.)
3. CITY Pro Ingatlanfejlesztő Kft. (8300 Tapolca, Deák F. u. 6. 1/1.)
4. Völgyzugoly Műhely Kft (2083 Solymár, Bimbó u. 20.)



A beérkezett árajánlatok az alábbi vállalási árat tartalmazzák: 
1. Z.É MŰHELY Városrendezési és Építészeti Kft.

5.550.000.- Ft + ÁFA         br: 7.048.500.- Ft 
2. VÁROS Teampannon Kft. 5.900.000.- Ft + ÁFA          br: 7.493000.- Ft  
3. CITY Pro Ingatlanfejlesztő Kft. 4.500.000.- Ft + ÁFA          br: 5.715.000.- Ft 
4. Völgyzugoly Műhely Kft kapacitáshiány miatt nem adott árajánlatot 

Az árajánlatok az előterjesztés 1. számú mellékletét képezik. 
A tervezési feladat költségeire az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében elnyert 7.229.442.- Ft összegű, 
BMÖFG/52-16/2016. számú támogatás nyújt fedezetet. A támogatással 2018. december 31. 
napjáig kell elszámolni. 
Az ajánlatokat megkérése során megvizsgáltuk, hogy az adott tevékenység közbeszerzési 
szabályok hatálya alá tartozik-e.  
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 15. § (1) 
bekezdése szerint a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások értékhatára: 
a) európai uniós jogi aktusban meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési
értékhatárok (a továbbiakban: uniós értékhatárok); 
b) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési és koncessziós
beszerzési értékhatárok (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok). 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: 
Kvtv.) 71. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a nemzeti közbeszerzési értékhatár szolgáltatás 
megrendelése esetében 15,0 millió forint.  

A Kvtv. 72. §. (1) bekezdés b) pontja szerint a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az 
árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - 2018. január 
1-jétől 2018. december 31-éig a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, 209 000 euró. 

A Kbt. 111. § r) pontja értelmében a törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem 
érő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épületre vonatkozó 
építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, belsőépítészeti tervezési szolgáltatás, 
településtervezési vagy tájrendezési tervezési szolgáltatás megrendelésére.  
A fentiek alapján megállapítható, hogy a településtervezési munka nem esik a közbeszerzési 
törvény hatálya alá.  
Az adatokból látszik, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a CITY Pro Ingatlanfejlesztő Kft adta 
bruttó 5.715.000.- Ft-os ajánlatával. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ezt a céget bízzuk 
meg a tervezési munkával.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel Gyulakeszi Község 
Önkormányzata, mint Megrendelő és az árajánlatok alapján kiválasztott CITY Pro 
Ingatlanfejlesztő Kft, mint Tervező között megkötendő Településrendezési tervezési szerződés 
aláírására.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéseket megvitatni és az egyes 
kérdésekben a döntését meghozni szíveskedjék. 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Gyulakeszi község településrendezési eszközeinek 
módosítását kezdeményezi. 
A feladat elvégzésére a bekért árajánlatok közül a CITY 
Pro Ingatlanfejlesztő Kft. (8300 Tapolca, Deák F. u. 6. 
1/1.) szám alatti vállalkozás bruttó 5.715.000.- Ft 
összegű ajánlatát fogadja el. A vállalási ár tartalmazza a 
27 % ÁFA-t. 
Felhatalmazza a polgármestert, a Gyulakeszi Község 
Önkormányzata (8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.), mint 
Megrendelő és az árajánlatok alapján kiválasztott CITY 
Pro Ingatlanfejlesztő Kft. (8300 Tapolca, Deák F. u. 6. 
1/1.), mint Tervező között megkötendő 
„Településrendezési tervezési szerződés” aláírására.  
A tervezési feladat fedezetét Gyulakeszi Község 2018. 
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2018.(02.27.) számú önkor-
mányzati rendelet 5. számú melléklete szerint a 
beruházási kiadások között biztosítja.  

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

Gyulakeszi, 2018. március 22. 

Szennyainé Kovács Veronika 
polgármester 




