
 
 

Kismaros Község Önkormányzata 

2623 Kismaros, Kossuth L. u. 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, 

E-mail: jegyzo@kismaros.hu 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2017. március 27-i ülésére 

 

Előterjesztés sorszáma:  

Tárgy: 

Előterjesztés Kismaros településképi arculati 

kézikönyvének, a településképi rendelet tervezetének, 

valamint a helyi építési szabályzata és a kapcsolódó 

rendeletek és határozatok jogharmónizációjának 

elkészítésére vonatkozó tervező kiválasztásáról 

Előterjesztő: Neubauer Rudolf polgármester 

Készítette: Philipp Frigyes főépítész 

Döntés: Egyszerű többség 

Minősített döntés 

indoklása: 
- 

Ülés: Nyílt ülés 

Zárt ülés indoklása: - 

Költségvetés módosítás: bruttó 952.500.- Ft 

Szükséges előirányzat 

(e Ft): 
bruttó 2.222.500.- Ft 

Bizottságok tárgyalják: Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 

Törvényességi észrevétel - 
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ELŐTERJESZTÉS 

Kismaros község településképi arculati kézikönyvének, a településképi rendelet 

tervezetének, valamint a helyi építési szabályzata és a kapcsolódó rendeletek és 

határozatok jogharmónizációjának elkészítésére vonatkozó tervező kiválasztásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2016. július 23-tól hatályos a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Tkvt.), a végrehajtási rendelet 2016. december 30-tól hatályos. A törvény 

értelmében 2017. október 1-ig el kell készíteni az arculati kézikönyvet (TAK), a helyi 

településképi rendeletet (TKR) és a HÉSZ-t és valamennyi kapcsolódó rendeletet és 

határozatot is módosítani kell a jogszabályi ütközések okán. 

Lázár János miniszter úr mintegy 3,5 milliárd forintos kerettel jelentette be a települések 

számára a kötelezően elkészítendő településképi kézikönyv megvalósításának 

támogatását, de a mellékelt helyettes-államtitkári levelet (1. melléklet) követően a mai 

napig nem érkezett meg a támogatási okirat az 1.000.000.- Ft összegű támogatásról, így a 

költségvetést módosítani szükséges. 

 

Az árajánlatok bekérése megtörtént, az ajánlatok megérkeztek (2-4. mellékletek), az 

alábbiak szerint: 

1. VERECKE 88 Kft. – bruttó 2.222.500.- Ft; 

2. P&H 2002 Bt. – bruttó 3.683.000.- eFt; 

3. LA-URBE Építésziroda Kft. – bruttó 4.445.000.- eFt. 

A három ajánlat közül az önkormányzat számára a legkedvezőbb a VERECKE 88 Kft. 

ajánlata. A 2017. évi költségvetésben a feladat elvégzésére bruttó 1.270.000.- Ft tervezett. 

A költségvetést módosítani szükséges. Természetesen, ha támogatás megérkezik, azt a 

költségvetés bevételi részébe be kell építeni, így valójában többletkiadás nincs. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kismaros község önkormányzatának 2017. 

évről szóló 1/2017.(II.15.) önk. rendelet 4.§ (8) bekezdésére hivatkozással a fenti előter-

jesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

1. Határozati javaslat: 

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi arculati 

kézikönyv, a településképi rendelet tervezet, valamint a helyi építési szabályzat és a 

kapcsolódó rendeletek és határozatok jogharmónizációjának elkészítésére a 

költségvetésben biztosított forrást bruttó 952.500.- Ft-tal megemeli. 

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: Kismaros község polgármestere 

2. Határozati javaslat: 

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi arculati 

kézikönyv, a településképi rendelet tervezet, valamint a helyi építési szabályzat és a 

kapcsolódó rendeletek és határozatok jogharmónizációjának elkészítésére a VERECKE 88 

Kft-t bízza meg bruttó 2.222.500.- Ft összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Kismaros község polgármestere 

 

Kismaros, 2017. március 12.      

                Neubauer Rudolf 

          polgármester 

 


