
Tervezési szerződés (tervezet)
l. ALAPADATOK:

1.1. Megbízó: Eplény Községi Önkormányzat
Képviseli: Fislail János polgármester
8413 Eplényo Veszprémi u. 64. sz.
Telefon: 30/969-8139 Fax: 88/453-135
E-mail: polgarmester@epleny.hu

|.2.Tewező: TER-SZER Kft. Ügrvezeúő: Szabó 7n|tánCg: 19-09- 5147 62
8200 Veszprém, Yiola u. 14lb. T/r (88) 403-818 T: (30) 902-05-52
Adószám : 23739068-2-19 Közösségi adószám: HU23739068
E-maik terszerkft@gmail.com; sza-csa@invitel.hu

2. A szERZÓpÉ,s tÁncy.A:

Eplény Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása Eplény Községi Önkorrnányzat
Képüselő-testiiletének idevágó hatarozatában foglaltak alapján, a vonatkoző 31412012.
Kormrány rendelet 32. § (1) b) alatt leírt "egyszerűsített egyeztetési eljaras" szabáIyai szerint.
Ennek során:

o Egyeztetési tervanyag elkészítése allÉisz átdo|gozásával(lakóövezetekben létesíthető
épületek magassági kialakítására vonatkozó szabályok módosíüísq aktuális egyéb
pontosítrások) és beltertileti szabáiyozási tervlapon a módosított építési övezeti
előírrások átvezetésével

o Beérkező vélemények értékelése, javaslattétel a tervezési munka folytatásának
menetére

. Rllami főépítésá zfuő szakrrru vélemény megkéréséhez sziikséges dokumenüáció
összeállítása

o Jóváha.gyás uüíni (óvahagyó záttadékot is tartalmazó) tervanyag előállíüísa

A módosítrás a 3t4l20l2. Korm. rendelet 45. § (2) a) alatt leírtaknak megfelelően az OTEK
20l.2. augusáus 6-fu hatrályos telepüésrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagy aíáEatílnlak alka]mazásíval történik.

3. TrRvszÁLr,ÍrÁsr rrarÁnrnÓ:

Egyeáetési tervanyag vonatkozásáhan szerződéskötéstől szárnított 20 munkanapon belül,
tovabbi tervfazisok esetében a sziikséges adatszolgáltatas illetve döntéshozatal köztésétől
szálmított l0 munkanapon beltil.

4. TERVEZESI DÍJ:

A településrendezői tewezői munkarész díja 200 eFt + 27 % Árn. Az eltérő vélemények
egyeáetésére szolgáló tárgyaláson való részvétel díja 30 eFt + 27 oÁ Ára. (Ez csak szíikség
szerint merül fel, megtörténte esetén kerül kiszámláz-asra.)

Megbízó a módosíüísok jellegére tekintettel szakági tervezői közreműködést nem kívián
igénybe venni. Amennyibenaz egyertetések sonín sziikségessé vilik további szakági tewezői
közreműködés is, annak űját megbízó ktilön tédti.

Az egyes ütemek törzsszáma az ütemeknek megfelelő alátOréssel teszi beazonosíthatóvá az
aktu.íli s tervanyagot.
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5. FIZETESI ÜTEMEzÉS

A tervezési díj kiegyenlítése a jóváhagyott dokumenáciőkleszá|líásakor egy összegben keriil
kiegyenlítésre. A tervezési díj kiegyenlítése átutalással történik a számla benyújását követő
nyolc munkanapon belül.

6. rÁrrrozr.fiÓ maror:
Megbízó szerződéskötéskor átadjatervezőrészére a módosítrás részletes programját, a jelenleg
haüílyos teleptilésrende zési eszközök (I{ESZ) mrásolatát és digiüílis állományát.

A lefolYatott előzetes egyeáetések szerint a területen a hatílyos terülefiendezési
eszközökben meghatarozott övezeti előíraso§ beso,rolasok keretein belül a tervezési progíam
megvalósíüató.

A szerződés egyeztetési és aíró-véleményezési ütemben két peldány papíralapú és egy
példány digitális (CD lemezen PDF állomány) tervanyag dokumentrálását tntalmazza. A
jóváhagyast követően két példany jóvahagyott munkarészeket tartalmazó, valamint egy
peldany teljes iratanyagú papíralapú és egy peldany digitalis (PDF állomany) tervanyag
dokumenüálrása történik, További tervpéld,ínyok előállítrását tervező megbíző kérésére
költségtédtés ellenében elvégá.

Tervező az eLőszálLítás és ennek megfelelően a számlabenyújüís jogát fenntartja. A tervezési
díj kiegyenlítése a tenrező által szeruődés szerint benyújtott szírnla ellenében 8 munkanapon
beltil átutalással történik.

A késziilő terv tervezők szellemi tenrréke, melyet a srstzői josa vonatkozó szabályok
védelemben részesítenek. Az elkészített terveket megbaő csak a szerződésben és
j ogszabrályokban meghaüáro zolt célra és módon hasarráthatj a fel.

A tervezési szerződés nem tartalmaz szakhatósági egyeáetési, eljrárási díjakat, illetékeket,
valamirrt a díjszámíüísnáJ megielölt településrendezesi munkarészeken túl egyéb (p1.
közlekedési, vizes, grázos kömü útepítési, kertészeti, stb. atátámasztő, előkésÁtő, elvir
engedélyezési, engedélyezési, illetve kiviteli) tervek elkésátését.

A településrendezési eszközök módosítása sonín szükségessé váló egyeáetéseket és
véleményeáetéseket megbízó szervezl és bonyolítja sajrát költségén, igény esetén tewező
részvételével és közreműködésével. A teljesítési határidő az esetleges szervezési,
adatszolgáltatasi késedelemmel automatikusan kitolóűk.

Megbízó a szerződés a]áírrásával egyben nyilatkozik, miszerint a szerződés üírgyát képező
tervezési feladat vonatkozásában más tervezővel folyamatban Iévő, hezfuatlan megbízása
nincs.

Eplény, 201 8. március ...

Megbíző részéól:

Veszprém, 201 8. március 22.

Fiskál János
polgármester

Eplény Községi Önkormányzat Adószám: 23i39068-2-'19 rÉR_smn rt.
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