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Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

         szám:…../2020. 

ELŐTERJESZTÉS 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2020. október 14–ei ülésére 

 

Tárgy: Javaslat Településfejlesztési koncepció elkészítésre tervező kiválasztása 

 

Előterjesztő: A Fenntartható fejlődés és településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Készítette: Jámbor László főépítész, dr. Horti István jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Fenntartható Fejlődés és településfejlesztési Bizottság  

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  

  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 

  

  

 

    

 

https://www.torokbalint.hu/app/cms/Torokbalint/Testulet/1902211400/Elo/Kozbesz_terv_ET.pdf#page=1
https://www.torokbalint.hu/app/cms/Torokbalint/Testulet/1902211400/Elo/Kozbesz_terv_ET.pdf#page=1
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Tisztelt Képviselő-testület 

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2020. (I. 22.) határozatában 2020 

április 15. napi határidővel felkérte a Polgármestert, hogy legalább három, jogosítvánnyal 

rendelkező tervezőtől kérjen ajánlatot a fejlesztési koncepció és az integrált stratégia elkészítésére, 

s az ajánlatokat az elfogadásukra vonatkozó javaslattal terjessze a Képviselő-testület elé. 

Ajánlatkérő levelünket 2020 március 2. napján 15 napos határidővel öt tervezőirodának elküldtük, 

a település központjának fejlesztése érdekében szükségessé vált településközpont akcióterületi 

terv elkészítésére vonatkozó kiegészítéssel. 

 

Az ajánlatok határidőre megérkeztek, tartalmuk lényege az alábbi táblázatban olvasható, 

összehasonlítható: 

 

Sorszám: Tervezőiroda: Ügyvezető: Határidő: Tervezési 

díj: 

Megjegyzés: 

1. DRO Studio Ongjerth 

Richárd 

2021 június 30. 4.000.000,- 

Ft  + Áfa 

30 napig tartja  

2. Pro Urbe Kft. Könczey 

Gábor 

Kapacitáshiány   miatt nem  adott ajánlatot 

3. PESTTERV  

Kft. 

Károlyi 

János  

Adatszolgáltatástól 

számítva 5 hónap 

4.650.000,- 

Ft + Áfa 

Adott is két 

alacsonyabbat 

4. POMSÁR ÉS 

TÁRSAI Kft. 

Pomsár 

András 

Adatszolgáltatástól 

szám. 4 x 2 hónap 

5.300.000,- 

Ft + Áfa 

 

5. Völgyzugoly 

Műhely Kft. 

Ferik 

Tünde  
 

Adatszolgáltatástól 

számítva 34 hét  

4.200.000,- 

Ft + Áfa 

Adott egy 

alacsonyabbat 

is. 

   

A részletes ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

Szakmai szempontok: 

⎯ Mindegyik ajánlattevő elfogadta azt a feltételünket, hogy a település fejlesztési koncepció 

és az integrált stratégia elkészítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 2. § 27. pontja szerint, továbbá a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 

előírásainak megfelelően történik, továbbá azt a körülményt, hogy a 2015. évben megkötött 

tervezési szerződés alapján a hatályos településrendezési eszközöket megalapozó vizsgálat 

rendelkezésükre áll. 

⎯ Az ajánlatadó tervezőirodák közül csak a Völgyzugoly Műhely Kft. nem dolgozott még 

Pilisborosjenőn. 

⎯ A határidő szempontjából a 4. és 5. ajánlat reális.  

⎯ A tervezési díj alapján az 1. 3. és 5. ajánlat fogadható el. 
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Bizottságunk a benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, a referenciákat leellenőrizte, három tervezővel 

hosszas konzultációt folytatott és egyhangúan arra a következetesére jutott, hogy Pilisborosjenő 

fejlődését megalapozó hosszútávra szóló új településfejlesztési koncepció és az integrált stratégia, 

továbbá a település központjának fejlesztése érdekében szükségessé vált településközpont 

akcióterületi terv elkészítésére a Völgyzugoly Műhely Kft. tervezőirodával javasolja a szerződés 

megkötését. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Mellékletek: 

1. DRO Studio Bt. 1121 Árnyas út 32 B ép. 2. emelet 1 ongjerth@t-online.hu 

2. Pro- Urbe Kft. 1034 Budapest, Szomolnoki utca 14 prourbe@prourbekft.hu 

3. Pest Megyei Tervező és Tanácsadó Kft. 1085 Budapest, Kőfaragó utca 9 

pestterv@pestterv.hu  

4. Pomsár és Társa Építész Iroda Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 26/a 4. em. 1/a 

pvarosy@gmail.com  

5. VÖLGYZUGOLY Műhely Kft. 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15 

vzm@vzm.hu  

Pilisborosjenő, 2020. október 13. 

 

Dömötörfy Zsolt 

Fenntartható Fejlődés és településfejlesztési 

Bizottság elnöke 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T  

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,  

1. hogy az Pilisborosjenő fejlődését megalapozó hosszútávra szóló új településfejlesztési 

koncepció és az integrált stratégia, továbbá a település központjának fejlesztése érdekében 

szükségessé vált településközpont akcióterületi terv elkészítésére a Völgyzugoly Műhely 

Kft. tervezőirodával (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15.) köt tervezési 

szerződést.   

2. Felkéri a Fenntartható Fejlődés és településfejlesztési Bizottságot és a Polgármestert, hogy 

a kiválasztott tervezőirodával közösen dolgozzanak ki a feladat megvalósítására vonatkozó 

munkatervet és szerződéstervezetet és azokat terjesszék jóváhagyásra Képviselő-testület 

elé. 

 

Felelős: Fenntartható Fejlődés és településfejlesztési Bizottság és Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2020. december 31 
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