1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (III. 27.) határozatához

Tervezési szer ződés (tervezet)
1. ALAPADATOK:
1.1.

Megbízó:

Eplény Községi Önkormányzat
Képviseli: Fislcíl János polgármester
8413 Eplény, Veszprémi u. 64. sz.
Telefon: 30/969-8139 F'ax: 88/453-135

E-mail: polgarmester@epleny.hu

l.2.Tewezőz

rnn-SZrR Kft.

Üg,wezető: Szabó Zo|tán Cg: 19-09- 5147 62
T/F (88) 403-818 T: (30) 902-05-52
Közösségi adószám: HU23739068
E-mail: terszerkft@gmail.com ; sza-csa@invitel.hu

14lb.

8200 Veszprém, Viola u.
Adószám : 237 390 68-2-t9

2. A SZERZÓnrs rÁncyn:
Eplény Község Helyi EpítésiSzabályzatrinak és belterületi szabáIyozási tervének módosítása

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testtiletének idevágó hatátrozatában foglaltak
alapján, a vonatkozó 37412012. Kormány rendelet 32. § (1) b) alatt leírt "egyszerűsített
egyeáetési eljárás" szabáIyai szerint. Ennek során:

.

o
.
o

Egyeztetési tervanyag elkészítésea uÉszés a beltertileti szabáIyozási terv
2 övezet
átdolgozásával (238. és 23912. hrsz alatti ingatlanokat magába foglaló Vt-3
helyett egy új, Yt-4 jelű építésiövezet létrehozása a csatlakozó lakóterület
beépítésénekfigyelembe vételévelde minimális méretű illetve 0,0 m előkert és
szabadon álló beépítésimód előírásával és beltertileti szabályoztísi tervlapon a

módosított építésiövezeti előírások átvezetésével)
Beérkező véleményekértékelése,javaslattétel a tervezési munka folytatásrának
menetére
Áilami foépítészizárő szakmai véleménymegkéréséhezszükséges dokumentáció
összeállítása
Jóváhagyás uüíni (óvahagyó znadékot is tarta7mazó) tervanyag előállítasa

A módosítás a3142012. Korm. rendelet 45. § (2) a) alatt leírtaknak megfelelően az OTEK
2012. augusztus 6-an hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
j elmagy ar azatanak alkalmaz ásával torténik.

3. TERvSZÁLlÍrÁsr rrarÁnrnÓ:
Egyeáetési tervanyag vonatkozásában szerződéskötéstől számított 25 munkanapon belül,
további tervftízisok esetében a sztikséges adatszolgáItatás illetve döntéshozatal közlésétől
számított 10 munkanapon belül.

4. TERYEZESI DÍJ:
településrendezői tervezőí munkarész díja 350 eFt + 27 % Áre. Az eltérő vélemények
egyeztetésére szolgáIő tárgyaláson való részvételdíja 30 eFt + 27 oÁ Ára. (Ez csak szükség
szerint merül fel, megtörténte esetén kerül kiszámlánásra.)

A

Megbízó a módosítások jellegére tekintettel szakági tewezőí közremúködést nem

kívrán
igénybe venni. Amennyiben az egyeztetések során sziikségessé válik további szakági tewezői
közreműködés is, annak díját megbízó külön téríti.
/At
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l
\^),,

l
-

8200 Veszprém, Vio|a u. 14lb

Adószám:23739068-2-19
Köz, aoószá m ' H U 23739068
Banksz,: 7390009?-18214837

Az

egyes ütemek törzsszána az ütemeknek megfelelő alátöréssel teszi beazonosíthatővá az
aktuális tervanyagot.

5. FIZETESI Ürrivrnzns,
A tervezési díj kiegyenlítésea jóváhagyott dokumentációk leszállításakor egy összegben kerül
kiegyenlítésre. A tervezési díj kiegyenlítése átutalással totténik a szálmla benyújtását követő
nyolc munkanapon beliil.

6. rÁ.rnxozTArÓ ADAToK:
Megbízó szerződéskötéskor átadlatewező részérea módosítás részletes programját,
hatályos teleptilésrendezési eszközök (HBSZ) másolatát és digitális állományát.

a

jelenleg

A

lefolytatott előzetes egyeztetések szerint a területen a hatályos területrendezési
eszközökben meghatarozatt övezeti előírasok, besorolások keretein belül a tervezési program
megvalósíüató.

A

szerződés egyeáetési és záró-véleményezési ütemben két példany papíralapúés egy
példány digitális (CD lemezen PDF rállomany) tervanyag dokumentálását tartalmazza. A
jóvráhagyást követően két példany jóváhagyott munkarészeket tartalmaző, valamin1 egy
példány teljes iratanyagú papíralapúés egy példány digiáis (PDF állomány) tervarryag
dokumentálása történik. További tervpéldanyok előállítasát tewező megbízó kérésére
költségtédtés ellenében elvégzi.

Tewező az előszáIlítas és ennek megfelelően a számlabenyújtás jogát fenntartja. A tervezési
díj kiegyenlítése a tewező áItal szerződés szerint benffitott számla ellenében 8 munkanapon
belül átutalassal történik.

A

készülő terv tervezők szellemi terméke, melyet a szerzői jogra vonatkozó szabályok
védelemben részesítenek. Az elkészített terveket megbíző csak a szerződésben és

jogszabályokban meghaüározott célra és módon használhatja fel.

A

tervezési szeruődés nem tartalmaz szal<hatósági egyeztetési, eljarási díjakat, illetékeket,
a díjszámítasnál megielölt településrendezésimunkarészeken tul egyéb (p1.
közlekedési, vizes, génos közmű, útépítési,
kertészeti, stb. alátámasztó, előkészítő, elvi
engedélyezési, engedélyezési, illetve kiviteli) tervek elkészítését.

valamint

A

településrendezési eszközök módosítása során szükségessévtitó egyeáetéseket és
vóleményeáetéseket megbízó szervezi és bonyolítja saját költségén, igény esetén tewező
részvételévelés közreműködésével.
teljesítésihatáridő az esetleges szervezési,
adatszolgáltatási késedelemmel automatikusan kitolódik.

A

Megbíző a szerződés aláírásával egyben nyilatkozik, miszerint a szerződés tángyát képező
tervezési feladat vonatkozásában más tervezövel folyamatban lévő, Iezfuatlan megbízása
nincs.

Eplény, 2019. március

...

Megbíző részéről:

Veszprém, 2019. marcius 25.
Tewező részéről:

Fiskál János

polgármester
Eplény Községi Önkormányzat
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