
Tervezési szer ződ,és (tervezet)
1. ALAPADATOK:

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

1.2. Tewezőz TER-SZER Kft. Ugnezető: Szabó Zoltán Cg: 19-09-514762
8200 Veszprém, Viola u. 14lb. TlF'(88) 403-818 T: (30) 902-05-52
Adószám : 237 39068-2-19 Közösségi adószám: HU23739068
E-mail: terszerkft@gmaíl.com ; §za:§§4@i4yltQl.b§

2. AsZF,RZÓurs tÁncya:
Eplény Község Helyi Epítési SzabáIyzatának (és sziikség szerint beltertileti szabáIyozási
tervének) módosítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének idevágó
haározatíhan foglaltak alapjfu, a vonatkoző 31412012. Kormány rendelet 32, § (1) b) alatt
leírt "egyszerűsített egyeztetési eljánís" szabélyaí szerint. Ennek során:

o Egyeztetési tervanyag elkészítése a uÉsz (és szükség szerirrt a belterületi
szabályozási terv) átdolgozásával (23912.Itrsz. alatti ingatlant magába foglaló Vt-4
építési övezeí helyi építési előírásainak és a csatlakozó lakóterület beépítésének
figyelembe vételével, épületek megengedett magassági kialakításának belterületi újra
gondolásával, sztrkség szerint HPSZ előírások korrekciój ával.

o Egyeáetési tervanyag elkészítése a rrÉisz (és sziikség szeint a belteruleti
szabáLyozási terv) átdolgozásával (0213. és 0214. hrsz. alaíti ingatlanok belterületbe
vonási lehető sé gének me gteremtése érdekében.

. Egyeáetési tervanyag elkészítése a ttÉsz (és sztikség szerint a belterületi
szabáIyazási terv) átdolgozásával (079. hrsz. alatti ingatlan Vt-1 jelű belterületi
beépítésre szánt építési övezetből Zkp jelűbelteruleti beépítésre nem szánt övezetbe.

o Beérkező véIemények értékelése, javaslattal a tervezési munka folytatásanak menetére
. Áfiami főépítészi zaró szakmaí vélemény megkéréséhez sziikséges dokumentáció

összeállítása
o Jóváhagyás utáni fióvahagyó záradékot is tartalmazó) tervanyag előállítása

A módosítás a 31412012. Korm. rendelet 45. § (2) a) alatt leírtaknak megfelelően az OTÉK
2012. augusáus 6-an hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
j elmagy ar azatának alkalmazás ával tOrténik.

3. TERvSZÁLr,ÍrÁsr rr.{rÁRluÓ:

Egyeáetési tervanyag vonatkozás ában szerződéskötéstöl számított 30 munkanapon belül,
további tervfazisok esetében a szükséges adatszolgáltatás illetve döntéshozatal közlésétől
számított 10 munkanapon belül.

4. TERVEZESI DÍJ:

A tetepülésrendezői tewezőí munkarész űja 360 eFt + 27 % ÁPe. @ruttó 457 200.-) Az
eltérő vélemények egyeáetésére szolgáló targyatáson való részvétel díja 30 eFt + 27 N ÁYl.
(Ez csak sztikség szerint merül fel, megtörténte esetén kerül kiszrám|azásra.)



Megbízó a módosítások jellegére tekintettel szakági tervezői közreműködést nem kívrán
igénybe venni. Amennyiben az egyeztetések során szükségessé válik további szakági tervezőí
közreműködés is, annak díjat megbízó külön téríti. Az egyes ütemek törzsszétma az
ütemeknek megfelelő alátöréssel teszibeazonosíthatóvá az al<Í:uralis tervanyagot.

5. FIZETESI ÜrnvrnzEs:

A tervezési díj kiegyenlítése a jóváhagyott dokumenációk leszállításakor egy összegben kerül
kiegyenlítésre. A tervezési díj kiegyenlítése átutalással történik a számIa benffitását követő
nyolc munkanapon belül.

6. rÁ.rnxozTATÓADAToK:

Megbízó szerződéskötéskor átadjatervező részére a módosítás részletes programját, a jelenleg
hatályos teleptilésrendezósi eszközök (HESZ) másolatát és digitális áIlományát.
A szerződés egyeáetési és zárő-véIeményezési ütemben két példány papíralapú és egy
példany digitális (CD lemezen PDF állomany) tervanyag dokumenálását tartalmazza. A
jőváhagyást követően két példany jóvahagyott munkarészeket tartalmaző, valamint egy
példany teljes iratanyagú papíralapú és egy példany digiáis (PDF állomány) tervanyag
dokumentálrása történik. További tervpéldrányok előállíását tewező megbíző kérésére
költségtérítés ellenében elvégzi.
Tervező az előszállítás és ennek megfelelően a számlabenyujtás jogát fenntartja. A tervezési
díj kiegyenlítése a tervező által szerződés szerint benyújtott számla ellenóben 8 munkanapon
belül átutalással történik.
A készülő terv tervezők szellemi termóke, melyet a szerzőí jog a vonatkozó szabályok
védelemben részesítenek. Az elkészített terveket megbíző csak a szerződésben és
jogszabályokban meghatározott céka és módon használhatja fel.
A tervezési szerződés nem tartalmaz szakhatóságí egyeúeíési, eljárási díjakat, illetékeket,
valamint a díjszámitásnáI megjelölt településrendezési munkarészeken túl egyéb (pl.
közlekedési, vizes, génos közmű, útépítési, kertészeti, stb. alátámasztő, előkészítő, elvi
engeőéIy ezési, engedélyezési, illetve kiviteli) tervek elkészítését.
A településrendezési eszközök módosítása során szükségessé váIő egyeáetéseket és
véleményeáetéseket megbízó szervezí és bonyolítja saját költségón, igény esetén tervező
részvételével és közreműködésével. A teljesítési hataridő az esetleges szervezési,
adatszolgáItatasikésedelemmeiautomatikusankitolódik.
Megbízó a szerződés aláírásával nyilatkozik, miszerint a szetződés targyát képező tervezési
feladat vonatkozásában más tervezővel folyamatban Iévő, lezératlan megbízása nincs.
ATewező képviselője - figyelemmel az áIlamhááartásról szőIő 2071. évi CXCV. törvény 41.

§ (6) bekezdésében és az állanháztartásról szóló törvény végrehajtásáről szőlő 368120II.
(XII. 31.) Korm. rendelet 50, § (1a) bekezdésében foglaltakra - nyilatkozik, hogy a Megbízott
atemzeti vagyonról szőlő2011. évi CXCU. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjaalapján
átláthatő szervezetnek minősül. Vállalja hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak váItozása
esetén haladóktalanul értesíti a Megrendelőt. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú
nyilatkozat alaplal kötött visszterhes szerződést aMegbíző felmondja, vagy - ha a szerződés
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Eplény, 2020.június ...

Mesbi1o részérőI: 
Fiskál János
polgármester

Eplény Községi Önkormányzat

Veszprém, 2az}.június 23.
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