
1. NAPIREND Ügyirat szám: 29/6/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2015. augusztus 24-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a „Településszerkezeti terv”, valamint Gyulakeszi Község
Képviselő-testületének 12/2005. (XII.05.) számú rendeletével 
jóváhagyott „Helyi építési szabályzat” és „Szabályozási terv”
módosításának kezdeményezéséről 

Előterjesztő:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Hársfalvi József irodavezető 
Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport

 Molnár Károly vezető-főtanácsos 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) a Magyar Állam 
tulajdonát képező és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képező, a Csobánc várát is 
magába foglaló 070 helyrajzi számú ingatlan „b” és „c” alrészletét (kivett út, illetve kivett
rom és udvar) szeretné saját vagyonkezelésbe venni.

A telekalakítás lebonyolítása érdekében az MNV Zrt. kérte Önkormányzatunktól a rendezési
terv módosítását, ennek érdekében elkészíttette a terület megosztási vázrajzát. A megosztást
az illetékes hatóságok nem tudták jóváhagyni, mert az út kialakítása nem szerepelt Gyulakeszi
eredeti rendezési tervében.

A hatályos jogszabályi előírások alapján a rendezési terv módosítását 2015. december 31-ig el 
kell fogadnia a Képviselő-testületnek, ezért nagyon szűk határidőkkel kell a tervezést, 
egyeztetéseket, elfogadást lebonyolítani.

Első lépésként döntenünk kell arról, hogy a módosítani kívánjuk a rendezési tervünket. Az 
MNV Zrt. a Csobánc várát szeretné felújítani, ennek érdekében kezdeményezte a
vagyonkezelői jog megszerzését. Gyulakeszi Község Önkormányzatának is érdeke, hogy a 
várrom állagmegóvása, felújítása megtörténjen, mert ez a település idegenforgalmi vonzerejét
növeli. Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a rendezési terv módosításának megkezdését 
támogassa azzal a feltétellel, hogy a tervezés során felmerülő költségeket az MNV Zrt. kell 
viselnie.

A második lépésben a rendezési terv nyilvánosságának biztosítása érdekében döntenünk kell a
partnerségi egyeztetés szabályairól.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 28. § (3) bekezdése
szerint a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási
közösségekkel történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat 
jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.
A Korm. r. 29. § az önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben 
meghatározott határidők figyelembevételével - a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés 
szabályairól, amelynek során meghatározza:



a) az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és 
eszközeit,
b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,
c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendjét,
d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedéseket.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Korm. r. szabályai szerint megalkotott Partnerségi 
egyeztetés szabályait tárgyalja meg és határozattal fogadja el. A Partnerségi egyeztetés
szabályait az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Harmadik lépésként a rendezési terv módosításának tervezését elvégző tervező szervezetek 
kell kiválasztanunk. A településrendezési terveket csak Gyulakeszi Község Önkormányzata
készíttetheti, miután annak elfogadása az önkormányzat hatásköre, ezért a tervezési munkát is
csak az Önkormányzat rendelheti meg.

Az MNV Zrt. a folyamat gyorsítása érdekében a tervezésre árajánlatot kért az alábbi
tervezőktől: 
1. Haemus Építészműhely Kft. (2016 Leányfalu, Puszta Sándor u. 12.) 
2. Kovács Beáta egyéni vállalkozó (1103 Budapest, Óhegy u. 18.)
3. Völgyzugoly Műhely Kft (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) 

A beérkezett árajánlatok az alábbi vállalási árat tartalmazzák:
1. Haemus Építészműhely Kft.   1.500.000.- Ft + ÁFA  bruttó:  1.905.000.- Ft
2. Kovács Beáta egyéni vállalkozó 1.500.000.- Ft (ÁFA mentes)
3. Völgyzugoly Műhely Kft.  980.000.- Ft + ÁFA    bruttó:   1.244.600.- Ft

Az árajánlatok az előterjesztés 2. számú mellékletét képezik. 

Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a munkára ajánlatot adó tervezők írásban 
hozzájárultak a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 

Az adatokból látszik, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Völgyzugoly Műhely Kft. adta bruttó 
1.244.600.- Ft-os ajánlatával. A tervező nem ismeretlen az Önkormányzat előtt, hiszen 2010-
ben már Ők készítették Gyulakeszi Község rendezési tervének módosítását. Ismerik a 
település adottságait is. Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy Őket bízzuk meg a tervezési 
munkával.

Utolsó lépésként a tervezési munkára és az MNV Zrt-vel való együttműködés szabályozására 
szerződést kell kötni.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt, mint Fejlesztő, Gyulakeszi Község Önkormányzata, mint Megrendelő és az árajánlatok 
alapján kiválasztott Völgyzugoly Műhely Kft, mint Tervező között megkötendő háromoldalú 
„Településrendezési tervezési szerződés” aláírására.  

A szerződéstervezet az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéseket megvitatni és az egyes 
kérdésekben a döntését meghozni szíveskedjék.



HATÁROZATI JAVASLAT
I.

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Gyulakeszi településrendezési eszközeinek módosítását
kezdeményezi egyszerűsített eljárás keretében Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) 
kezdeményezésére, azzal a feltétellel, hogy a rendezési terv
készítése során felmerülő költségek a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-t, mint fejlesztőt terhelik. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján biztosított jogkörében
eljárva a tervezés előtt dönt a feladat jellegének 
figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályairól.

A partnerségi egyeztetés szabályait az előterjesztés 1. számú 
melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a partnerségi 
egyeztetés szabályainak honlapon történő megjelentetésével. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

III.
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az MNV 
Zrt. által bekért árajánlatok közül a Völgyzugoly Műhely Kft. 
(2083 Solymár, Bimbó u. 20.) bruttó 1.244.600.- Ft összegű 
ajánlatát fogadja el. A vállalási ár tartalmazza a 27 % ÁFA-t.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.), 
mint Fejlesztő, Gyulakeszi Község Önkormányzata (8286 
Gyulakeszi, Kossuth u. 55.), mint Megrendelő és az árajánlatok 
alapján kiválasztott Völgyzugoly Műhely Kft. (2083 Solymár, 
Bimbó u. 20.), mint Tervező között megkötendő, az előterjesztés 
3. számú melléklete szerinti háromoldalú „Településrendezési
tervezési szerződés” aláírására.  

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Gyulakeszi, 2015. augusztus 7.

Szennyainé Kovács Veronika
polgármester



1. számú melléklet

A Partnerségi egyeztetés szabályai

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazást ad az Önkormányzatnak, hogy a
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, valamint a
településrendezési eszközök készítése, módosítása, vagy felülvizsgálata során megállapítsa a
teljes körű nyilvánosság biztosítását. 
1. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és 

eszközei:
a. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia,

valamint a településrendezési eszközök készítése, módosítása, vagy felülvizsgálata
során az Önkormányzat az alábbi partnereket kívánja bevonni:

I. Lakosság

II. Kiemelt partnerek: - Csobánc Váráért Alapítvány
8286 Gyulakeszi Csobánc-hegy 050/4.

b. A tájékoztatás módja és eszközei:
I. Lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon

1. az Önkormányzat hirdetőtábláján 
2. a település honlapján

II. A kiemelt partnerek (ill. képviselői) közvetlen megkeresése postai úton a 
bejegyzett székhelyen illetve elektronikus úton.

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
a. Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket az Önkormányzat az 

előzetes tájékoztatási szakasz lezárultáig várja írásbeli formában a székhelyére. 
Amennyiben a kiemelt partner a megállapított határidőn belül véleményt ad, 
észrevételt tesz vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban részt kíván venni, úgy
az eljárás későbbi szakaszaiban is meg kell keresni. A lakosságot nyilatkozatától 
függetlenül – a többi partnertől eltérően - a helyben szokásos módon minden 
tervezési fázisba be kell vonni.

b. A javaslatokat, a véleményeket a helyben szokásos módon iktatni kell (az
elérhetőséggel együtt), amiket a tervezés során az Önkormányzat - a megbízott 
tervező véleményének figyelembe vételével - értékel, és az Önkormányzat 
illetékes bizottsága, vagy a képviselőtestület döntése alapján vesz figyelembe a 
tervezés során.

c. Egyszerűsített és tárgyalásos eljárás esetén a lakosságot és a kiemelt partnereket 
előzetesen nem kell megkeresni.  

d. A tervezési dokumentáció elkészültét követően, – teljes és egyszerűsített eljárás 
esetében – a véleményezési szakaszban az Önkormányzat a kiemelt partnereket –
az államigazgatási szervekkel egyidejűleg - elektronikus úton vagy postai úton 
értesíti, hogy tegyék meg véleményüket. A lakosság az Önkormányzat honlapján,
hirdetőtábláján, kerül kiértesítésre. A véleményezésre rendelkezésre álló idő 
megegyezik az államigazgatási szervek számára jogszabályban meghatározott
véleményezési idővel.  

e. Tárgyalásos eljárás esetében az egyeztetési eljárás megkezdését megelőzően kell a 
partnerségi egyeztetést lefolytatni. Az Önkormányzat a kiemelt partnereket
elektronikus úton vagy postai úton értesíti, hogy tegyék meg véleményüket. A



lakosság az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján, kerül kiértesítésre.  
Tárgyalásos eljárás esetében a véleményezésre rendelkezésre álló idő 5 nap. 

f. A partnerek a tervezési dokumentációt áttanulmányozhatják:
I. az Önkormányzat hirdetőtábláján vagy a Tapolcai Közös Önkormányzati 

Hivatal Általános Igazgatási Csoportjának 5. számú irodában.
II. a település honlapján

g. A vélemény, kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy 
részletes szakmai indoklással vagy közösségi érdekkel kell igazolni.

3. Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés keretében határidőn belül beérkezett 
véleményeket értékeli, s amennyiben az lehetséges, a tervbe beépíti.

4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje:

a. Az önkormányzat a közösségi érdekekre figyelemmel – a jogszabályban
meghatározott egyeztetésen túl – további egyeztetést kezdeményezhet a
partnerekkel a vélemények tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

b. Az egyeztetés módja lehet (az Önkormányzat döntése alapján)
I. meghívásos tárgyalás a partnerekkel.

c. A véleményezést követően a partnerek el nem fogadott javaslatait, véleményeit 
képviselő-testület tárgyalja, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 
képviselő-testület dönt, a véleményezési szakasz csak ezt követően zárható le. 

d. A véleményezési szakasz lezárulásával az el nem fogadott véleményekről értesítést 
kell küldeni a véleményező partnereknek. A további véleményezők a jóváhagyást 
követően a közzététel során értesülnek a tervről.  

5. Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát, lakossági közzétételt az
Önkormányzat biztosítja

a. az Önkormányzat hirdetőtábláján vagy a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 
Általános Igazgatási Csoportjának 5. számú irodában

b. a település honlapján
az elfogadást követő 15. napon belül. Az elfogadásról az Önkormányzat értesítést küld a 
partnereknek.

A Partnerségi egyeztetés szabályait Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a ……/2015.(…………) számú határozatával elfogadta.

Gyulakeszi, 2015. augusztus ……..

Szennyainé Kovács Veronika
polgármester



 

 
Tárgy: Ajánlattételi Felhívás Gyulakeszi HÉSZ módosítás tervezése   

Készítette: Darabos Kornél műszaki menedzser  

Készült: 2015.05.15.  

   

Ajánlati adatlap és nyilatkozatok 
 

1. sz. melléklet 

 

1. Ajánlattevő neve: Kovács Beáta egyéni vállalkozó 

 Képviselője neve: Kovács Beáta vezető településrendező tervező 

      Ajánlattevő székhelye: 1103 Budapest, Óhegy utca 18. 

       Telefon: 06/30-670-7530 

       Telefax: - 

      E-mail cím: kovacs.beata.urb@gmail.com 

      Adószám: 66361000-1-42 

 Nyilvántartási szám: 34304093 

 

2. Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege: 

Feladat: Gyulakeszi Község településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítására 

vonatkozó tervezés egyszerűsített eljárás keretében a Magyar Állam tulajdonában álló 

Gyulakeszi 070 hrsz.-ú, Csobánc várát is magába foglaló ingatlan megosztása és övezeti 

átsorolása érdekében. 

 

A tervezési ajánlat összege: 

mindösszesen 1.500.000,- Ft, azaz összesen egymillió-ötszázezer forint (a díj áfa mentes). 

 

 

3. Ajánlattevői nyilatkozat: 

Alulírott, Kovács Beáta egyéni vállalkozó büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, hogy mint ajánlattevő 

 a feladatok ellátására kész és megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és 

jogosultsággal rendelkezem, 

 az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és 

azokat a jelen nyilatkozattal elfogadom és nyertességem esetén hajlandó vagyok a 

szerződés megkötésére, 

 az ajánlattételi felhívásban foglalt ajánlati kötöttséget elfogadom, az ajánlatomat az 

ajánlattételi határidőtől számított 30 napig fenntartom, 

 

 

Budapest, 2015. 05.19 

 

………………………………… 

   (cégszerű aláírás) 

 

 
 





 

 
Tárgy: Ajánlattételi Felhívás Gyulakeszi HÉSZ módosítás tervezése   
Készítette: Darabos Kornél műszaki menedzser  
Készült: 2015.05.15.  

   

Ajánlati adatlap és nyilatkozatok 
 

1. sz. melléklet 
 
1. Ajánlattevő neve:   Haemus Építész Műhely Kft. 

Képviselője neve:   Lukács Péter ügyvezető, vezető tervező 
      Ajánlattevő székhelye:  2016 Leányfalu, Puszta Sándor u. 12. 
      Telefon:    +36-30-986-6224 
      Telefax:    +36-26-400-229 
      E-mail cím:    lukacs.peter.jr@gmail.com 
      Adószám:    12899759-2-13 
 
2. Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege: 
Feladat: Gyulakeszi Község településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó 
tervezés egyszerűsített eljárás keretében a Magyar Állam tulajdonában álló Gyulakeszi 070 hrsz.-ú, Csobánc 
várát is magába foglaló ingatlan megosztása és övezeti átsorolása érdekében. 
 
 
Mindösszesen nettó 1.500.000,- Ft + Áfa, azaz összesen nettó Egymillió-ötszázezer forint + 
ÁFA. 

 
 
3. Ajánlattevői nyilatkozat: 

Alulírott, Lukács Péter mint a Haemus Építész Műhely Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk, mint ajánlattevő 
− a feladatok ellátására kész és megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és jogosultsággal 

rendelkezik, 
− nem áll csődeljárás alatt, 
− nem áll felszámolási eljárás alatt, 
− nem áll végelszámolás alatt, 
− köztartozással nem bír, 
− az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és azokat a 

jelen nyilatkozattal elfogadom és nyertességünk esetén hajlandóak vagyunk a szerződés 
megkötésére, 

− az ajánlattételi felhívásban foglalt ajánlati kötöttséget elfogadom, az ajánlatunkat az 
ajánlattételi határidőtől számított 30 napig fenntartjuk, 

 
 
Leányfalu, 2015. május 19. 
 

………………………………… 
   (cégszerű aláírás) 

 
 

 



1

3. számú melléklet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Gyulakeszi község Önkormányzata
székhelye: 8286 Gyulakeszi, Kossuth Lajos u. 55.
adószáma: 15427896 2 19
bankszámlaszáma: 11748052-15427896-00000000
képviselője:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
elérhetőség:  8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55. 
a továbbiakban, mint Megrendelő, 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.
levelezési címe: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.
adószáma: 14077340-2-41
cégjegyzékszáma: 01-10-045784
bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01034310
képviseli:   Czaun János területi irodavezető és  
  Darabos Kornél műszaki menedzser 
elérhetőség: 40/565-141, daraboskornel@mnv.hu 
a továbbiakban, mint Fejlesztő,

és a

Völgyzugoly Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 2083 Solymár, Bimbó u. 20.
levelezési címe: 1024 Budapest, Káplár u. 7.
adószáma: 13634333-2-13
cégjegyzékszáma: 13-09-106145
bankszámlaszáma: 11703006-29906053
képviseli:  Ferik Tünde ügyvezető igazgató 
a továbbiakban, mint Tervező 

között az alábbi feltételekkel:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Gyulakeszi község településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített eljárás 
keretében, a Gyulakeszi 070 hrsz-ú, Csobánc várát is magába foglaló ingatlan megosztására és
övezeti átsorolására vonatkozóan

(a továbbiakban: Tervezési munka)

2. TERVEZÉSI DÍJ

Tervezőt a tervezési munka elvégzéséért
980.000,- Ft, azaz kilencszáznyolcvanezer forint tervezési díj,
264.600,- Ft,  azaz  kettőszázhatvannégyezer-hatszáz forint ÁFA (27%),  
összesen:
1.244.600,- Ft,  azaz  egymillió-kettőszáznegyvennégyezer-hatszáz forint illeti meg.
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A tervezési díjat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános 
forgalmi adó terheli.

3. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK 

3.1. A Tervezési munka részletes tartalmát a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerződés nem 
vonatkozik a munka elvégzéséhez szükséges, a 2. sz. mellékletben nem rögzített feladatokra,
dokumentációk elkészítésére, szakvélemények stb. beszerzésére.

3.2. Tervező köteles mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal, közművekkel, valamint egyéb 
érintett szervekkel a munkaközi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentálni,
amelyeket a munka jellege szükségessé tesz.

3.3. Tervező köteles, egyeztetési típusonként 1-1 alkalommal, az önkormányzat által igényelt
egyeztetéseken, bizottsági és testületi üléseken, lakossági fórumokon részt venni, ott tervét
ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni.

4. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezési munkát a tervezésre vonatkozó
mindenkori hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek
hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el.

4.2. Amennyiben a szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a szerződés 
megváltoztatását teszi szükségessé, úgy a szerződő felek a szerződést ezen új jogszabálynak 
megfelelően módosítják. 

4.3. Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka elkészítéséhez szükséges „vezető tervező” 
jogosultságú tervezővel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely 
akadályozná feladatainak ellátását.

4.4. Tervező a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészítéséhez megfelelő 
tervezői jogosultsággal rendelkező társtervező(ke)t és/vagy szakági tervező(ke)t 
alvállalkozóként igénybe venni, akik munkájának illeszkedéséért teljes körű felelősséggel 
tartozik, de azok szakmai tartalmáért minden tervező önállóan felelős. A közreműködőként 
bevont tervező(k) munkájának ellenértékét a jelen Szerződés szerinti tervezési díj - közvetített
szolgáltatás díjaként - magában foglalja.

4.5. Tervező megfelelően teljesít, ha a szerződést annak feltételei szerint teljesítette, a 
szerződés tárgyát képező Tervezési munkát maradéktalanul elvégezte, a szükséges 
dokumentációkat Megrendelő és Fejlesztő részére átadta, és azt a Megrendelő és Fejlesztő 
hiánytalanul átvette.

4.6 Tervező a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás birtokában részszámlákat illetve 
végszámlát állít ki, amelyet megküld a Fejlesztőnek. 

5. FEJLESZTŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1. Fejlesztő kötelezettsége, hogy a 2. pontban meghatározott tervezési díjat a Tervező által a 
Megrendelő teljesítési igazolása birtokában kiállított részszámlák illetve végszámla alapján, a
számla átvételétől számított 30 napon belül a Tervező bankszámlájára megfizesse. 

5.2. Fejlesztő kötelezettsége, hogy céljairól Tervezőt és Megrendelőt teljes körűen 
tájékoztassa.

5.3. Fejlesztő és Megrendelő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől 
számított 8 napon belül az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag Fejlesztőt terheli.
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5.4. Fejlesztő vállalja, hogy a tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt
vesz, a terv elkészítése során Megrendelővel és Tervezővel teljes körűen és konstruktívan 
együttműködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és a döntést igénylő kérdésekben 
szükség esetén állást foglal, Tervező részére utasítást ad.

5.5. Fejlesztő a jóváhagyásával készült tervezési megoldást utólag nem kifogásolja.

5.6. Fejlesztő kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, 
Tervező csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben 
Fejlesztő szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt Tervező írásban köteles
jelezni Fejlesztő felé. Felek ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési 
dokumentációk tartalma jogszerű és szakszerű legyen. Amennyiben Fejlesztő az általa adott 
utasítást Tervező tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért 
Fejlesztő teljes körű felelősséggel tartozik. Tervező ebben az esetben jogosult a szerződéstől 
elállni.

6. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1. Megrendelő köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges adatokat szolgáltatni:

- Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló képviselőtestületi döntés; 
- Vonatkozó tervek, tanulmánytervek;
- Hatályos településrendezési eszközök
- egyéb vonatkozó fejlesztési dokumentumok

6.2. Megrendelő köteles Tervező számára a tervdokumentációk elkészítéséhez, illetve az általa
vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden további adatot, tényt, információt,
felvilágosítást, utasítást megadni.

6.3. Megrendelő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 8 
napon belül az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag Megrendelőt terheli.

6.4. Megrendelő vállalja, hogy a Tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt
vesz, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján szükséges
egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészítése során Fejlesztővel és Tervezővel teljes 
körűen és konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és a döntést 
igénylő kérdésekben szükség esetén állást foglal, képviselő-testületi döntés szüksége esetén 14 
napon belül dönt, Tervező részére utasítást ad.

6.5. Megrendelő a jóváhagyásával készült tervezési megoldást utólag nem kifogásolja.

6.6. Megrendelő kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, 
a Tervező csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben 
Megrendelő szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt Tervező írásban köteles
jelezni Megrendelő felé. Felek ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési 
dokumentációk tartalma jogszerű és szakszerű legyen. Amennyiben Megrendelő az általa adott 
utasítást Tervező tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért 
Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik. Tervező ebben az esetben jogosult a szerződéstől 
elállni.

6.7. Megrendelő vállalja, hogy a terv átvételét követő 8 napon belül a terveket átvizsgálja és 
megfelelőség esetén teljesítési igazolás aláírásával igazolja a szerződésszerű teljesítést 
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7. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS A DÍJAZÁS ÜTEMEZÉSE

7.1. A szerződés teljesítésének határideje 2015. december 31. A teljesítés ütemezését a 3. sz. 
melléklet tartalmazza.

7.2. Felek a tervezési munka képviselő-testületi jóváhagyásának 2015. december 31-ig történő 
jóváhagyása érdekében vállalják, hogy minden tőlük ésszerűen elvárhatót megtesznek. 

7.3. A szerződés egyes munkarészeinek szállítandó példányszámát a 2. sz. melléklet 
tartalmazza.

7.4. A mellékletben rögzítetteken felül igényelt többletpéldányokat Tervező jogosult
leszámlázni.

8. A DÍJ ESEDÉKESSÉGE, FIZETÉS MÓDJA

8.1. Tervezőnek három számla benyújtására van lehetősége az alábbiak szerint: 

1. Az 1. sz. részszámla a településrendezési eszközök elkészítését megalapozó vizsgálatok
és a Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítását követően, 700.000.-
Ft + Áfa értékben kerül benyújtásra.

2. A 2. sz. részszámla a véleményezési és jóváhagyási eljárásban a véleményezési anyag
készítése, egyeztetést követően, 220.000.-Ft + Áfa értékben kerül benyújtásra.  

3. A 3. sz. számla (végszámla) a véleményezési és jóváhagyási eljárásban az egyeztetés
eredményeinek átvezetését követően 60.000.-Ft + Áfa értékben kerül benyújtásra.  

A munkadíj kifizetése a fentiek és az 1. sz. mellékletben foglalt ütemezés szerint történik.
Megrendelő a terv átvételét követő 8 napon belül a terveket átvizsgálja és teljesítési igazolás
aláírásával igazolja a szerződésszerű teljesítést. Az aláírt teljesítési igazolás birtokában 
Tervező részszámlákat, illetve végszámlát állít ki, amelyet megküld Fejlesztőnek, aki a számla
összegét a számla átvételétől számított 30 napon belül köteles Tervező OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11703006-29906053 számú számlájára átutalni.

Az MNV Zrt.-nek megküldésre kerülő valamennyi számlán a Tervezőnek fel kell tüntetnie az 
alábbi egyedi azonosítót: a számlán kötelezően feltüntetendő kötelezettség vállalási kód: 
………...

A Tervező tudomásul veszi, amennyiben a számla tartalmi vagy egyéb formai okokból nem 
befogadható, továbbá nem tartalmazza a jelen szerződésben meghatározott azonosítókat, a 
szerződésben szereplő fizetési határidő a befogadható, jelen szerződésben meghatározott 
azonosítókat is megfelelően tartalmazó számla beérkezésének napjától számítódik. 

Továbbá a számla kötelező mellékleteként - annak megküldésével egyidejűleg - csatolni 
szükséges a teljesítés elfogadását tartalmazó, Megrendelő, illetve a képviseletében eljárni 
jogosult személy aláírásával hitelesített teljesítésigazolást. A számlát a Fejlesztő címére kell 
kiállítani és benyújtani. Az átutalás teljesítésigazolással ellátott számla alapján történik.

8.2. A tervdokumentációt Megrendelő és Fejlesztő mindaddig nem használhatja, amíg
Fejlesztő a számlában megjelölt tervezési díj összegét ki nem egyenlítette.

8.3. Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát 
Tervezőnek fel nem róható okokból szüneteltetni kell, Tervező jogosult az addig elvégzett
Tervezési munka készültségi foknak megfelelően arányos ellenértékére. 

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM 

9.1. Tervező késedelmes teljesítése esetén Fejlesztőt késedelmi kötbér illeti, mely az adott
tervfázis tervezési díjának 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfázis tervezési
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díjának 10%-a. Tervező hozzájárul, hogy Fejlesztő a késedelmi kötbér összegét a
végszámlából levonja.

9.2. Fizetési késedelem esetén a Tervező a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 
6:155 § szerinti késedelmi kamatot követelheti a Fejlesztőtől. 

9.3. Amennyiben Tervező teljesítésére vonatkozó határidő túllépésének oka nem róható fel 
Tervezőnek, vagy ha az Megrendelő vagy Fejlesztő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve
Megrendelő vagy Fejlesztő mulasztásának következménye, abban az esetben a teljesítésre
jelen szerződésben megállapított határidők Tervezőt nem kötik, és a teljesítési határideje a
késedelem idejével meghosszabbodik.

10. SZERZŐI JOG 

10.1. Tervező által készített alátámasztó munkarészek kizárólagosan egy meghatározott célt
szolgáló eszközök. Tervező által készített alátámasztó munkarészek szellemi alkotásnak
minősülnek, amelynek szerzője és a tervek tulajdonosa Tervező, Megrendelő, Fejlesztő vagy 
egyéb személy a Tervező hozzájárulása és egyidejű megfelelő díjazása nélkül nem használhatja 
fel.

10.2. Megrendelő és Fejlesztő jogosult a tervek (többszörözésére is alkalmas) másolatait
megtartani, és azokat a tervek egyeztetéseihez és jóváhagyásához, illetve azzal összefüggésben
tájékoztatóként felhasználni.

11. EGYEBEK

11.1. Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen 
együttműködve eljárni. 

11.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható (a 2. sz. 
mellékletben nem rögzített), de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén a
szerződést írásban módosítják. 

11.3. Megrendelő a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel,
továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével
Szennyainé Kovács Veronika polgármestert bízza meg (telefon: 06-30/639 4132), Fejlesztő
részéről a kapcsolattartó Darabos Kornél műszaki menedzser (telefon: 40/565 141), illetve
Tervező részéről a kapcsolatot Ferik Tünde ügyvezető, vezető településrendező tervező 
(telefon: 20/913-8575) biztosítja.

11.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés 
jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

11.5. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat 
elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.  

11.6. Jelen szerződés az 1., 2. és 3. sz. mellékletével együtt érvényes. 

Gyulakeszi, 2015. augusztus ……

Megrendelő Fejlesztő Tervező 
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1. SZ. MELLÉKLET - PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS

MUNKARÉSZ Tervezési díj

I. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
ELKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ
VIZSGÁLATOK

II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSA

700.000 Ft + ÁFA

III. VÉLEMÉNYEZÉSI ÉS JÓVÁHAGYÁSI
ELJÁRÁS

Véleményezési anyag készítése, egyeztetés 220.000 Ft + ÁFA

Egyeztetés eredményeinek átvezetése 60.000 Ft + ÁFA
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2. SZ. MELLÉKLET

TARTALMI RÉSZELTEZÉS ÉS HATÁRIDŐK 

I. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ELKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ
VIZSGÁLATOK

II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
Településszerkezeti terv módosítása a változással érintett területekre
M=1:10.000 méretarányban vagy a megértéshez szükséges mélységben

Településszerkezeti leírás módosítása

III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) MÓDOSÍTÁSA

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK:

a) Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
kormányrendelet, valamint a településfejlesztési dokumentumok a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Kormányrendelet előírásai alapján 

b) Szabályozási tervlap módosítása a változással érintett területre
M= 1:4 000, vagy a szabályozás megértéséhez szükséges mélységben
A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével történik.

ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK

a) Településrendezési javaslat
b) Tájrendezési javaslat
c) Környezetvédelmi javaslat
d) Közlekedési javaslat
e) Közművesítési és hírközlési javaslat 
f) Örökségvédelmi javaslat

Dokumentálás: 2 nyomtatott példány (Fejlesztő és Megrendelő részére) 
munkaközi anyag a testület, illetve a megbízó véleményezése céljából

IV. VÉLEMÉNYEZÉSI ÉS JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS
1. Véleményezési eljárás anyagának készítése

Dokumentálás: 2 nyomtatott példány + 2 digitális pédány (Fejlesztő és Megrendelő részére) 
+ az államigazgatási véleményezési eljáráshoz szükséges számú példány

2. Egyeztetésben való közreműködés 
 Egyeztetéseken való részvétel: partnerek, eltérő véleményező államigazgatási szervek, 

Állami Főépítész 

3. Egyeztetés eredményeinek átvezetése
Jóváhagyást követő véglegesítés 

Dokumentálás: 2 nyomtatott példány + 2 digitális példány (Fejlesztő és Megrendelő részére) 
+ az államigazgatási eljáráshoz szükséges számú példány
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3. SZ. MELLÉKLET

MUNKA- ÉS EGYEZTETÉSI FÁZIS HATÁRIDŐ 

Tervezési szerződés megkötése TK, ÖK 2015. augusztus 10.

A Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat
munkaközi anyagának elkészítése

T
A szerződéskötéstől 

számított 3 hét
2015. augusztus 31.

A Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat
munkaközi anyagának egyeztetése a Megrendelővel és Fejlesztővel

 a munkaközi anyag átdolgozása, amennyiben szükséges
TK, ÖK

A munkaközi anyag
benyújtásától számított

2 hét
2015. szeptember 14.

Egyeztetési anyag kiküldése az egyeztetésben érdekelt
államigazgatási szerveknek és partnereknek.

ÖK 2015. szeptember 21.

Az egyeztetésben érdekelt államigazgatási szervek és partnerek a
megkereséstől számított 15 napon belül véleményt adnak 

- 2015. október 9.

Eltérő vélemények tisztázása – személyes egyeztetés vagy 
egyeztető tárgyalás keretében, amennyiben szükséges 

TK, ÖK
3 hét

2015. október 30.

Véleményezési szakasz lezárása az Önkormányzat
képviselőtestülete által.  

TK, ÖK
Egyeztető tárgyalástól 

számított 1 hét
2015. november 6.

Végső szakmai véleményezéshez szükséges dokumentáció 
összeállítása

T
Véleményezési szakasz

lezárásától számított 1 hét
2015. november 13.

Végső szakmai véleményezéshez szükséges dokumentáció 
megküldése az Állami Főépítésznek 

ÖK
1 hét

2015. november 20.
Végső szakmai véleményezési szakasz 
Állami Főépítész a Korm. rendelet 40. § (2) értelmében 

 21 nap alatt záró szakmai véleményt ad
VAGY
 15napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez majd 8 

nap alatt záró szakmai véleményt ad

-

A végső szakmai 
véleményezéshez

szükséges dokumentáció
kiküldésétől számított 4

hét
2015. december 11.

Esetleges módosítások átvezetése, jóváhagyásra előkészített 
dokumentáció összeállítása

T

végső szakmai vélemény 
beérkezésétől számított 1

hét
2015. december 18.

Képviselő testületi tárgyalás a tervmódosítások jóváhagyása ÖK 
legkésőbb  

2015. december 31.

Végleges tervdokumentálás T
Jóváhagyástól számított 2

hét

T tervező által végzendő feladat 
TK tervező közreműködése szükséges, de időben a tervező által nem befolyásolható szakasz 
- tervezőtől és önkormányzattól független szakasz 
ÖK Önkormányzati döntést, hivatali intézkedést igénylő tervi szakasz 


