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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
 

2021. november 25-én(csütörtök) 16.45 órakor 
 

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal –  Tárgyalóterem – földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 
 

Napirend: 
 

1. Javaslat „Gyál parképítés” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárására 
2. Javaslat városközpont fejlesztésére 
3. Javaslat az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére átadott szennyvízmennyiségi kvóta bővítésére – a 

szerződés aláírására 
4. Javaslat Gyál Város víziközmű-rendszerének gördülő fejlesztési tervének (2021-2035) módosítására 
5. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: Gyál 8000,8001,8002, 

0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8,0107/29, 0107/30, 0107/32, 
0107/33, 0107/34 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan (14. számú módosítás) 

 
G y á l, 2021. november 23. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 Erős József  s.k. 
 a PGB elnöke 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Gyál, 2021. november 23. 
 
 
Tóth Istvánné 
bizottsági titkár 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyál parképítés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának 
lezárására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 64/2021 (X.20.) sz. 
PGB határozatával elfogadta a tárgyi munka elvégzésére a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívását és dokumentációját, a határozat alapján a közbeszerzés megindításra került. 
 
A 2021.11.18-án 12:00.-kor lejáró határidőig az Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft., LYRA FLORAE 
Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft., OCTOPUS Invest 
Szolgáltató Kft., DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft., VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Kft., ÚTKORONA 
Építő és Szolgáltató Kft, Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft., Garden Kertészeti és Erdészeti 
Szolgáltató Kft. nevű cégek adták be részvételi jelentkezésüket, ennek adatai a bontási jegyzőkönyvben 
szerepelnek. 
A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a 
szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a „Gyál parképítés” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. rész részvételi szakaszának lezárására 
a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőket, és az alapján a Everling Építő, Termelő és 
Szolgáltató Kft., ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft., OCTOPUS Invest Szolgáltató Kft., 
DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft., Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft., VITÉP 
'95 Vízügyi és Épitőipari Kft., ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft., Jánosik és Társai Ipari, 
Szolgáltató és Karbantartó Kft. ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre. 

2. elfogadja a „Gyál parképítés” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. rész részvételi szakaszának lezárására 
a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőket, és az alapján a Everling Építő, Termelő és 
Szolgáltató Kft, LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., ZÖFE 
Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft., OCTOPUS Invest Szolgáltató Kft., DeerGarden Kertészeti és 
Szolgáltató Kft., VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Kft., ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft., 
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft. ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre. 

3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, minősített szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Bán László 

Gyál, 2021. 11. 24 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
Melléklet: Bontási jegyzőkönyv 
  Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 2360 Gyál Kőrösi Út 112-114. ), mint GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (aGyál parképítés
továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott .részvételi jelentkezések bontásáról

A részvételi felhívásban előírt határidőig (2021.11.18 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 16 darab, azaz tizenhat 
részvételi jelentkezés érkezett.

A rész neve és száma: Víztorony park 1

A rész neve és száma: Bartók park 2

A bontáson a Kbt. 68.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Rész neve: Víztorony park (1)

Hivatalos neve:
Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
2117

Város:
Isaszeg

Cím:
Aulich Utca 3.

Adószám:
12998353213

HÉA Európai Uniós adószám:
HU12998353

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Bartók park (2)

Hivatalos neve:
Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
2117

Város:
Isaszeg

Cím:
Aulich Utca 3.

Adószám:
12998353213

HÉA Európai Uniós adószám:
HU12998353



Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Bartók park (2)

Hivatalos neve:
LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
2117

Város:
Isaszeg

Cím:
Lovarda Utca 24-26.

Adószám:
10987711213

HÉA Európai Uniós adószám:
HU10987711

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Víztorony park (1)

Hivatalos neve:
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
1119

Város:
Budapest

Cím:
Andor Utca 47-49. III. em.

Adószám:
14759996243

HÉA Európai Uniós adószám:
HU14759996

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Bartók park (2)

Hivatalos neve:
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
1119

Város:
Budapest

Cím:
Andor Utca 47-49. III. em.



Adószám:
14759996243

HÉA Európai Uniós adószám:
HU14759996

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Víztorony park (1)

Hivatalos neve:
OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
1138

Város:
Budapest

Cím:
Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em.

Adószám:
12525689241

HÉA Európai Uniós adószám:
HU12525689

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Bartók park (2)

Hivatalos neve:
OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
1138

Város:
Budapest

Cím:
Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em.

Adószám:
12525689241

HÉA Európai Uniós adószám:
HU12525689

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Víztorony park (1)

Hivatalos neve:
DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
1139



Város:
Budapest

Cím:
Lomb utca 35. a. ép

Adószám:
23930685241

HÉA Európai Uniós adószám:
HU23930685

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Bartók park (2)

Hivatalos neve:
DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
1139

Város:
Budapest

Cím:
Lomb utca 35. a. ép

Adószám:
23930685241

HÉA Európai Uniós adószám:
HU23930685

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Víztorony park (1)

Hivatalos neve:
Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
1214

Város:
Budapest

Cím:
II. Rákóczi Ferenc Út 324

Adószám:
10353048243

HÉA Európai Uniós adószám:
HU10353048

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Víztorony park (1)



Hivatalos neve:
VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
2319

Város:
Szigetújfalu

Cím:
Fő Utca 1/a.

Adószám:
12017539213

HÉA Európai Uniós adószám:
HU12017539

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Bartók park (2)

Hivatalos neve:
VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
2319

Város:
Szigetújfalu

Cím:
Fő Utca 1/a.

Adószám:
12017539213

HÉA Európai Uniós adószám:
HU12017539

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Víztorony park (1)

Hivatalos neve:
ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
2072

Város:
Zsámbék

Cím:
Jóvilág Utca 50

Adószám:
24164528213



HÉA Európai Uniós adószám:
HU24164528

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Bartók park (2)

Hivatalos neve:
ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
2072

Város:
Zsámbék

Cím:
Jóvilág Utca 50

Adószám:
24164528213

HÉA Európai Uniós adószám:
HU24164528

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Víztorony park (1)

Hivatalos neve:
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
1047

Város:
Budapest

Cím:
Attila Utca 34

Adószám:
11066901244

HÉA Európai Uniós adószám:
HU 11066901

Egyéb nemzeti azonosító:

Rész neve: Bartók park (2)

Hivatalos neve:
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhely irányítószám:
1047



Város:
Budapest

Cím:
Attila Utca 34

Adószám:
11066901244

HÉA Európai Uniós adószám:
HU 11066901

Egyéb nemzeti azonosító:

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.
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Tárgy: Javaslat városközpont fejlesztésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városközpont projekt megvalósítás keretében az Önkormányzat korábban megvásárolta a Somogyi Béla utca 1. 3. és 
5. számú ingatlanokat, hogy a már megépült Kistérségi Szolgáltató Központ mellett egy barátságos, városias 
környezetet hozzon létre, ahová az emberek szívesen járnak, ahol jól érzik magukat. 
 
A TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. az előzetes egyeztetések eredményeképpen eljuttatta az Önkormányzathoz 
szándéknyilatkozatát, miszerint hozzájárul bankfiókjuk áthelyezéséhez a Somogyi Béla utca 3. szám alatt kialakítandó 
új épületbe, ezért a Képviselő-testület 188/2021.(IX.30) számú határozatával döntött erről, és a további lépések 
megvalósítása iránti szándékáról. 
 
A fentiek megvalósítására ajánlatok kerültek bekérésre több tervezőtől is, ezeket az alábbi táblázat foglalja össze: 

Tervező Nettó Ft Áfa Ft Bruttó Ft 
BORFEUM Kft.              48 220 000          13 019 400    61 239 400  
FM-design stúdió Kft.              62 629 921          16 910 079    79 540 000  
HAEMUS Kft.              46 165 000            9 814 606    55 979 606  
MŰREMEK építésziroda Bt. nem adott ajánlatot 
ABMT-Stúdió Kft. nem adott ajánlatot 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével hozza meg határozatát. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. elfogadja a városközpont fejlesztéséhez szükséges tervek elkészítésére, illetve a jelenleg meglévő épületek 

elbontására a HAEMUS Kft. ajánlatát, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 46.165.000, - Ft + 
Áfa összegért. 

2. a fentiekhez szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésében biztosítja. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2021. december 31- a szerződéskötésre 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor 
 
Gyál, 2021. november 22. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
         Mitku-Orosz Krisztina 
             Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
Melléklet: Tervezői ajánlatok 
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2360 Gyál, Kőrösi út - Somogyi Béla u. (hrsz.: 2611. és 2615 /9.) sz. alatti új ’Városközpont’ építése 

ÁRAJÁNLAT 
Megrendelő  Gyál Város Önkormányzata 
   2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
Tervező   Borfeum Kft. 
   2230 Gyömrő, Klapka u. 51/B. 
 
Tárgy: 2360 Gyál, Kőrösi út - Somogyi Béla u. (hrsz.: 2611. és 2615 /9.) 

sz. alatti új ’Városközpont’ építése 
 építési engedélyezési és építési kivitelezési tervdokumentáció 
 
 Tárgyi árajánlat 2021.11.09. és 2021.11.17.-i adatszolgáltatások és helyszíni szemle alapján készült. Tárgyi 
tervezési munka az alábbi szakági tervfejezeteket, valamint tervdokumentációkat tartalmazza: 

- építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság (erős-, és gyengeáram, valamint szükség esetén 
villámvédelem), környezetvédelem, tűzvédelem és tűzjelző, biztonság-, egészségvédelem, akadálymentesítés, 
akusztika, geodézia, telken belüli közmű, belső út és parkoló, kert-, és környezetrendezés. 

 
Tervfajták és tartalmuk: 

- vázlatterv 
- tervezési program szerint vázlatterv készítése látványtervekkel Megrendelő által véglegesen elfogadott és 

aláírt verzióig 
- meglévő épületek részleges felmérése azok bontásához 
- geodéziai bemérés és telekegyesítéshez kapcsolódó tervezési feladatok és Földhivatalba való benyújtás 

- építési engedélyezési tervdokumentáció 
- a jóváhagyott vázlatterv alapján építési engedélyezési tervdokumentáció készítése a kormányrendeletben 

előírt tartalommal, látványtervekkel, költségbecsléssel, a szükséges (szak)hatósági egyeztetések 
lefolytatásával építési engedélyezési tervezés szintjén 

- építési kivitelezési tervdokumentáció 
- az építési engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyezési határozat alapján építési 

kivitelezési tervdokumentáció készítése a kormányrendeletben előírt tartalommal, részlettervekkel, további 
szükséges (szak)hatósági egyeztetések lefolytatásával, árazott és árazatlan költségvetési kiírással 

 
Tervszolgáltatás: 

- vázlatterv        1 pld. papír + 1 pld. (CD/DVD) 
- építési engedélyezési tervdokumentáció:     3 pld. papír + 1 pld. (CD/DVD) 
- építési kivitelezési tervdokumentáció:     3 pld. papír + 1 pld. (CD/DVD) 

 
Teljesítési idő: 

- vázlatterv                     30 nap 
- építési engedélyezési tervdokumentáció:                  60 nap 
- építési kivitelezési tervdokumentáció:                  90 nap 

 
Tervezési díj: 

- vázlatterv és építési engedélyezési tervdokumentáció:                20.410.000,- + 27% áfa 
- építési kivitelezési tervdokumentáció                  27.810.000,- + 27% áfa 
- mindösszesen:                     48.220.000,- + 27% áfa 

azaz negyvennyolcmillió-kettőszázhúszezer forint + 27% áfa. 
 
Gyömrő, 2021. november 20. 
       Bor Tamás 
       Borfeum Kft. 



 

  

                    ÁRAJÁNLAT       
Hivatkozási szám: 0123-1/2021 

Tárgy: 

GYÁL VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉS TERVEZÉSE 
2360  Gyál Városának központjában található önkormányzati ingatlanok 

területén történő épületegyüttes és közösségi tér tervezésére 

 

Megrendelő: 

GYÁL POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Gyál Város Önkormányzata 

Cím: H-2360 Gyál, Kőrösi út 112-114 

 

Árajánlat adó: 

FM-design stúdió Építésziroda 

Fazekas Miklós 

Teljes körű építész tervező É-13-0166    
Tartószerkezet tervező MMK-T-13-8010   
Műszaki ellenőr ME-É-13-0166   
Minősített Passzívház Tervező 

 
Tel: +36 (20) 984-2112 
Cím: H-2220 Vecsés, Damjanich utca 48. 

E-mail: fmdesign1995@gmail.com 
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Tervezés helyszíne: 2360 Gyál összevonandó területekből kialakuló új 

építési telek, az összevonás előtti helyrajzi számok: 
2611, 2612, 2614, 2615. 

 

Tervezendő  épület: A Haemus Építész Műhely kft. által 2016 októberében 

készített tanulmányterv alapján,  a Megrendelővel 

történő egyeztetést követően kialakítandó tervezési 

programban kerül pontos meghatározásra. Az eddigi 

ismeretek alapján részben alápincézett, földszint plusz 

emelet plusz tetőtér beépítéses.     

Össznettó szintterülete körülbelül 1800 m2.  

Telek adottságok, övezeti besorolás: A telek síknak tekinthető. Az 

összevonás utáni területe 2674 m2. Jelenleg beépített, 

a rajtuk található épületek bontásra kerülnek, utána 

beépítetlen területként tekinthető.  Övezet Vt-1. 

Előzetes észrevételek az árajánlatkéréssel kapcsolatban: 

1. Több bizonytalan, egyelőre nem meghatározott összetevőt tartalmaz: 

• Pince van tervbe véve, de mi történik, ha a talajvizsgálati jelentés 

kedvezőtlen talajvíz viszonyokat fog felderíteni? Vállalásra kerülnek az 

ezzel járó (igen komoly) kivitelezési többletköltségek? Újraértékelődik a 

tervezési program? 

• A tervezési program összeállítása a tervező feladatai közé tartozik. Ez 

alapjában véve nem járható. A Megrendelői igények alapján közre 

tudunk működni, tudunk segíteni benne a tapasztalatainkkal, de az 

alapvető igényeket a Megrendelőnek kell meghatározni, amely után 

irodánk a végleges formába tudja önteni a tervezési programot.  

• Nem pontosan meghatározott a gépészeti, illetve az automatizálási 

igény. A tervezői árajánlat megújuló energia felhasználását foglalja 

magába. 

• A közmű ellátottság biztosított? A szükséges tűzivíz biztosítható vagy 

méretezett tűzivíz tároló létesítése válik szükségessé?  

2. A tervezendő épület építészeti kialakítását tekintve eltérnénk a 
tanulmánytervben foglaltaktól. A tárgybani terület a Somogyi Béla utca 
által elválasztva, de szervesen ékelődik a régebben épült, organikus 
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tömegképzésűnek tekinthető Művelődési Ház és a modern jellegű 
Polgármesteri Hivatal épülete közé. A két épület tömegét, 
párkánymagasságát tekintve azonos „fajsúlyúnak” mondható, karakteres 
megjelenésű. A tanulmánytervben szereplő épület méretét tekintve 
igazodik a két meglévő épülethez és ez mindenképpen követendő, de 
megjelenését (szabálytalan, karakter nélküli), szerkezeti kialakítását 
(gondolok elsősorban a vonalra lejtett belső vízelvezetésre) tekintve nem 
gondolom végleges megoldásnak. 

 

Tervezői szolgáltatás tartalma: Tervezés telekhatáron belül.  

Az épület előzetes várható építési költsége: 

kb. 1800 nettó m2* 1 000 000 Ft/m2= 1,8 Milliárd Ft 

Tervezői díjak, részletezés: 

 

Munkarész megnevezése Díj Határidő 

Geodézia, telekalakításhoz telekegyesítési 
vázrajz elkészítése, az eljárás lefolytatása a 
szóbeli egyeztetések alapján a Megrendelő 
hatásköre. Az új telek geodéziai felmérése 

640 000 Ft+ 27% áfa szerződéskötéstől 
számított 4 hét 

Bontási dokumentáció elkészítése. A négy 
telken lévő főépületek bontási 
dokumentációjának elkészítése a 
vonatkozó jogszabályok értelmében. Az 
épületek nem élveznek védettséget, az 
Országos Építésügyi Nyilvántartás alapján 
nem védett ingatlanok. Nem zártsorú 
beépítés részei, ezért bontásuk nem 
engedély és nem bejelentés köteles. Az 
500 légm3-nél nagyobb térfogatú 
épületekről bontási kiviteli terv készítendő. 

1 100 000 Ft+ 27% áfa 3 hét, a geodéziai 
felméréssel egyidőben 
végezhető 

Tervezési program összeállítása: a 
Megrendelő igényei alapján, amelyek a 
megrendelést és a szerződést kötést 
követően pontosításra kerülnek. 

890 000 Ft+ 27% áfa Időtartama nehezen 
meghatározható, 
várhatóan a 
szerződéskötéstől 
számított 4 hét. Tervezőn 
kívüli döntésidőt nem 
tartalmaz 

Bővített talajvizsgálati jelentés. Az előzetes 
adatok alapján (pince) 3 db 6 m-es 
fúrással, laboratóriumi vizsgálattal 

420 000 Ft+ 27% áfa 3 hét, tervezés közbeni 
fázis. Amikor már ismert és 
elfogadott az épület pontos 
helye, akkor megkezdődik, 
engedélyezésre történő 
benyújtás előtt el kell 
készülnie 



4 
 

 
                           w      www. fm-epulettervezes.hu       Oldal: 4 

Kb. nettó 1800 m2 épület építési 
engedélyezési terve, szakhatósági 
munkarészekkel (katasztrófa védelem, 
ÁNTSZ, Élelmiszerlánc-Biztonsági és 
Állategészségügyi), közműegyeztetéssel, 
épületgépészeti és épületvillamossági 
leírásokkal. Tervszállítás pdf.a 
formátumban. A 312/2012 (XI.8.) Kormány 
rendeletben foglaltak szerint. A 
szerződéskötéskori időpont alapján. 
Tervezői költségbecsléssel. 

18 000 000 Ft+ 27% áfa A tervezési program és a 
geodéziai elkészültét 
követően veszi kezdetét. Az 
alaprajzok és a külső 
látványtervek bemutatása 
4 hét, megrendelői 
elfogadást követően 
előzetes egyeztetések 
lefolytatása (Főépítész, 
Ántsz, Kat.véd, stb) ezek 
várhatóan 2-3 hetet 
vesznek igénybe. A sikeres 
egyeztetést követően a 
terv véglegesítése építési 
engedélyezési szintig 20 
nap. Tervezőn kívüli 
döntésidőt nem tartalmaz 

Városi tér és a telken található zöldfelület 
tervezése építési engedélyezési 
tervszinten, telekhatáron belül 

1 250 000 Ft+ 27% áfa Az építési engedélyezési 
tervvel egyidejűleg, azzal 
párhuzamosan 

Közút kapcsolat terve építési 
engedélyezési tervszinten 

540 000 Ft+ 27% áfa Az építési engedélyezési 
tervvel egyidejűleg, azzal 
párhuzamosan 

Építéskivitelezési tervek készítése a 
191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet 22.§.-
a valamint a kamarai előírások alapján. A 
szerződéskötéskori időpont alapján. 
Belsőépítészeti terveket nem tartalmaz.  
Építészet: M=1:50 léptékű alaprajzok az 
eltérő szintekröl, metszetek, homlokzatok, 
nyílászáró-, asztalos-, lakatoskonszignáció, 
M=1:10 léptékű részletrajzok, burkolati 
tervek. 
Tartószerkezet: M=1:50 léptékű alapozási, 
födém, illetve monolit vasbeton terv, 
fedélszékterv acél-, illetve 
faanyagkimutatással. 
Elektromos tervek: erősáramú és 
gyengeáramú terv, mérőterve. Napelem. 
Épületgépészet: vízellátás, csatornázás 
terve. Fűtés-hűtés rendszer terve, 
szellőzési terv. Szolár berendezések terve. 
Árazatlan költségvetési kiírás minden 
mukanemhez. (Amennyiben szükséges 
árazott kiírást is elkészítjük). 

56 700 000 Ft+ 27% áfa Az építési engedély 
megszerzését követő 60 
nap 

Hivatalos helyszínrajz beszerzése Az engedélyezési terv 
elkészítésének díja 
tartalmazza. 

A folyamat részeként, 
külön időigénnyel nem 
rendelkezik. 
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Egyéb díjak, felmerülő költségek, megrendelői feladatkör:  

- az aktuális fázisokban a tervekkel kapcsolatos döntés meghozatala a 
tervezés folytatásának céljából. Az ingatlanokon a felmérési és 
bejutási lehetőségek biztosítása. 

 

A tervezési díj nem tartalmazza:  
 

- Az illetékeket és az eljárási díjakat az illetékes hatóságok felé. Az eljárás a 
vonatkozó jogszabályi előírások alapján állami, költségvetési szerveknek, 
non-profit cégeknek illetékmentes. 

 

Fizetés ütemezése:  
 

1. részszámla a geodézia, a bontási dokumentáció és a tervezés program 
elkészültekor aktuális 2 630 000 Ft+27% áfa 

2. részszámla az építési engedélyezési terv bemutatásakor aktuális (alaprajz, 
helyszínrajz, 3D) az építési engedélyezési terv és a kert-tér terv díjának 
50%-a, azaz 9 625 000 Ft+27% áfa 

3. részszámla az építési engedélyezési terv elkészültekor aktuális, a 2. 
pontban foglaltak fennmaradó része, illetve a közútkapcsolati terv díja: 
10 165 000 Ft+27% áfa 

4. részszámla az építéskiviteli tervdokumentáció munkaközi egyeztetésekor 
aktuális a díj 50%-a, azaz 28 350 000 Ft+27% áfa 

5. részszámla a kiviteli tervek szállításakor aktuális , a fennmaradó tervezési 
díj, azaz 28 350 000 Ft+27% áfa 

 
Az itt esetleg nem említett kérdéseket előzetesen egyeztetjük és a tervezési 
szerződésbe belefoglaljuk. 
 
Az árajánlat 30 napig érvényes. 
 
Vecsés, 2021.11.19.  

Várva megrendelésüket  

                  Tisztelettel 

Fazekas Miklós   

ügyvezető 
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TERVEZÉSI	AJÁNLAT	

Gyál	Városközpont	Többlakásos	társasház	és	szolgáltatóház	tervezésére,		
építési	engedélyezési	és	kivitelezési	tervdokumentációk	elkészítésére	

	

2360	Gyál,	Somogyi	Béla	utca	1.,	3.	és	5.	szám	alatti,		
azaz	2611	és	2615	helyrajzi	számú	ingatlanok	területén	

	

	

	
	
	
	
	

	
	

	
HAEMUS	ÉPÍTÉSZ	MŰHELY	KFT.	
Építészet-Belsőépítészet-Városépítészet-Művészet	
2016	Leányfalu,	Puszta	Sándor	u.	12.	
T:	+36	309	866	224,	web:	www.	haemus.hu	
e-mai l : 	 lukacs.peter . j r@gmai l .com	

	
	

2021.	november	19.	
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TERVEZÉSI	AJÁNLAT	FŐ	LAPJA	
	
AJÁNLATTEVŐ	
	
neve:		 Haemus	Építész	Műhely	Kft.	
székhelye:		 2016	Leányfalu,	Puszta	Sándor	u.	12.	
cégjegyzékszáma:	 13-09-092169	
adószáma:		 12899759-2-13	
képviselő	neve:		 Lukács	Péter	
	
	
AJÁNLAT	TÁRGYA:	 Gyál	Városközpont	Fejlesztése	

	
2360	 Gyál,	 Somogyi	 Béla	 utca	 1.,	 3.	 és	 5.	 szám	 alatti,	 azaz	 2611	 és	 2615	
helyrajzi	 számú	 ingatlanok	 területére	 tervezendő	 közösségi	 szolgáltatóház	
(takarékszövetkezet,	 cukrászda,	 édességbolt,	 egyéb	 kereskedelmi	 egység)	
valamint	 többlakásos	 lakóház	 vonatkozásában	 a	 korábban	 elkészített	
tanulmányterv	alapján	

	
Elvégzendő	feladat:	 A	 tárgyban	 nevezett	 ingatlanok	 helyén	 -	 a	 meglévő	 épületek	 lebontását	

követően	 –	 többfunkciós	 szolgáltató-	 és	 lakóépület	 létesítéséhez,	 valamint	
városi	közösségi	zöldterület	kialakításához	a	szükséges	bontási,	engedélyezési	
és	építési	kivitelezési	tervek	elkészítése,	a	szükséges	hatósági	és	szakhatósági	
egyeztetésekkel.	 A	 tervezési	 program	 alapját	 a	 korábban	 elkészített	
tanulmányterv	 adja,	 mely	 a	 további	 közös	 munka	 során	 most	 már	 konkrét	
üzemeltetési	és	műszaki	paraméterekkel	pontosításra	és	kidolgozásra	kerül.	

	
AJÁNLATI	DÍJ:	 A	 tervezési	 ajánlat	 a	 korábban	 elkészített	 tanulmányterv	 alapján	 szakági	

tervezői	 alvállalkozói	 árajánlatok	 bekérésével	 történt,	 valamint	 figyelembe	
veszi,	 hogy	 az	 elkészített	 tanulmány	 jó	 alapot	 ad	 az	 engedélyezési,	majd	 ezt	
követően	 a	 kiviteli	 tervek	 elkészítéséhez,	 valamint	 a	 társtervezői	 csapat	
konkrét	 feladatokra	 adtak	 választ.	 A	 felsorolt	 díjak	 a	 beérkezett	 ajánlatok	
összegzése.	Továbbá	az	ajánlat	generál	tervezésre	szól.	Kérésnek	megfelelően	
az	ütemezhetőség,	 szakaszolhatóság	 is	 figyelembe	 lett	 véve,	 így	az	ajánlat	az	
alábbi	fázisokból,	munkarészekből	áll:	

	
Eelőkészületek,	mérések	 1.050.000	Ft	+	ÁFA	
Elkészítési	határideje	 szerződéstől	számítva	25	munkanap	
	
Bontási	tervek,	vázrajz	 1.350.000	Ft	+	ÁFA	
Elkészítési	határideje	 	szerződéstől	számítva	25	munkanap	

	
Engedélyezési	tervek	 13.780.000	Ft	+	ÁFA	
Elkészítési	határideje	 	előkészületek	után	60	munkanap	

	
Kivitelezési	tervek	 29.985.000	Ft	+	ÁFA	
Elkészítési	határideje	 	engedélytől	számítva	70	munkanap	
	
A	 tervezési	 intervallumok	 esetében	 figyelembe	 kell	 venni	 a	 közelgő	 ünnepi	
időszakot,	ahol	2021.12.20-2022.01.04	között	nem	történik	munkavégzés.	
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A	TERVEZÉSI	AJÁNLATBAN	SZEREPLŐ	EGYSÉGEK	RÉSZLETEZÉSE,	KIEGÉSZÍTÉSE:	 	
	 		

	
ALAPADATOK:		 Az	ingatlanok	területe:	hrsz:	2611:	2177	m2		és	hrsz:	2615:	497	m2	

A	telkek	összevonásával	a	terület	összessége:	2674	m2	
	
Beépítési	 paraméterek:	 Szabadonálló	 beépítés,	 45%	 beépíthetőséggel,	 10m	
épületmagassággal,	30%	minimális	zöldfelülettel	
	
A	 korábban	 elkészített	 tanulmányterv	 alapján	 a	 beépítés	 szabadon	 álló,	 a	
beépítés	 mérete	 624	 m2,	 így	 a	 beépítés	 mértéke	 közel	 24%,	 az	
épületmagassági	számítások	9,5m-es	eredményeket	hozott.	Ezek	a	számok	az	
engedélyezési	 és	 kiviteli	 tervek	 során	 a	 műszaki	 tartalommal	 is	 pontosított	
tervek	alapján	eltérhetnek,	de	az	előírásoknak	megfelelően	készülnek.	
	
A	 tanulmányterv	 alapján	 kimutatott	 területek	 alapján	 –	 beruházási-
költségvetési	 szakkolléga	 segítségével	 kiszámítottan	 a	 jelenleg	 becsült	
bekerülési	 költség	 csak	 az	 épületre	 vonatkoztatva	 közel	 1100	MFt	 +	 Áfa.	 Az	
ajánlatok	 tekintetében	 a	 társtervezők	 egymástól	 függetlenül	 is	 ezt	 a	
nagyságrendet	becsülték	meg.	Az	épület	körüli	környezetrendezés,	valamint	a	
„városi	 tér”	 megvalósításának	 becsült	 beruházási	 költsége	 közel	 70	 MFt,	 az	
esetleges	 térburkolati	 összekötések	 (SB	 úton),	 Művház	 mögötti	 átjáró	
felújítása	további	17	MFt	nettó	összegeket	jelenthet,	a	tér	közvilágítási	része	is	
10-12	 MFt	 nagyságrendű.	 Számolni	 kell	 a	 meglévő	 épületek	 bontási	
munkálataival	 is,	 valamint	 várhatóak	 a	 telken	 belüli	 közmű	 kialakításokkal,	
csatlakozási-fejlesztési	költségekkel	is,	előzetes	becslések	alapján	ez	is	6-7	MFt	
körül	lehet.		
	
Az	 árak	 becsültek,	 indexálást	 nem	 tartalmaznak,	 és	 a	 jelenlegi	
bizonytalanságok	miatt	nehéz	pontos	információt	meghatározni.	De	összesítve	
jól	látható,	hogy	a	beruházási	költség	nettó	értéke	közel	1200-1250	MFt.	

	
TERVEZÉSI	FÁZISOK:		 Ajánlatkérői	kérésnek	megfelelően,	de	logikusan	is	a	tervezési	fázisokra	bontva	

készült	 az	 ajánlatadás	 is.	 Ezt	 tovább	 finomítva	 a	 tervezéshez	 szükséges	
előzetes	 méréseket	 is	 külön	 vettük,	 a	 tervezési	 folyamatoktól	 jól	
leválaszthatóak.	
	

Előkészítő	mérések:		 	A	 tervek	 elkészítéséhez	 szükség	 van	 a	 terület	 geodéziai	 felmérésére,	 mely	
tervezési	 alaptérképként	 szolgál,	 mind	 geometriai	 értelemben,	 mind	 jogi-
ingatlannyilvántartási	 értelemben	 is.	 Ezen	 kívül	 a	 terület	 getechnikai	
tulajdonságainak	 vizsgálata,	 labormérésekkel	 elkészített	 szakvélemény	
elkészítése	 is	 alap.	 Ebben	 a	 fázisban	 történik	 meg	 az	 akusztikai	 környezeti	
zajmérés,	valamint	a	meglévő	növényállomány	felmérése	is.	

	
Bontási	tervek:		 Párhuzamosan	az	előkészítő	mérésekkel	együtt	a	meglévő	épületek	felmérése,	

dokumentálása	és	azok	bontási	terveinek	elkészítése	történik	meg,	alapvetően	
építészeti	 és	 statikai	 instrukciókkal.	 Emellett	 elkészítjük	 a	 geodézia	 felmérés	
birtokában	 telekegyesítéshez	 szükséges	 változási	 vázrajzokat,	 melyek	
földhivatali	záradékolással	együtt	átadásra	kerülnek	az	Önkormányzat	részére,	
hogy	az	eljárást	végig	lehessen	vinni.	

	
	 Ez	a	két	egység	természetesen	együttesen	is	kezelhető	
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Engedélyezési	terv:		 Az	 alapadatok	 rendelkezésre	 állásától	 számítva	 meg	 lehet	 kezdeni	 a	
Megrendelői	egyeztetéseket	a	tervezési	program	pontosítását	illetően:		

	
- Funkcionális	tervezési	program	frissítése,	pontosítása	
- Műszaki	 tartalom	 meghatározása	 a	 követelmények	 és	 a	 minőségi	

megvalósítás	 figyelembe	 vétele	 mellett	 cél	 a	 gazdaságos	 építési	
metódus,	környezetkímélő	építési	technológiai	

- Az	épületek	működési	vizsgálata,	pld	gépészeti-elektromos	rendszerek	
végiggondolása,	mind	beruházási,	mind	üzemeltetői	szemmel	

- Ismert	és	nem	ismert	bérlői-szolgáltató	egységek	műszaki	lehatárolása	
	

Ezek	 ismeretében	az	épület	és	környezetének	–	a	tanulmányterv	–	alapján	az	
engedélyezési	 tervek	 és	 műszaki	 leírások,	 számítások	 elkészítése	 történik,	
mely	a	vonatkozó	szabályok	alapján	történik,	azok	tartalmi	követelményeivel.	
Alapvetően	az	alábbi	műszaki	és	szakági	munkarészeket	tartalmazza:	

	
- Építészeti	 tervek,	 számításokkal,	 jogszabályi	megfelelőséggel,	műszaki	

leírásokkal,	a	terveket	szemléltető	látványokkal,	hangulati	képekkel	
- Az	 építészeti	 tervek	 szerkezeti	 végiggondolása	 (épületszerkezetek),	

nedvesség	 és	 csapadék	 víz	 elleni	 szigetelések,	megoldások,	 rétegtervi	
felépítések,	műszaki	paraméterek	lefektetése	

- Tűzvédelmi	 követelményekkel,	 műszaki	 leírással,	 tűzjelző	
követelmények	meghatározása	

- Akadálymentes	 környezet	 kialakítása,	 akadálymentes	
követelményeknek	való	megfelelőség,	műszaki	leírással	

- Tartószerkezeti	alaptervekkel,	számításokkal,	műszaki	leírással	
- Gépészeti	rendszer	kialakításával,	műszaki	leírásokkal	és	számításokkal	
- Az	épület	energetikai	méretezése,	rétegrendi	vizsgálata	
- Az	 épület	 akusztikai	 méretezése,	 rétegrendi	 vizsgálata,	 funkcionális	

egységek	közötti	követelményeknek	való	megfelelőség	
- Épületvillamossági	 rendszer	 kialakítása,	 erős	 és	 gyengeáramot	 is	

tartalmazó	műszaki	leírásokkal,	biztonságtechnikai	meghatározással	
- Az	épület	villámvédelmi	kialakítása,	méretezéssel,	leírással	
- Lift	létesítéséhez	lifttechnikai	tervek	elkészítése	
- Kert	 és	 tájépítészeti	 tervek	 elkészítése,	 műszaki	 leírással,	 esetleges	

fakivágási	engedélyezési	munkarésszel	
- építési	beruházási	költségbecslés,	normatívák	alapján	

	
A	 tervezés	 során	 természetesen	 a	 szükséges	 főépítészi,	 hatósági	 és	
szakhatósági,	 valamint	 a	 közműegyeztetéseket	 is	 le	 kell	 folytatni.	 Ezen	
túlmenően	az	engedélyezési	tervek	egyben	a	Tervtanács	és	a	Testület	előtt	 is	
bemutathatóak,	 mely	 pozitív	 állásfoglalás	 birtokában	 	 és	 az	 egyéb	
egyeztetések	 során	 összeállt	 hivatalos	 dokumentumokkal	 kiegészített	
tervdokumentációval	lefolytatható	az	engedélyezési	eljárás,	az	erre	a	felületre	
kialakított	 ÉTDR	 platformon.	 Természetes	 az	 ebben	 való	 közreműködés	 és	
nyomon	kísérés,	az	engedély	„megszerzése”.	
	
Az	 engedélyezési	 eljárásban	 is	 szükség	 van	 az	 Önkormányzati	
együttműködésre,	 meghatalmazás	 és	 tulajdonosi	 nyilatkozatok	 biztosítása,	
hivatalos	 térképkivonat	 lekérése	 a	 már	 üresen	 álló	 és	 egyesített	 telekről,	
engedélyezési	eljárási	és	hatósági	díjak	megfizetése,	vagy	akár	a	rendelkezésre	
álló	műszaki	dokumentumokra	(pld	közműtérképekre).	
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Kivitelezési	terv:		 Az	 engedélyezési	 tervek,	 tervdokumentáció	 elkészítését,	 valamint	

engedélyeztetését	 követően	 meg	 lehet	 kezdeni	 az	 építéshez	 szükséges	
részletes	 építészeti	 és	 szakági	 tervek	 elkészítését.	 A	 tervek	 ugyanazokat	 a	
szakági	 munkarészeket	 tartalmazza,	 azonban	 a	 tervek	 részleteiben	 is	
kidolgozva	 kerülnek	 elkészítésre,	 egyrészt	 a	 jogszabályi	 normatívák	 és	
követelmények	alapján,	másrészt	a	kivitelezhetőség	lehetőség	szerintm	minél	
gazdagabb	 információ	 ellátásával,	 az	 építőipari	 szereplők	 számára	megfelelő	
tervekkel.	

	
Természetesen	 a	Megrendelői	 egyeztetések	 itt	 is	 kiemelten	 fontosak,	 hiszen	
itt	már	 egészen	 konkrét	műszaki	megoldások	 készülnek,	 de	mindvégig	 szem	
előtt	 kell	 tartani	 az	 ésszerű	megoldási	 lehetőségeket,	mind	a	 követelmények	
szempontjából	,	minőség	szempontjából	és	a	gazdaságosság	szempontjából	is.	
	
A	 kiviteli	 terveket	 kísérő	 költségvetési	 kiírás	 már	 részletes,	 tetelekre	
lebontottan	 készül,	mely	 a	 versenyeztetéshez	 árazatlan	 formában	készül,	 ezt	
ellenőrizendő	a	tervezői	becsült	árazott	pedig	az	Önkormányzat	részére.	

	
Kiegészítés:		 Az	 előzetes	 árajánlatkérés,	 illetve	 a	 tanulmányterv	 ismeretében	 a	 tervezési	

feladatnak	lehetnek	további	munkarészei,	mely	jelen	információk	alapján	nem	
szükségesek.	Ezeket	pontokba	szedve	az	alábbiakban	részletezem.	

	
	 	Az	épület	jelenlegi	kialakítása	tervezési	szinten	nem	igényel	környezetvédelmi	

munkarészt.	 De	 előzetes	 információk	 alapján	 egyes	 hatóságok	 előírhatják,	
kérhetnek	kiegészítő	információt.	Vagy	a	tervezés	során	például	a	pincei	szint	
mélygarázs	kialakítású	parkolóvá	változik,	úgy	ebben	az	esetben	követelmény	
lehet	ez	a	munkarész	is.	Ez	egyben	például	vízjogi	engedélyeztetést	is	magával	
ránthat,	a	beépítendő	berendezés	kapcsán	(zsírfogó	pld.).		

	
	 A	 tanulmánytervben	 is	 felvetődött,	 de	 értelemszerűen	 kialakítandó	 a	 városi	

terek	 „összekötése”.	 Rögzítésre	 került,	 hogy	 forgalomtechnikai	 szempontból	
változásra	nincs	szükség	és	nem	is	tervezett,	s	mivel	Önkormányzati	hatáskörű	
a	Somogyi	Béla	utca,	így	külön	forgalomtechnikai	és	útkialakítási	munkarész		-
előzetes	társtervezői	információ	alapján	-	elkészítése	nem	szükséges.	

	 	
Jelenleg	ezeket	a	munkarészeket	„feleslegesen”	nem	tartalmazza	az	árajánlat.	

	
	 A	 tervezés	 során	 a	 bérleményi	 területek	 kialakítását	 csak	 az	 alap	 műszaki	

követelményekkel	 látjuk	 el,	 természetesen	 figyelembe	 véve	 a	 már	 ismert	
bérlők	 (takarékpénztár)	 igényeit.	 A	 tervezési	 feladat	 tartalmazza	 a	
működéshez	 szükséges	 funkcionális	 elrendezés	 kialakítását	 és	 műszaki	
kapacitás	kontingensek	meghatározását	(engedélyes	szinten),	de	a	bérleményi	
területen	megvalósítandó	 belsőépítészeti	 tervezési	 feladatok	 külön	megbízás	
részét	képezik	(pld	burkolatok,	világítás,	gyengeáramú	hálózat,	tűzjelzés,	stb.).	

	
	 A	megvalósítás	időszakában	a	kivitelezési	folyamatokat	tervezői	művezetéssel	

végigkísérjük,	 a	 gyakorlatban	 is	 elfogadott	 rendszerességű	 kooperációs	
részvétellel,	ahol	a	kivitelezői	folyamatokat	segytjük,	a	felmerülő	kérdésekre	a	
szükséges	válasdzokat	megadjuk,	az	anyagok	kiválasztásában,	jóváhagyásában	
részt	 veszük.	 A	 tervezői	 művezetés	 külön	 megbízás	 alapján	 történik,	
mérnöknapi	elszámolás	alapján.	
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EGYEBEK:		 A	 feladat	 elvégzéséhez	 érvényes	 kamarai	 tagsággal	 és	 vezető	 tervezői	

jogosultsággal	 rendelkezünk,	 minden	 szakági	 vonatkozásban,	 így	 a	 feladat	
elvégzésére	 alkalmasak	 és	 képesek	 vagyunk.	 A	 tervezés	 az	 érvényben	 lévő	
jogszabályoknak	 és	 előírásoknak	 megfelelően	 és	 szakszerűen	 készítjük	 el,	
figyelembe	véve	a	szakmai,	Tervezői	és	Megbízói	szempontokat	is.	

	
	A	 tervezési	 határ	 alapvetően	 a	 telekhatárig	 szól.	 Itt	 azonban	 a	meglévő	 és	 a	
környezetben	lévő	közintézményeket	is	figyelembe	kell	venni,	a	városközpont	
tervezése	 során,	 így	 a	 térburkolatok	 értelemszerűen	 kell	 csatlakozzanak.	
Azonban	 nem	 tartalmazzák	 a	 külső	 közművekkel	 kapcsolatos	 tervezéseket,	
telken	kívüli	elemeket.	
	
A	terveket	alapvetően	digitálisan	„szállítjuk”	pdf	formátumban.	Egyre	ritkább	a	
papír	 alapú	 szolgáltatás,	 de	 árajánlatunk	 szükség	 esetén	 fázisonként	 1-1	 pld	
papír	alapú	dokumentációt	biztosítani	tud.		
	
A	 tervezési	 feladat	 nagyobb,	 a	 feladatot	 jelentős	 mértékben	 érintő	
megváltoztatása	a	határidő	és	 a	 tervezési	 díj	módosításával	 jár.	 Jelen	ajánlat	
30	napig	érvényes.	
	
Cégünk	a	szükséges	adatokkal,	megfelelőségekkel	rendelkezik,	továbbá	cégünk	
megfelelő,	szakágakra	is	kiterjedő	tervezői	felelősségbiztosítással	rendelkezik.	
	
Az	előzetes	koncepcióterv	szerzői	joggal	rendelkezik.	Amennyiben	más	tervező	
készíti	az	engedélyes	és	kiviteli	terveket,	úgy	szerzői	jogdíjat	rendezni	kell.	
	
Az	ajánlat	elfogadásával	és	aláírásával	megkezdődhet	a	munka,	valamint	jelen	
ajánlat	a	tervezési	megbízási	szerződésnek	az	alapját	képezi.		
	
	
	

Leányfalu,	2021	november	19.	
	
	

	 	 Lukács	Péter	
építész	vezető	tervező,	tervellenőr,	

ügyvezető,	É1-01-4053	
	



Tárgy: Javaslat az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére 
átadott szennyvízmennyiségi kvóta bővítésére – a szerződés 
aláírására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál, Vecsés és Üllő városok szennyvizei egyetlen átadási ponton kerülnek bevezetésre a fővárosi 
szennyvízelvezető rendszerbe. Az átadott szennyvizek kapcsán Gyál és Vecsés városok közös szerződéssel 
együttesen 2.500 m3/nap szennyvízkvótával rendelkeznek, melyet nem osztottak fel egymás között. A tényleges 
adatok alapján számított napi átlag szennyvízmennyiségi adatok (Gyál: cca. 3.300m3/nap) alapján megállapítható, 
hogy az lényegesen meghaladta a rendelkezésre álló szennyvízkvótát. 
 
Fentiekkel kapcsolatos probléma megoldása érdekében a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
(továbbiakban: DPMV Zrt.) vezérigazgatója a KKK/2020/00759 számú levelében megkereste az érintett 
települések polgármestereit azzal a javaslattal, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (továbbiakban: FCSM. 
Zrt) felé történő együttes megkeresésük esetén a „nagyobb nyomaték mellett” a kvóta felosztás rendezése is 
egyszerűbb. Korábban a Vízügyi Hatóság a DPMV Zrt. felé informálisan jelezte, hogy a szennyvízkontingens 
rendezése nélkül nem járul hozzá további szennyvízberuházások, vagy olyan beruházások létesítéséhez, melyből 
jelentős többlet szennyvíz mennyiség várható. 
  
A DPMV Zrt. vezérigazgatója a KKK/2021/00680 számú megkeresése jelezte, hogy a Gyál, Vecsés és Üllő 
városok szennyvízelvezetése tárgyában az előző évben megkezdett kvótabővítési egyeztetések sikeresen 
lezárultak. A tárgyalások eredményeként megállapodás tervezet született, melynek tervezetét mellékleteként 
Polgármester úr részére aláírásra megküldték. 
 
A tervezet szerint Gyál településről a fővárosi csatornahálózatba bevethető szennyvíz mennyisége (az 
Önkormányzat rendelkezésére álló szennyvízkontingens mértéke:) 3850m3/nap. Pozitív eredményként 
értékelendő, hogy a jelentős, 2600m3/nap kvóta emelkedés anyagi ellentételezés nélkül történik. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek és csatolt mellékletek ismeretében szíveskedjenek határozatot 
hozni! 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt – a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. részére átadott szennyvízmennyiségi kvóta bővítése tárgyú, a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt.-vel kötendő - szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: 2021. december 31. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság        

Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 

Gyál, 2021. november 16.    

   Pápai Mihály 
  polgármester 
 
Mellékletek 

• a DPMV Zrt. KKK/2020/00759 számú megkeresése 
• a DPMV Zrt. KKK/2021/00029 számú megkeresése 
• a DPMV Zrt. KKK/2021/00680 számú megkeresése és a mellékletét képező szerződéstervezet 
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SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

 
 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
 
a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: FCSM Zrt.) 
székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.  
cégjegyzékszám: 01-10-042418,  
adószám:10893850-2-44,  
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01,  
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.,  
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-01000002,  
aláírásnál képviseli: Palkó György vezérigazgató és dr. Medovárszki Éva általános 
vezérigazgató-helyettes,  
 
 
másrészről 
 
Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
aláírásnál képviseli: Pápai Mihály polgármester 
 
 
ketten együtt: Felek között,  
 
akik az alulírott napon és helyen Gyál Város szennyvizeinek a fővárosi csatornahálózatba 
történő bevezetése tárgyában 1993. június 1. napján megkötött szerződés rendelkezéseit 
az alábbi tartalommal, egységes szerkezetben módosítják:  

1.   A Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat és az FCSM Zrt. között 
folyamatos szolgáltatási jogviszony áll fenn. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 1. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 5/F. §-
a alapján az Önkormányzat, mint ellátásért felelős gondoskodik  közigazgatási 
területén a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos 
víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről. Az Önkormányzat 2. pontban 
írt vízgyűjtő területen összegyűjtött szennyvizet a 2. pontban megjelölt 
üzemeltetőn keresztül adja át az FCSM Zrt-nek, mint átvevőnek. 

2.   Az Önkormányzat kijelenti, hogy Gyál csatornahálózatának üzemeltetését - 
mint közfeladatot - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.), a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
(Vgtv.) és a Vksztv. alapján kötött szerződés keretében, az Önkormányzat, 
valamint Üllő Város Önkormányzata és Vecsés Város Önkormányzata által 
közösen megbízott  üzemeltetővel (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Átadó) 
biztosítja. Az érintett agglomerációs területen a szennyvízelvezetési 
szolgáltatás a mindenkori Üzemeltető feladatát képezi. 

3.   Az érintett településről Gyál, Vecsés és Üllő települések kiépült közös 
szennyvízelvezető rendszerén keresztül az NA 250 és NA 400 belm. 
nyomócsöveken érkező szennyvizek (a továbbiakban: agglomerációs 
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szennyvíz) fővárosi fogadásának pontja, azaz az agglomerációs szennyvíz 
átadás-átvételének teljesítési helye a Budapest, XVIII. kerület Halomi út 
elválasztott rendszerű ø80 cm belm. szennyvíz csatorna végaknája. 

4.   A Felek megállapítják, hogy az agglomerációs szennyvizeket befogadó, az 
FCSM Zrt. üzemeltetésében lévő csatornahálózat elválasztott rendszerű 
szennyvízhálózat.  

5.   A 3. pontban megjelölt fogadási ponton Gyál, Vecsés és Üllő települések 
csatornahálózatán keresztül érkező más településekről származó szennyvíz, 
valamint más települések szippantott szennyvize csak az FCSM Zrt-vel történő 
előzetes írásbeli megállapodás alapján vezethető be az FCSM Zrt. által 
üzemeltetett fővárosi csatornahálózati rendszerbe. 

6.   A fővárosi csatornahálózatba az FCSM Zrt. által a 3. pontban megjelölt helyen 
Gyál településről bevezethető szennyvíz mennyisége (az Önkormányzat 
rendelkezésére álló szennyvízkontingens mértéke:) 3850 m3/nap. 

7.   A Gyál településen keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz (szippantott szennyvizek) fővárosi leeresztő helyen történő 
fogadásának feltételeit a Felek külön megállapodásban rögzítik. 

8.   A Vksztv. 67. §-ában foglaltak szerint az agglomerációs szennyvizek FCSM Zrt. 
részéről történő átvétele víziközműves kapcsolódó szolgáltatás. A Vksztv. 67. 
§ (3) bekezdésében foglaltak szerint az átvett szennyvíz átadási árát (kezelési 
díját) a miniszter rendeletben állapítja meg. A kapcsolódó szolgáltatás a 
szennyvíz átadási ár Üzemeltető általi megfizetése ellenében történik. A 9. 
pontban meghatározott díjat a Gyál, Vecsés, Üllő településekről érkező 
szennyvizek tekintetében az átadási pontra vonatkozóan kell alkalmazni. 

9.   Jelen szerződés aláírásakor miniszteri rendelet még nem jelent meg, ezért 
annak hiányában az átadási ár a jelen szerződés aláírásakor hatályos 4/1995. 
(II.13.) Főv. Kgy. rendelet alapján kerül kiszámításra. Szerződő felek tudomásul 
veszik, hogy a 4/1995. (II.13.) Főv. Kgy. rendeletben szereplő 
„csatornahasználati díj” fogalma tartalmilag azonos a Vksztv. 67. §-ban 
szereplő „átadási ár (szennyvíz kezelési díj)” fogalmával, amely fogalmat a 
szerződésben egységesen alkalmaznak.  

A 4/1995. (II.13.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (8) bekezdése szerint a Budapest 
Főváros szennyvíz-agglomerációjához tartozó településekről a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt-vel kötött szennyvízátadás-átvételi szerződéssel 
rendelkező települési önkormányzatok, illetve a település szennyvízközműveit 
működtető közszolgáltatók által a fővárosi közcsatorna-hálózatba 
bevezetett/átadott szennyvizek mért mennyiségére az egyébként fizetendő 
mindenkori átadási ár 40%-kal csökkentendő. Ha a szennyvízátadás-átvételi 
szerződéssel rendelkező települési önkormányzatok, illetve a település 
szennyvízközműveit működtető közszolgáltatók által a fővárosi közcsatorna-
hálózatba bevezetett/átadott szennyvizek mért mennyisége az évi egymillió 
köbmétert meghaladja, az egyébként fizetendő átadási ár az évi egymillió 



3 
 

köbmétert meghaladó mennyiségre 50%-kal csökkentendő. A szennyvíz-
agglomerációs bevezetési díjkedvezmény az áthárított vízterhelési díjra nem 
vonatkozik. 

 
       a) A jelen szerződés aláírásakor agglomerációs díjkedvezmény nélkül érvényes 

átadási ár mértéke 333,60 Ft+Áfa/m3, amelyből  
              -   a szennyvízelvezetési díj 328,52 Ft/ m3 +Áfa,  
               -   a vízterhelési díj 5,08 Ft/m3+Áfa. 
 
       b) Az évi egymillió köbméter átadott szennyvízmennyiségig 40%-os 

szennyvíz-agglomerációs díjkedvezmény figyelembe vételével számított jelen 
szerződés aláírásakor érvényes átadási ár mértéke 202,19 Ft/m3+Áfa, 
amelyből  

           -  a szennyvízelvezetési díj 197,11 Ft/m3 +Áfa,  
              -  a vízterhelési díj 5,08 Ft/m3+Áfa. 
 
   c) Az évi egymillió köbmétert meghaladó átadott szennyvízmennyiségre 

vonatkozó 50%-os szennyvíz-agglomerációs díjkedvezmény figyelembe 
vételével számított jelen szerződés aláírásakor érvényes átadási ár mértéke 
169,34 Ft/m3+Áfa, amelyből  

                - a szennyvízelvezetési díj 164,26 Ft/m3 +Áfa,  
        - a vízterhelési díj 5,08 Ft/m3+Áfa. 
 

10.   Hatósági díjváltozás esetén a hatóság által megállapított átadási árat 
(szennyvíz kezelési díjat)  kötelesek a Felek alkalmazni.   

11.   A Vksztv. 67. §. (2) pontjában foglaltak szerint a mennyiségi elszámolás 
mérőberendezés mérési adatai alapján történik. 

12.   Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az FCSM Zrt. az átadási ponton csak 
a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt minőségű szennyvizet fogadja. 
Ennek érdekében az Önkormányzat a szükséges felügyeletet ellátja és 
intézkedéseit megteszi. Amennyiben a bevezetett szennyvíz a főváros 
területén a csatornahálózat károsodását, továbbá lakossági panaszokat 
eredményez, az Önkormányzat – a felszólítástól számított 3 hónapon belül – 
köteles az Üzemeltetővel közösen olyan műszaki megoldásokat alkalmazni, 
amely nem eredményez lakossági panaszt és a szennyvíz csatornahálózatot 
nem károsítja a főváros területén. 

13.   AZ Önkormányzat vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy az Üzemeltető az 
FCSM Zrt. részére az FCSM Zrt-vel egyeztetett módon adatot szolgáltat 3. 
pontban megjelölt szennyvízgyűjtő területen a hálózatba bocsátott szennyvíz 
mennyiségéről. 

14.   AZ FCSM Zrt.  Vksztv. 67. §-ában foglaltak szerint vállalja az Önkormányzat 
által megbízott Üzemeltető üzemeltetési jogkörébe tartozó Gyál város 
települési csatornahálózat által összegyűjtött agglomerációs szennyvíz 
fővárosi csatornahálózaton keresztül történő elvezetését és tisztítását (a 
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továbbiakban: szolgáltatás). 

15.   Az Önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a mindenkori Üzemeltető, 
mint Átadó az FCSM Zrt-vel, mint Átvevővel fennálló szolgáltatási jogviszonyát, 
a számlázás lebonyolítását szennyvíz átadás-átvételi szerződésben rögzítse. 

16.   Az Önkormányzat ezúton készfizető kezességet vállal az FCSM Zrt. által 
kiszámlázott átadási árnak az Önkormányzat által megbízott mindenkori 
Üzemeltető által, az FCSM Zrt. részére történő maradéktalan megfizetéséért. 

17.   A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés közös megegyezéssel, 
írásban bármikor módosítható vagy megszüntethető. 

18.    A Felek jelen szerződést rendes felmondással 6 (hat) hónapos határidővel, 
írásban mondhatják fel, az alábbi esetekben: 
a)  a rendes felmondás esetei az Önkormányzat részéről: 
- az Önkormányzat Vksztv.-ben írt ellátásért felelőssége megszűnik, vagy 
- az FCSM Zrt. a 22. pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget 

b)  a rendes felmondás esetei az FCSM Zrt. részéről: 
- az FCSM Zrt. vagy tevékenysége jogutódlás nélkül megszűnik, vagy 
- az Önkormányzat a 22. pontban foglalt kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

19.   A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződés-szegés esetén a 
felmondás közlését követő hónap végével, írásban, rendkívüli felmondással 
mondható fel. Súlyos szerződés-szegésnek minősül különösen – de nem 
kizárólagosan – ha, 
c)  az Önkormányzat által megbízott mindenkori Üzemeltető valótlan 

adatokat szolgáltat az FCSM Zrt. részére, 
d)  az Önkormányzat által megbízott mindenkori Üzemeltető, illetve az 

Önkormányzat szennyvíz fogadás ellenértékét, a fizetési felszólításban 
megjelölt határidőben sem fizeti meg, 

e)  a mindenkori Üzemeltető az átadási ponton a jogszabályban, hatósági 
előírásokban meghatározott minőségi és műszaki követelményeket nem 
tartja be, és az FCSM Zrt. erre vonatkozó felszólítása ellenére 30 napon 
belül nem intézkedik azok betartása érdekében. 

20.   Amennyiben a szerződés a 18. és 19. pontokban írtak alapján szűnik meg, az 
FCSM Zrt. megbízás nélküli ügyvitel keretében fogadja a Gyálról érkező 
szennyvizeket a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:583. §- 6:586. § szabályai szerint, 
amíg Gyál szennyvizeinek kezelése bármilyen más formában nem rendeződik. 

21.   A szerződés felmondása nem mentesíti az Önkormányzatot a jelen 
szerződésesben írt kötelezettségei, illetve az általa addig igénybe vett 
víziközműves kapcsolódó szolgáltatás ellenértékének, valamint a rendes vagy 
rendkívüli felmondás esetén az FCSM Zrt-nek mint megbízás nélküli 
ügyvivőnek fizetendő, a 9-10. pontban írtakkal azonos összegű szolgáltatási 
ellenérték megfizetési kötelezettsége alól. 
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22.   A felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél írásbeli megkeresése esetén 
90 napon belül kötelesek a szerződés feltételeit újra tárgyalni. Amennyiben a 
másik Fél az írásbeli kezdeményezés ellenére az újra tárgyalást elutasítja, úgy 
szerződés a kezdeményező Fél részéről rendes felmondással felmondható. 

23.   A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a polgári jog 
vonatkozó rendelkezései, az 1995. évi LVII. törvény, a 2011. évi CCIX. törvény, 
az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, a 4/1995. (II.13.) Főv. Kgy. rendelet, 
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók. 

24.   Felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitás ügyeiket tárgyalásos úton 
rendezik. A Felek akkor fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre.  

25.   Ha a jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozó jogszabályok megváltoznak, 
azok a Felek jogviszonyára a Szerződés módosítása nélkül is irányadóak.  

Az FCSM Zrt. jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
átlátható szervezetnek minősül. 

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írták alá, azzal, hogy kijelentik, 
rendelkeznek az aláírásához szükséges jogosultságokkal és/vagy felhatalmazásokkal. 

Budapest, 2021. 

 

Gyál Város Önkormányzata                                      Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
 
 
 
     ……………………..   ..……………………..         …..….……………….. 
 Pápai Mihály             Palkó György             dr. Medovárszki Éva  

polgármester            vezérigazgató                     általános 
          vezérigazgató-helyettes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város víziközmű-
rendszerénekgördülő fejlesztési tervének (2021-
2035) módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban 
DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10. napján - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. (továbbiakban: Vksztv.) figyelembevételével - BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért 
felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében.  
 
A Vksztv. 11.§.-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú-távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként 
tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.  A 2021-2035 időszakra vonatkozó gördülőfejlesztési 
tervet – amellyel a Képviselő-testület a 155/2020.(X.29.) számú határozatában egyetértett - a DPMV Zrt. készítette el és 
nyújtotta be jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, amelyet az jóváhagyott. 
 
A DPMV Zrt. a K/45-46/2021. számon iktatott megkeresésében jelezte, hogy a tervekben foglaltak végrehajtása során a 
tervek 2021. évre szóló módosítása vált szükségessé a mellékelt táblázatokban foglaltak szerint. 
(A módosítások a táblázatban háttérszínezéssel jelölve.) 
 
A módosítási eljárást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál a DPMV Zrt. megindította. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt 2021-2035 évre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv módosításának tervezetét szíveskedjenek felülvizsgálni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt 2021-2035 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv kiegészítésében, 
módosításában foglaltakkal. 

2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozását Gyál Város Önkormányzatának 
Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összegéből, valamint az 
évenként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti 
díjból biztosítja. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő:  a határozat megküldésére:   2021. 12. 05. 

a tervben foglaltak teljesítésének:  folyamatos 
Felelős:   Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
                                            Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság    
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2021. november 23. 
 
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
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Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
 
 
Mellékletek:  

1. DPMV Zrt. megkeresése a 2021-2035 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításával 
kapcsolatosan 

2. A 2021-2035. évre vonatkozó módosított gördülő fejlesztési terv tervezete  
• vízellátás: felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 
• vízellátás: beruházások összefoglaló táblázata  
• szennyvízelvezetés: felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 
• szennyvízelvezetés: beruházások összefoglaló táblázata 

3. 155/2020.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat 





 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Gyál Város 

Önkormányzata
1 560           Bérleti díj rövid X

Besztercei utca vízvezeték hálózat bővítése, új 
vezetékszakasz építésével

Gyál Város 
Önkormányzata

7 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

Gyál, Kőrösi-Ady Endre sarok, vasút alatti 
összeketés (Áthúzódó 2022)

Gyál Város 
Önkormányzata

10 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2 db új fúrt kút tervezése, engedélyeztetése
Gyál Város 

Önkormányzata
2 600           Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

Bozsik utcai vízvezeték hálózat bővítése, új 
vezetékszakasz építésével

Gyál Város 
Önkormányzata

7 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

5 796           Bérleti díj közép X X X X

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

14 490         Bérleti díj hosszú X X X X X X X X X X

nr. Nem releváns

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Módosított gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

1 449          Bérleti díj Rövid X

2. 1 db/év búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3. 50 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

7 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

4. 6 db/év tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 600          Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

5. 1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

6. 4 db tolózár akna rekonstrukció nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

7.
Gyál Vízműtelep Gépház felújítás, 
vascső csere, irányítás technika 
felújítása (Áthúzódó 2022-re)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

15 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

Gyál vastalanító felújítása, bővítése 
(Áthúzódó 2022-re)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 500          Bérleti díj/ KMF 01.jan 31.dec Rövid X

8. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

5 796          Bérleti díj Közép X X X X

9. 1 db/év búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

10. 50 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

7 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

11. 6 db/év tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 600          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

12. 1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

13. 4 db tolózár akna rekonstrukció nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

14. Vastalanító berendezés töltetcsere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

15. 1 db/év búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

16. 50 db/év házi bekötés nr. Gyál Város 
Önkormányzat

7 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

17. 6 db/év tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 600          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

18. 1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

19. 1-1 db Danfoss frekvenciaváltók 
csere 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

20. Vastalanító berendezés felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

20 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

21. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

14 490        Bérleti díj hosszú X X X X X X X X X X

22. 1 db/év búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

23. 50 db/év házi bekötés nr. Gyál Város 
Önkormányzat

7 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

24. 6 db/év tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 600          Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

25. 1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

26. 1-1 db Danfoss frekvenciaváltók 
csere 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X

27. Vastalanító berendezés töltetcsere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X

28. Medence és zárkamra felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

5 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

29. Víztorony felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

40 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

nr. Nem releváns

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése Vízjogi létesítési/elvi engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Módosított ördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

2 531            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2.

Petőfi utcai szv. átemelő
kapacitás bővítés nagyobb teljesítményű 
szivattyú beszerzése

nincs Gyál Város 
Önkormányzata

5 000            víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás

01.jan 31.dec rövid X

Gyál, Bozsik u. csatornahálózat kiépítése Gyál Város 
Önkormányzata

12 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

Gyál Besztercei utca nyomott rendszerű 
szennyvízcsatorna építése

Gyál Város 
Önkormányzata

6 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

10 122 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X X X X

4. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

25 310 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

nr. Nem releváns



** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

*** A tervezet nettó költség   Vecsés, Gyál, Üllő közös végátemelőhöz kapcsolódó  teljes felújítási,pótlási költség Gyálra eső hányadát tartalmazza.

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Módosított gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1. Rendkívül i  helyzetből  adódó 
azonnal i  feladatok

Gyál  Város  
Önkormányzata

3 531         Bérleti  díj 01.jan 31.dec rövid X

2.

*** 1 db/év vecsés i  Központi  
végátemelő  szivattyú felújítása  (6 
db 3 évente) 3.000.000 Ft/db
(Gyál  Város  részaránya)

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

2 499         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Rövid X

3. Petőfi  utca i  szennyvízátemelő 
szivattyú felújítása  1 db/év

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

1 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Rövid X

4. Gyál i  s zennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása  28 db 3 évente

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

5 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Rövid X

5.

*** Vecsés , Központi  végátemelő 
szennyvízdará ló beszerzése 
tarta léknak. 15.000 000 Ft  a  tel jes  
összeg

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

6 150         Bérleti  díj 01.jan 31.dec rövid X

6. Ibolya  utca i  szennyvízátemelő 
gépészeti  felújítás

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

4 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec rövid X

7.
Imperiá l  átemelő elektromos  
kapacítás  bővítés  és  vezérlő 
szekrény cseréje

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

6 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec rövid X

8.
Szélső utca i  átemlő elektromos  
kapaci tás  bővítés  és  elektromos  
vezérlő szerkrény felújítása

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

6 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec rövid X

9. Szennyvízátemelők vezérlései  
áta lakítása  Vis ion rendszerre

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

14 000       Bérleti  díj 01.jan 31.dec rövid X

10.

Petőfi  utca i  átemelő 
nyomóvezetékének cseréje, 
tervezés , engedélyezés , 
kivi telezés  (Áthúzódó 2022 re)

nincs Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec rövid X

11.
Petőfi  utca i  átemelő elektormos  
és  írányítástechnika i   felújítása  
tel jes  szekrénycserével

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec rövid X

Szennyvíz végátemelő felújítás  
(Áthúzódó 2020 ról )

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

2 500         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Rövid X

CDD3210-XDS2.0 Monster aprító 
berendezés  felújítása , pótlása  
(Áthúzódó 2020 ról )

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

6 250         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Rövid X

12. Rendkívül i  helyzetből  adódó 
azonnal i  feladatok összesen 4 év

Gyál  Város  
Önkormányzata

10 122 Bérleti  díj 01.jan 31.dec közép X X X X

13.

*** 1 db/év vecsés i  Központi  
végátemelő  szivattyú felújítása  (3 
db 3 évente) 900.000 Ft/db
(Gyál  Város  részaránya)

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

369            Bérleti  díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

14. Petőfi  utca i  szennyvízátemelő 
szivattyú felújítása  1 db/év

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

500            Bérleti  díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

15. Gyál i  s zennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása  28 db 3 évente

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

3 733         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

16. Kosztolányi  u. szennyvízátemelő 
gépészeti  felújítása

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Közép X

17. Puskás  u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Közép X

18. Erdősor u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Közép X

19. Rendkívül i  helyzetből  adódó 
azonnal i  feladatok összesen 10 

Gyál  Város  
Önkormányzata

25 310 Bérleti  díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

20. Petőfi  utca i  szennyvízátemelő 
szivattyú felújítása  1 db/év

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

500            Bérleti  díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

21.

*** 1 db/év vecsés i  Központi  
végátemelő  szivattyú felújítása  (3 
db 3 évente) 900.000 Ft/db
(Gyál  Város  részaránya)

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

369            Bérleti  díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

22. Gyál i  s zennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása  28 db 3 évente

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

3 733         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

23. Szondi  u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Hosszú X

24. TESCO szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Hosszú X

25.
Kacsóh Pongrác u. 
szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Hosszú X

26. Autóker u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Hosszú X

27. Ibolya  u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Hosszú X

28. Szélső u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Hosszú X

29. Némediszőlő I. s zennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Hosszú X

30. Némediszőlő II . s zennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál  Város  
Önkormányzat

8 000         Bérleti  díj 01.jan 31.dec Hosszú X

nr. Nem releváns

* a  megfelelő szövegrészt a láhúzássa l  kel l  jelölni
** a  Hivata l  á l ta l  a  működés i  engedélyben megál lapított VKR-kód
*** A tervezet nettó köl tség   Vecsés , Gyál , Ül lő közös  végátemelőhöz kapcsolódó  tel jes  felújítás i ,pótlás i  köl tség Gyálra  eső hányadát tarta lmazza.

Víziközmű-rendszer kódja : **
Gyál -SZ     22-25267-1-001-00-14

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi 

létesítési/elvi 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-szolgá l tatás i  ágazat megnevezése:
Szennyvízelvezetés

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél  megnevezése:
Gyál  Város  Önkormányzata

Víziközmű-szolgá l tató megnevezése:
Dél -Pest Megyei  Víziközmű Szolgá l tató Zrt.     (2360 Gyál  Kőrös i  út 190.)

Módos ított gördülő fejlesztés i  terv a  2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Dél -Pest Megyei  Víziközmű Szolgá l tató Zrt.     (2360 Gyál  Kőrös i  út 190.) el látásért felelős  / el látásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési 

eszközeinek részleges módosítására: Gyál 8000, 
8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 
0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 
0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 
hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan. (14.számú 
módosítási kérelem) 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. novemberi ülésén a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján a 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletével 
megalkotta Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ) és elfogadta a HÉSZ mellékletét képező 
szabályozási tervét, amelyet már többször módosított. 
 
Az NMDI HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 89. 2.em.6) azzal a kéréssel kereste 
meg hivatalunkat, hogy a Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 
0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó településszerkezeti tervét és 
Szabályozási tervét a terület fejlesztése érdekében részlegesen módosítsuk az alábbiak szerint:  

• a Településszerkezeti terv módosítása a 0103/25 hrsz.-ú földrészlet területére vonatkozóan 
• a Szabályozási terv módosítása a 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 

0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú földrészletek 
területére vonatkozóan 
 

Az előzetes egyeztetések után az NMDI HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ Kft. a tervezett tervezési munka 
költségviselője felvette a kapcsolatot Gyál Város Településrendezési eszközeinek tervezőjével a PESTTERV Pest 
megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, és megküldte a hivatal részére a tervezési 
munkák végzésére vonatkozó szerződéstervezetet. Az NMDI HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ Kft.-vel kötendő 
háromoldalú szerződés szerint Gyál Város Önkormányzata a megrendelő, az NMDI HUNGARY 
INGATLANFEJLESZTŐ Kft. a költségviselő, a PESTTERV Kft. a tervező lesz. 
  
A hivatkozott 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján Gyál Város Településrendezési eszközeinek fentiekben 
ismertetett részleges módosítását egyszerűsített eljárás, vagy tárgyalásos eljárás keretében lehet lefolytatni.  
Az előzetes egyeztetések és a tervezővel történt egyeztetés alapján a tárgyalásos eljárást javasoljuk az eljárási forma 
kiválasztására. Ennek feltétele, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztést érintő Gyál 8000, 
8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103,21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 
0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa, a gazdaságfejlesztő beruházás érdekében. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési és településképi 
eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési szabályiról szóló 10/2017.(IV.28.) 
önkormányzati rendelete tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi 
egyeztetés során eseti döntés szerint állapítja meg. 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§. (2) és (3) bekezdése alapján a 
környezeti vizsgálat szükségessége a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető 
el. Tárgyi tervezési munka során történő változtatások várhatóan nem járnak negatív környezeti hatással. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjenek döntésüket meghozni! 
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Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. Gyál Város Településrendezési eszközeit - Településszerkezeti tervét és Szabályozási tervét - részlegesen 
felülvizsgálja és módosítja a Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 0103/20, 
0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan – a terület 
fejlesztése érdekében - az alábbiak szerint:  
• a Településszerkezeti terv módosítása a 0103/25 hrsz.-ú földrészlet területére vonatkozóan 
• a Szabályozási terv módosítása a 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 

0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú földrészletek 
területére vonatkozóan 

2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás 
megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 
0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34   hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja;  

3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján - tárgyalásos eljárás keretében folytatja le; 

4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§. (2) és (3) 
bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek; 

5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem 
állapít meg; 

6. a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az NMDI HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ 
Kft., mint költségviselővel; 

7. tárgyi tervezési szerződés aláírásától számított 60 napon belül a szabályozási terv készítésével kapcsolatosan   
az NMDI HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ Kft-vel településrendezési megállapodást köt arról, hogy az 
érintett belterületbe vonandó ingatlanok tekintetében - a szabályozási terv módosításának jóváhagyása előtt – 
az 580-Ft/m2 településfejlesztési hozzájárulást az Önkormányzat részére befizetik; 

8. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
  

Határidő:  2021. december 06. (a szerződés megkötésére) 
Felelős:   Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság   
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2021. november 23.      
 
 
 
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
Melléklet:  

• NMDI HUNGARY INGATLAN FEJLESZTŐ Kft. kérelme 
• Tervezési szerződés tervezet  
• SZT 21 szabályozási tervlap szelvény  
• SZT 25 szabályozási tervlap szelvény  
• Térképkivonat a tervezési területről 
• Gyál város településszerkezeti terve  
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Érintett területek



Gyál térképe - Kataszter
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