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Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testületének 

2013. július 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 
készült jegyz könyvb l 
 

Tárgy: Javaslat a Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási terv készítésének folytatására és lezárására, valamint a 
vonatkozó megállapodás, szerz dés megkötésére 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete 6 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
187/2013.(VII.8.) Kt határozat 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra 
javasolja a Képvisel -testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete egyetért a határozat 
mellékletét képez  tervezési szerz dés módosítással, amely Budakalász 
Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), és 
Szabályozási Terv (SZT) továbbtervezésére irányul.  
A Képvisel  Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a F BER 
Nemzetközi Ingatlanfejleszt  és Mérnöki Zrt.-vel (1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén u. 14., képviseletében Kemény Péter vezérigazgató) kötend  
tervezési szerz dés módosításának aláírására. A Képvisel -testület a 
bruttó10.795.000,-Ft tervezési díjat az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésér l szóló 9/2013 (II.26.) önkormányzati rendelet értékpapír 
értékesítés terhére biztosítja. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: Rogán László polgármester 
 

k.m.f. 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyz  

 
A kivonat hiteléül:  
 
Hajzer Annamária 



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött 

egyrészről: 

Budakalász Város Önkormányzata  

Székhelye 2011 Budakalász, Petőfi tér .. 

mint Megre delő tová iak a :    Megre delő , 

képviseli: Rogán László polgármester 

másrészről: 

az FŐBER Ne zetközi i gatla fejlesztő és Mér öki Zrt. 

székhelye: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 14. 

Cgjsz: 01-10-042812 

Adószám: 12037984-2-42 

Számlaszám: K&H 10200940-22017547-00000000 

mint Tervező tová iak a :    Tervező  

képviseli: Kemény Péter vezérigazgató 

harmadrészről: 

a  Pannon Alfa Kft. 

székhelye:..  Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart . 

Cgjsz: 01-09-712650 

Adószám: 12972634-2-41 

Szá laszá : ………………………………… 

mint Költségviselő (továbbiakban:    Költségviselő) 

képviseli: Szlávik László ügyvezető 

 

között, alulírott apo , a következő feltételekkel: 

 

….. 

  



1. A Megre delő egre deli a  

Budakalász Város  

2010-ben elkészült  Településrendezési Tervének (TSZT és HÉSZ + SZT) módosítását 
tartalmazó tervdokumentáció elkészítését 

 

ely ek részletezését a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

2. A Tervező az . po t a  egjelölt doku e tá ió - teljes körű - elkészítését elvállalja. 
 

3. A Tervező az . po t szeri ti doku e tá iót az .sz. elléklet e  eghatározott 
példá yszá a  adja át a Megre delő ek. 

A pénzügyi és szállítási ütemezést a 4. sz. melléklet tartalmazza.  

 

4. A teljesítés módja: közvetlen átadás. 

 

5. A teljesítés helye: a Megre delő székhelye 

 

6. A teljesítés véghatárideje Budakalász Város Ö kor á yzat Képviselő-testületi jóváhagyás 
utáni 2 hét, várhatóan 2013. december 30. 

A Tervező jogosult határidő előtt is teljesíte i. 
 

7. A felek megállapodása szerint a Tervezőt a u ka elkészítéséért 

8.500.000,- Ft+27% ÁFA = 10.795.000,- Ft azaz Tízmillió-hétszázkilencvenötezer forint 

tervezési díj illeti meg. 

A díj a Tervező teljesítésével a részteljesítés ek egfelelő tervdokumentáció átadásával válik 

esedékessé, elyet egre delő teljesítésigazolással igazol. A Tervező a teljesítésigazolás 
alapjá  az aktuális tervezési díj összegéről szá lát állít ki, elyet egküld a Költségviselő ek, 

aki az átvételtől szá ított  u ka apo  elül egyenlíti ki a számla összegét kamatmentesen 

oly módon, hogy átutalja a Tervező ek a számlában megjelölt egyszámlájára. A számla 

összegének késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. vonatkozó 

rendelkezése szerint kerül megállapításra.  

 

8. A Költségviselő jelen megállapodás szerinti költségvállalása saját üzleti kockázatának körébe 
tartozik. Költségviselő fejlesztési szá dékától eltérő, vagy azt ellehetetle ítő izottsági vagy 
képviselőtestületi dö tés, vagy az eljárás a  részt vevők eltérő véle é ye esetén a 
Megre delő vagy a Tervező felé semmilyen anyagi követeléssel nem fordulhat 

 



9. Ha a doku e tá ió elkészítéséhez az e szerződés e  egjelölt adatoko  túl e őe  
adatszolgáltatás (intézkedés) válik szükségessé, a Megre delő illetve a Költségviselő ennek 
írás eli jelzése kézhezvételétől szá ított  apo  elül az adatokat a Tervező rendelkezésére 

o sátja, illetőleg az i tézkedést egteszi. Az adatszolgáltatási kötelezettség el ulasztásá ól 
eredő i de e ű következ é y a Megre delőt, illetve a Költségviselőt terheli.  

 

10. Megre delő és a Költségviselő hozzájárul ahhoz, hogy a Tervező jele  szerződés teljesítéséhez 
szükség esetén - a Megre delővel egyeztetette , a szerződés elfogadott pé zügyi keretei  elül 
– közvetített szolgáltatásként altervezőt, ás közre űködőt vegye  igé y e. Tervező 
közre űködőjéért úgy felel, i tha a u kát aga végezte vol a el. 
 

11. A Megre delő és a Költségviselő a munkát figyelemmel kíséri, a Tervező kezdeményezése 
alapján részt vesz a konzultációkon, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és lényeges 
kérdésekben állást foglal.  

 

12. Amennyiben a Megre delő vagy a Költségviselő a jele  szerződés ől ráháruló 
kötelezettségeket késedelmesen teljesíti a kap solódó tervezési határidők ezzel az 
időtarta al eghossza od ak, közöse  felvett jegyzőkö yv alapjá . 
 

13. A terv-dokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona. A Megre delő és a 
Költségviselő a tervdoku e tá iót a jele  szerződés e  eghatározott esetben használhatja 
fel, de tová tervezésre ás ak e  adhatja át, yilvá osságra sak a szerződés tárgyá a  
hozhatja.  

Jele  szerződés alapjá  elkészített Településre dezési Terv alátá asztó u karésze Tervező 
szabad szellemi terméke, és mint ilye , a szelle i alkotásokra vo atkozó szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. tv. védelme alatt áll. Tervező kijelenti, hogy Megre delő számára felhasználási 
lehetőséget iztosít hivatkozás egjele ítésével, e ek elle értékét a vállalási ár tartal azza. A 
Településre dezési Terv Képviselő-testület által elfogadott u karészei az átadást követőe  
Megre delő tulajdonát képezik.  

A tervdokumentáció jóváhagyandó munkarészeire a Megre delő kiköti a mindenkori 
változtatásra, továbbtervezésre és nyilvánosságra hozatalra vonatkozó rendelkezés jogát. 

 

14. A Tervező a terv-dokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak és az önkormányzat érdekeinek 
egfelelőe  készíti el. Ha a tervdoku e tá ió e ek egfelel, a teljesítés e vo atkozás a  

szerződésszerű. 

Amennyiben az átadott dokumentációt az önkormányzat - a Tervező érdek és felelősségi köré e 
tartozó ok iatt e  fogadja el, ez a szerződés hi ás teljesítésé ek i ősül és a Tervező 
köteles a doku e tá iót az előírások ak egfelelőe , díj e tese  átdolgoz i.  

A Tervezői felelőssége e  áll fe , a e yi e  a Megre delő, vagy Költségviselő e  
szolgáltat adatot, illetve a szükséges döntéseket nem hozza meg.  

 

15. A sza vá yok, sza ályzatok, hatósági előírások, st . tervezés idejé  törté ő egváltoztatása 
esetén a Tervező a terv-doku e tá iót az új előírások re delkezései ek egfelelőe  készíti el, 
e e  az eset e  a szerződő felek - szükség esetén - e szerződést ódosítják. Amennyiben ez 
éri ti a tervezői díj összegét, úgy a tö letköltség fedezeté ek iztosítása költségviselő 
kötelezettsége. 

 



16. A terv birtokában a jogsza ály a  előírt egyeztetési eljárásokat, jóváhagyási eljárást és 
önkormányzati egyeztetést a Megre delő kezdeményezi és folytatja le a Tervező részvételével. 

 

17. Tervező külön felhívja a figyelmet, hogy a 2010-ben elkészített módosítandó tervdokumentáció 
– tekintettel a 2010-ben lefolytatott Étv 9.§ szerinti véleményezési eljárásra - jóváhagyásra 
alkalmas volt, de nem került a Képviselő-testület napirendjére.  

 

A 314/2012. (XI.8) kormányrendelet 45.§ (3) bekezdése alapján a módosítandó 
tervdokumentáció jóváhagyásáról az Étv. 2012. december 31.-én hatályos (régi) eljárási rend és 
az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos (régi) településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyele evételével, legkéső  . de e er -éig a 
képviselőtestület ek go doskod ia kell. A e yi e  a terv e  kerül eddig az időpo tig 
elfogadásra, a ak tarta i ódosítását a Megre delő sak új szerződés kereté e  kérheti, az 
új jogszabályok szeri ti jele tős tartal i átdolgozási igé y iatt. 

 

18. A Tervező jogosult ezt a szerződést fel o da i –  apos fel o dási idő köz eiktatásával -,  
ha a Megre delő: 

a) köz e ső adatszolgáltatási, i tézkedési kötelezettségé ek határidő  elül e  tesz 
eleget, 

b) a tová dolgozás sze po tjá ól lé yeges kérdések e  határidő  elül e  foglal állást, 
a Tervező ek e  ad utasítást, 

c) a u kát ár i ok ál fogva leállítja és e ek időtarta a az egy hó apot eghaladja. 

 

19. A Megre delő a terv-dokumentációt az átadástól 15 napon belül elle őrzi és esetleges 
észrevételeit a Tervezővel írás a  közli, a késő iek e  is érvé yesíthető szavatossági jogá ak 
fenntartásával. A Tervező az elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, 
módosítja 20 napon belül. 

 

20. E szerződés fel o tása és egszű ése eseté  a Megre delő igazolása alapján a Költségviselő 
megtéríti a Tervező ek az elvégzett munka díját - a készültségi fok alapján - és az esetleges 
hitelt érde lőe  izo yított kárát, közöse  felvett jegyzőkö yv szeri t. 

 

21. A jele  szerződés, vala i t az e ek alapjá  átadott doku e tá ió ódosítása, kiegészítése 
hatályosa  sak égszerű aláírással ellátva törté het. A felek tudomással bírnak arról, hogy ezen 
szerződés ódosításához, kiegészítéséhez Budakalász Város Ö kor á yzat Képviselő-
testületének döntése szükséges. 

 

22. A Szerződő Felek egállapod ak a a , hogy e szerződéssel kap solatos i de  esetleges 
vitájukat egyeztetés keretében rendezik, bíróság elé vitájukat csak akkor terjesztik, ha az 
előzetese  egkísérelt egyeztetés véglegese  eghiúsult. 

Erre az esetre e szerződéssel kap solatos i de  jogvitá a  a Szentendrei Város Bíróság 
kizárólagos illetékességét. 

 



23. A felek a kapcsolattartói:  

Tervező részéről:  

Költségviselő részéről:  

Megre delő részéről: jogi kérdések e  dr. Krepárt Ta ás alpolgár ester, szak ai kérdések e  
Turi Attila főépítész, Kassai Szoó Do i ika  

A kapcsolattartás módja: Személyesen, e-mailen, írásban. 

Elérhetőségi í ek az alá iak:  

dr. Krepárt Tamás      Tel.: 06-70/455-6937,      dr.krepart@gmail.com. 

Turi Attila                   Tel.: 06-30/242-7104,       turi.attila@triskell.axelero.net 

Kassai Szoó Dominika Tel.: 06-26/340-266/102, kassai.szoo.dominika@budakalasz.hu 

E szerződés e  és ellékleté e  e  sza ályozott kérdések e  a Polgári Törvé ykö yv és ás 
hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

24. Jele  szerződés  eredeti példá y a  készült és kizárólag a következő ellékletekkel együtt 
érvényes: 

1 sz. melléklet: A Tervezési feladat részletezése 
2 sz. elléklet: a Megre delő és Költségviselő adatszolgáltatása  
3 sz. melléklet: A szállítandó munkarészek példányszáma 
4 sz. melléklet: Pénzügyi és szállítási ütemezés 
5 sz. elléklet: Megállapodás per egszű tetése tárgyá a  

 

Budapest, 2013. július ….. 

 

……………………………………………………………………………… 

Budakalász Város Önkormányzata 

Rogán László  

polgármester 

………………………………………………………………………………… 

FŐBER Ne zetközi I gatla fejlesztő és Mér öki )rt. 

Kemény Péter  

vezérigazgató 

  

 

. ………..… . 

 

. ………..… . 

……………………………………………………. 

Pannon Alfa Kft. 

Szlávik László  

ügyvezető 

 

. ……..…… . 
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   Szerződés  . szá ú elléklete 

I. Előkészítő u kák 

 A feladat elvégzéséhez szükséges előkészítések, tervezési térképek frissítése, Megre delőtől, Költségviselőtől 
kapott geodéziai felmérések beemelése, szükséges aktualizálás és új földhivatali alaptérkép tervezési térképpé 

való feldolgozása 

II. 
Helyzetfeltárás 

helyzetértékelés 

2. 

3. 

1. A tervi előz é yek átteki tése, ele zése, aktualizálás i dokolása 

2. Az elkészített, de jóváhagyásra nem került településszerkezeti terv elhatározásainak rövid 

összefoglalása 

3. A BARTrT  (agglomerációs terv) elemzése, a kívánt változásokkal való ütköztetés  

4. A vizsgálatok áttekintése és összefoglaló értékelése a tervdokumentáció módosításához szükséges 

egfelelőség teki teté e . Kizárólag az eltelt időszakra vo atkozóa , nem részletes, általános 

összefoglaló az időköz e  törté t változásokról az ö kor á yzattal való egyeztetés alapjá . A 

vizsgálatok újradoku e tálása e  törté ik eg. A e yi e  a vizsgálatok szeri ti külö öző 

jogszabályi változások indokolják, az érintett tervlap és szövegrész kerül csak pontosításra, 

aktualizálásra. A vizsgálatok nem kerülnek új vizsgálati elemmel kiegészítésre. 
    

ÁLTALÁNOS TERVI VÁLTOZTATÁSI IGÉNYEK, melyet a dokumentációnak tartalmaznia kell 

változási igények meghatározása a 2010. 

szeptemberi tervdokumentációhoz 

képest 

Településszerkezeti terv - alapvetőe  a -ben dokumentált, az Étv 9§ (6) bekezdése szerinti 
tervdokumentáció frissítése az alábbi változásokkal 

1. DUGE-NYIVE lakóterületi fejlesztése törlésre kerül 

2. a Kálvária környezete új régészeti feltárásokhoz igazítottan felülvizsgálatra kerül 

3. a 11-es úttól keletre és a Lupaszigeti úttól északra eső terület ódosításra kerül a Költségviselő által 
kialakított program szerint, figyelembe véve az BARTrT és a vonatkozó szakmai szabályok, 
jogszabályok adta kereteket 

4. további igények a kérések nagyságrendje szerinti kisebb eltérések mértékéig kerülhetnek átvezetésre 
(pl. geodéziával igazolt pontosítás, vagy övezeti pontosítás stb.)  

Tervi munkarészek  

III. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

TSZT 

III./A 
JÓVÁHAGYANDÓ 

MUNKARÉSZEK 

 Településszerkezeti terv a 2010-es tervdoku e tá ió tartal á ak egfelelőe  

1. TSZT leírása + határozati javaslattal 

2. TSZT területfelhasználási tervlap 

3. TSZT védelmi korlátozási tervlap 

III./B 

Alátámasztó tervi 

munkarészek 

1. 1. Alátá asztó űleírás, ely a javaslat e utatáso  kívül tartal azza a  

a. a BATrT tervvel (2005-ben jóváhagyott) való összhang igazolása 
b. a biológiai aktivitásérték számítást 

 

2. Környezetalakítási tervlap 

3. Környezetvédelmi javaslat 

4. Táj és természetvédelmi javaslat 

5. Zöldfelületi javaslat 

6. Közlekedési javaslat 

7. Köz űvek - korlátozó adottságok 

8. Vízi köz űvek 

9. E ergiaköz űvek 

10. Hírközlés 

11. Árvízvédelem 

  



IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - HÉSZ 

HÉSZ 

IV/A  

Jóváhagyandó 

munkarészek 

1. 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT  - alapvetőe  a -ben dokumentált, az Étv 9§ (6) bekezdése szerinti 
tervdokumentáció frissítése az alábbi változásokkal 

HÉSZ - RENDELETTERVEZET 

1. Berdó dülő lakóterületi fejlesztése törlésre kerül – övezeti visszasorolás ezőgazdasági terület e 

2. a Kálvária környezete új régészeti feltárásokhoz igazítottan felülvizsgálatra kerül – ezzel kapcsolatosan 
esetleg létrehozandó új övezetek és szabályozási rendelkezések, valamint a szabályozási terv 
részleteinek módosítása 

3. a 11-es úttól keletre és a Lupaszigeti úttól északra eső terület ódosítása, figyele e véve az 
időköz e  törté  földhivatali és elterületi változásokat, a Költségviselő által kialakított progra  
szerint,  adatszolgáltatásként kapott geodéziai figyelembevételével valamint a BARTrT és a vonatkozó 
szak ai sza ályok, jogsza ályok adta keretek lehetőségei között. 

4. Alátá asztó eépítési terv e  készül, azt Költségviselő külö  szolgáltatja, vagy külö  szerződés 
keretein belül megrendeli. 

5. további igények a kérések nagyságrendje szerinti kisebb eltérések mértékéig kerülhetnek átvezetésre 
(pl. geodéziával igazolt pontosítás, vagy övezeti pontosítás, szabályozási vonal igazítás stb.) az 
ö kor á yzat által összeállított, jele  szerződés . elléklete szerint.  

6. Egyéb szükséges mellékletek / függelékek 

2. HÉSZ MELLÉKLETKÉNT SZABÁLYOZÁSI TERV  

A S)T ellékleté  az előző po t szeri ti változások értele szerű átvezetése 

IV./B  

Alátámasztó tervi 

munkarészek 

1. A HÉSZ alátámasztó munkarészei egyben a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészei az OTÉK 2012. 

augusztus 6-án hatályos elírások szerint.  

2. Szabályozási koncepció: a 11-es út – Duna-parti üdülőterület közötti fejlesztési területre vo atkozó sza ályozási 
koncepció felülvizsgált változta 

    

V. 

 

Külön jogszabály 

szerinti munkarészek 

1. Örökségvédelmi hatástanulmány - a 2010-ben dokumentált, az Étv 9§ (6) bekezdése szerinti tervdokumentáció 

frissítése az időköz e  egis ert régészeti ered é yek összefoglalójával.  

2. Környezeti vizsgálatot és értékelés - a 2010-ben dokumentált, az Étv 9§ (6) bekezdése szerinti 

tervdokumentációhoz készített dokumentáció frissítése a tervi változások miatt átdolgozva. 

 

  



Szerződés . szá ú elléklete 

 

MEGRENDELŐ   KÖLTSÉGVISELŐ 

ADATSZOLGÁLTATÁSA 

  Tervelőz é yek, egyé  települési adatok    

  újabb településfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati 
koncepciók és döntések, melyek a településrendezési terv 
tervdokumentációjának módosítását igényelhetik 

Szerződés aláírásával egyidejűleg 

  Időköz e  esetlegese  ódosított sza ályozási terv ek  

  Tervezési alaptérképhez – a lehető legfrisse  digitális 
földhivatali térkép 

  Légifotó – amennyiben település specifikusan rendelkezésre 
áll  

  Területis ertető talaj e ha ikai szakvélemény a löszfalas 
területről 

  Földta i sze po t ól a eépítést kedvezőtle ül efolyásoló 
té yezőket e utató szakvéle é y 

  a 2013-as árvízzel kapcsolatos fotók, észrevételek, lakossági 
kérések, beadványok stb. 

  Egyéb szakvélemény(ek) 

   Örökségvédelmi hatástanulmány, vagy a régészeti 
feltárásokat bemutató dokumentumok a területre 
vonatkozóan 

 geodéziai felmérés Lupa tó környezete  

 Bánya rekultiváció terve 

Szerződés aláírását követőe  azo al  

    

 

  



Szerződés . szá ú elléklete 

 

SZÁLLÍTANDÓ 

MUNKARÉSZEK 

példányszáma 

   Db példány 

1. Előkészítő u karészek NINCS DOKUMENTÁLÁS  

2. 

Vizsgálatok - helyzetértékelés és 

helyzetelemzés 

NINCS KÜLÖN DOKUMENTÁLÁS, az aktualizálás 

összefoglalója beépül a TSZT dokumentációba, a 

vizsgálat alapját a 2010-ben lezárt vizsgálati 

dokumentáció képezi 

- 

- 

Mu kaközi főépítészi vagy 
bizottsági) egyeztetési példány 

TSZT és HÉSZ dokumentáció 

komplett példány PAPÍRON 1 

TÖBBLETPÉLDÁNY CD-n  igény szerint 

3. 

Államigazgatási egyeztetési teljes 

TSZT és HÉSZ dokumentáció 

Étv 9§ (3) bek 

komplett példány PAPÍRON 

önkormányzat 1 pld. 

álla i főép.       pld. 

CD e  szerkeszthető, digitális adathordozó  
rögzített) 

+ jóváhagyandó tervlapok (TSZT és SZT) 

Étv. 9.§ (2) szerinti 

eljárásban érintettek 

száma szerint  

25 véleményezési  + 

2 önkormányzati + 

  Költségviselői 
példány = 28 pld 

4. 

Tervezői válaszok a Megre delő 
szá ára egyeztető tárgyalás 
mellékletéhez 

Étv 9§ (4) bek 

 

25 véleményezési  + 

2 önkormányzati + 

  Költségviselői 
példány = 28 pld 

5. 

Álla i főépítészi záró 
véleményezési dokumentáció 

 Étv 9§ (6) bek 

komplett példány PAPÍRON 2 

CD e  szerkeszthető, digitális adathordozó  
rögzített) 

2 

6. 
Önkormányzati jóváhagyásra 

előterjesztési a yag 

komplett példány 2 

CD e  szerkeszthető, digitális adathordozó  
rögzített) 

2 

7. Jóváhagyott terv 

komplett dokumentáció 2 

CD e  szerkeszthető, digitális adathordozó  
rögzített) önkormányzatnak 

2 

jóváhagyott dokumentáció CD-  a részvevő 
véle é yezők ek 

25 véleményezési  + 

2 önkormányzati + 

  Költségviselői 
példány = 28 pld 

 

  



Szerződés . szá ú elléklete 

 

a) munkafázis b) időtartamok c) határidő d) % e) nettó f) áfa g) bruttó

Munkaközi dokumentáció főépítészi / 
bizottsági / testületi / egyeztetésre  
(bemutatásra)

Szerződés aláírása után 
1 hónap 

augusztus 5. 35%                        -                         -                           -      

Ismételt véleményezéis dokumentáció 

Étv. 9. § (3) bekezdés szerinti 

véleményezési eljárásra

bizottsági v. testületi döntés 

után 

1 hónap

szeptember 5. 30%                        -                         -                           -      

cca. október 5

Tervezői válaszok elkészítése és a 
dokumentáció egyeztető tárgyalásra 
alkalamas javításainak elvégzése

vélemények kézhezvételétől 
számított 10 nap

október 15. 25%                        -                         -                           -      

egyeztetés önkormányzattal, meghívó 

kiküldéshez tervezői válaszok 
önkormányzati egyeztetést 

követő 10 nap október 25.

meghívó kiküldés  tárgyalás előtt 8 nappal október 28.

 november 15.

Véglegesített dokumentáció Étv. 9. § (6) 
bekezdés szerinti szállítása állami 
főépítészi végleges véleményezésre

egyeztető tárgyalás után 2 hét  november 20. 5%                        -                         -                           -      

Étv 9§ (6) szerinti végleges állami 
főépítészi véleményezés + és 
lakossági kifüggesztés időszaka 

30 nap

testületi jóváhagyásra cca decemeber 15. 3%                        -                         -                           -      

cca decemeber 20.

a Képviselőtestület által jóváhagyott terv 
dokumentálása

Testületi jóváhagyás után* 2 hét dec.30. 2%                        -                         -                           -      

összesen 100%                        -                         -                           -      

Pénzügyi  és szállítási ütemezés

Budakalász 2010-ben készült településrendezési tervdokumentációjának módosítása

Étv 9§ (4) szerinti egyeztető tárgyalás 

véleményezési időszak a kézhezvételétől számított  22 munkanap 

Testületi jóváhagyás 

 

* A terv önkormányzati ill. egyé  fóru oko  való tárgyalásá ak időpo tja e  tervezői ko pete ia, e ek alapjá  a határidők 
alapját a  oszlop képezi, a  oszlop a ak egfelelőe  változhat. 

 

csak hetekben /hónapokban adhatók meg.  

 

 

 

 

 

 



5.sz. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzata  Budakalász, Petőfi tér ., képv.: 
Rogán László polgármester), mint Önkormányzat, 

ásrészről FŐBER Ne zetközi I gatla fejlesztő és Mér öki Zrt. (1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén u. 14., képviseletében Ke é y Péter vezérigazgató , i t Fő er )rt. között az alulírott 
helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

 
1. A felek egybehangzóan rögzítik, hogy közöttük 2009. június 15. napján Budakalász Nagyközség 
településrendezési tervének elkészítése tárgyában tervezési szerződés jött létre. A tervezési 
szerződés késedel es teljesítése iatt az Ö kor á yzat a tervezővel sze e  köt ér igé yt 
érvényesített. 

 
. A köt ér igé y egalapozottságát a FŐBER )rt. e  is erte el és a ak érséklése és egyé  

követelések iránt a Szentendrei Városi Bíróságon 3.P.20.191/2012. számon pert indított. A per 
jelenleg a felek közös kérelme alapján 2013. április 04. napjától szünetel.  

 
. A felek egállapod ak a a , hogy az . po t a  egjelölt szerződés ől szár azó igé yüket a 

mai napo  a szerződő felek, vala i t a Pa o  Alfa Kft székhely:  Budapest, Kosusht L. 
üdülőpart ., égjsz: -09-712650, adósz.: 12972634-2-41, képviseli: Szlávik László 
ügyvezető között létrejött tervezési egállapodás a  foglalt tervezői díj teljesítése esetén teljes 

érték e  kielégített ek teki tik és kijele tik, hogy a szerződés teljesítésé ől eredőe  egy ással 
sze e  se i e ű tová i igé yük i s. 

 
. A FŐBER )rt. kötelezettséget vállal arra, hogy a jele  egállapodás aáírását követő  apo  

belül a Szentendrei Járásbíróságon 3.P.20.191/2012. számon megindított peres eljárás 
egszü tetése érdeké e  eljár. A FŐBER )rt kijele ti, hogy a .po t a  foglalt tervezői díj 

maradéktalan kiegyenlítése esetén a továbbiakban az önkormányzattal szemben ezen 
jogviszo y ól eredőe  követelést e  tá aszt, eleértve a peri dítással összefüggő költségeket 
is.  

 
Felek jele  egállapodást, i t akaratukkal i de e  egegyezőt,  - négy - példányban írták 
alá. 

 

Budakalász, 2013. július ...... 
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