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Veilandics Eszter jegyzőasszony részére 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal  

 

Tárgy: Ajánlat Településképi arculati kézikönyv, 

településképi rendelet elkészítésére és a főépítészi 

feladatok ellátására 

 

Tisztelt Jegyzőasszony! 

Mellékelem Önnek társaságunk ajánlatát Kisbodak, Dunaremete, Lipót és Darnózseli 
Településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet készítésére és a főépítészi feladatok 
ellátására vonatkozóan.  

Ugyanakkor jelzem, hogy a folyamat megkezdéséhez a településnek partnerségi rendeletet 
kell alkotni a 314/2012 Korm. határozatnak megfelelően. Levelemhez csatolva küldöm ennek 
egy mintáját, amit fel tudnak használni a rendeletalkotáshoz. 

 

2017. május 4. 

 

Bízva a jövőbeni sikeres együttműködésben, 

Tisztelettel: 

  

 Dulicz László 
 ügyvezető 
 Terra Stúdió Kft. 
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SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI AJÁNLAT 

A szakmai ajánlat a Településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet és a főépítészi 
feladatok ellátására terjed ki.  

A településkép védelméről intézkedő 2016. évi LXXIV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet, valamint az országosan közzétett tervezési útmutató alapján a településeken új 
településképvédelmi eszközöket kell elkészíteni és jóváhagyni 2017. október 1-ig. 

A Településképi arculati kézikönyv a 2016. LXXIV. törvény értelmében a - települések természeti és 
épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi 
formálásának eszköze. Ennek keretében feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes 
településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges, valamint képi 
megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. 
A Kézikönyv tartalmi követelményeit a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 12. melléklete határozza 
meg, míg az ezzel összefüggő partnerségi egyeztetés folyamatát a helyi partnerségi szabályzat, illetve 
az említett Kormányrendelet szabályozza. A hivatkozott jogszabályok mellett a Miniszterelnökség 
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának közreműködésével Útmutató is készül, amely 
módszertani segédletet nyújt a Kézikönyv tartalmi összeállításához és elkészítéséhez. 

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 12. melléklete alapján (*Megállapította: 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 27. § (2), 2. 
melléklet. Hatályos: 2016. XII. 30-tól.) 
 

1. Bevezetés, köszöntő  
2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter  
3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és 

természeti értékek, településképi jellemzők  
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a 

településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával  
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek 

településképi útmutatója - utcák, terek, közparkok, közkertek  
6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, 

anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása,  
7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki 

berendezések  
 

A településkép védelméről intézkedő 2016. évi LXXIV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet alapján a Kézikönyv mellett a településképi rendeletet is el kell készíteni és 
jóváhagyni: 

Településképi rendelet: 

 a településképi követelmények meghatározásával, 

 a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, 

 az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával. 

A szakmai ajánlatban ismertetett dokumentumok elkészítését 2017. szeptember 15-i véghatáridővel 
vállaljuk. 
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Az ütemezést a következőképpen javasoljuk: 

TAK és településképi rendelet munkaváltozat elkészítése: 2017. június 30.  

LTK közreműködés1: 30 nap  

Államigazgatási véleményezés, és ez alapján történő véglegesítés: 2017. szeptember 15. 

 Önkormányzat által biztosítandó adatok, információk: 
o települési tervek, tanulmányok, értékleltár, nyilvántartások, stb. 
o digitális települési alaptérkép 
o helyi partnerségi egyeztetés megszervezésében való aktív részvétel 
o államigazgatási véleményezési eljárás lefolytatása  

Vállalási ár:  

A) Amennyiben mind a négy településre elnyerjük a feladat elkészítését, összesen 3.100.000 Ft+ÁFA 

B) Az egyes településekre külön-külön az alábbi ajánlatot tudjuk adni, amennyiben az A) pont nem 
elfogadható: 

 Dunaremete településre: 780 000 Ft+ÁFA 

 Kisbodak településre: 780 000 Ft+ÁFA 

 Lipót településre: 890 000 Ft+ÁFA 

 Darnózseli településre: 990 000 Ft+ÁFA 

A vállalási ár tartalmazza a főépítészi feladatok ellátását is a jóváhagyást követő 15. napig, de 
legkésőbb 2017. szeptember 30-ig. 

A főépítészi feladatok ellátását kizárólag a jelen ajánlatban foglaltak tekintetében, azaz a 
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére vonatkozóan vállaljuk. 

A főépítész által vállalt feladatok: 

Az előzetes tájékoztatás során: 

 részvétel a partnerségi rendelet módosításában vagy elkészítésében (amennyiben nincs 
hatályban megfelelő tartalmú rendelet); 

 a meghatározott államigazgatási szervek részére előzetes adatszolgáltatás kérelem 
elkészítése és feltöltése a Lechner Tudásközpont digitális egyeztetési felületére; 

 a partnerségi rendelet szerint a partnerek előzetes tájékoztatása; 

 lakossági fórum szervezésében való részvétel; 

 a beérkezett adatok kiértékelése, továbbítása a tervezők felé; 

 a partnerektől beérkezett előzetes javaslatok kiértékelése, továbbítása a tervezők felé. 

A tervezés során: 

 a települési arculati kézikönyv készítésének figyelemmel kísérése, a tervezési munkában az 
önkormányzat szakmai képviselete 

 részvétel a településképi rendelet elkészítésében, a tervezési munkában az önkormányzat 
szakmai képviselete, a településkép-érvényesítési eszközök fejezet elkészítése. 

A véleményezési eljárás során: 

 a dokumentáció feltöltése a Lechner Tudásközpont digitális egyeztetési felületére 

 a partnerségi rendelet szerint a partnerek tájékoztatása; 

                                                           
1 Lechner Tudásközpont véglegesíti formailag a dokumentumot, 2017. június 30-tól 
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 lakossági fórum szervezésében való közreműködés; 

 a beérkezett észrevételek, javaslatok, vélemények feldolgozása, a tervezőkkel és az 
önkormányzattal egyeztetve az észrevételekre az önkormányzat válaszának elkészítése, az el 
nem fogadott észrevételek indoklásával. 

A dokumentumok véglegesítése során: 

 a települési arculati kézikönyv véglegesítésének figyelemmel kísérése, az önkormányzat 
szakmai képviselete 

 részvétel a településképi rendelet véglegesítésében, az önkormányzat szakmai képviselete. 

A jóváhagyás során: 

 a dokumentumok és a vélemények ismertetésének előkészítése testületi jóváhagyásra 

 a jóváhagyás után az elfogadott dokumentumok megküldése a jogszabályban meghatározott 
szervezeteknek, a nyilvánosságra hozás előkészítése. 

Jelenlét a településen: 

A feladat elvégzéséhez szükséges alkalmakkor. A szerződés részeként nem elvárható a rendszeres pl. 
heti jelenlét. A feladat elvégzésének nagy része nem igényel helyszíni jelenlétet. 

 


