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The past five years of the village of Pellérd can be seen as an example worth following. Mayor József Metzing is a man who thinks for the long
term. Six years ago he had a general regulation plan made for the village with which he laid down the foundations for the construction of a
would-be village hall. After that the mayor’s office asked us to make a study plan for the community centre. As a result of several years of
sustained planning the village of Pellérd now has a long-term development plan.
The components of the village centre have been built one after the other. At first a bank was built, to be followed by the construction of the
village hall. The new school and gym are under construction, and the construction of the new kindergarten is being organised. The sports
establishments are also being built. Everything is going according to the schedule. The new village hall is a building supposed to express the pathos
of the “first house” of the village as a public building and the democratic attitude of openness toward the citizens. The clients’ hall is in the
centre of the building and the offices are arranged around it. The first year of the village hall has justified all the expectations we had for its
successful functioning.
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Megbízó / Client: PELLÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kivitelezô / Main contractor: CASTRUM KFT.
Alapterület / Built-up area: 535,1 m2
Bekerülési költség / Cost: 120 M HUF

Pellérd község legutóbbi öt évének története, úgy gondolom mintaszerû. Mintaszerû azért, mert a falu vezetése, Metzing József polgármesterrel
hosszú távon gondolkozik. Hat évvel ezelôtt szabályozási tervet készíttetett, amellyel megteremtette egy leendô községközpont megépítésének
feltételeit. Ezt követôen felkérték irodánkat, hogy készítsünk tanulmánytervet a községközpontról. A több éve tartó tervezési folyamatnak eredményeképpen Pellérd község hosszú távú fejlesztési tervvel rendelkezik.
A községközpont elemei sorra épülnek. Megépült a bank, azt követte a községháza, építés alatt áll az új iskola és tornaterem, szervezôdik az új
óvoda építése, készülnek a községi sportpályák. Minden a tervek szerint halad, lépésrôl lépésre. Az új községháza programja szerint olyan épület,
amelynek ki kell fejeznie a község „elsô házának” középületi pátoszát és a polgárok felé forduló nyitott demokratizmusát. Az épület centrumában
az ügyféltér áll, köré szervezôdnek a hivatali helyiségek. Az épület mûködését az utóbbi év visszaigazolta.
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