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2. AZ AJÁI\LAT TÁRGYA:
Borzurát Község rcD}as. ryI. 1.) önkorményzati rendelettel elfogadott Helyi Epítési
SzabáIyzaténak, valamint annak mellékletétkepező kiilterületi szabályozási tervének

részleges és foltszerií módosítása az alábbi megrendelói program szerint:

1.

2.

3.

4.

A UÉSZ normaszövegében a

birtokközpont létesítésérevonatkozó előírások

módosítasa a képviselő-testíilet áhal jővéhagyotltewezési program szerint.
Az Má-1 kiilterületi mezőgazdasági övezetekre meghatfuozotl övezeti paraméterek

egy részének(kialakítható minim.ílis telekteriilet és megengedett maximális

beépíthetőség) módosítása a képviselő-testület által jóváhagyott tervezési program
szerint.
Az Má-2 ktiltertileti mezőgazdasági övezetekre meghatrározo§ övezeti paraméterek
egy részének(kialakítható minimális telekterület és megengedett maximális
beépíthetőség) módosítísa a képviselő-testiilet altal jőváhagyott tervezési program
szerint.
normaszövegében
annak elfogadása
bekövetkezett
jogszabályváltozások miatt magasabb rendű jogszabályi előírásoknak ellentmondó
szövegrészek törlése, j avítísa.

A HÉSZ

az

őta

A

program h,tzarőIag a rmSZ normaszövegének és az annak mellék]etétke,pező kiilteriileti
szabáIyozási tervének négy pontban ismertetett módosítását igényli, a beltertileti szabáIyozásí
terv és a településszerkezeti terv vá]tozatlan formában marad hatílyban.

A módosítás a 3t4l2012. Korm. rendelet 45. § (2) a) alatt leírtaknak megfelelően az OTEK
2012. augusztus 6-án haályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarazatának alkalmazásával történik. A így módosított településrendezési eszközök a
3|4l20l2. Korm. rendelet 45. § (1) alatt leírtaknak megfelelően 2018. december 31_ig
alkalmazhatóak.

A településrendezésí eszkőzök fentiek szerint elkészítendő módosított anyagrának egyeztetése,
véleményezésea vonatkozó 31412012. Kormány rendelet 32" § (1) b) alatt leírt
"egyszerűsített" egyeáetési eljarás szabáIyai szerint történik. (a településszerkezetet
me$tatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, nem történik új beépítésrcszánt
terület kijelölése, nern történik zöld, vizgazdélkodási, erdő- és természetközeli terület
megsziintetése.)

A tervezés és a tervszolgráltatás az alabbi (iavasolt) munkaterv szerint történik:

a)
b)

c)
d)
e)

Egyeztetesi tervanyag elkészítéseFÉSZ,ktitterületi szabáiyozási terv átdolgozásáva7
(véleményezésteaz önkormányzat küIdi ki)
Beérkező véleményekértékelése,javaslattétel a tervezési munka folytatásanak
menetére, a dokument áctő tarta\mrának véglegesítésére
Sziikség esetén az e-llÍ;erő véleményekegyeáetéséreszolgáló targyalason tervezői
részvétel
Áilami föépítószi zárő szakmai véleménymegkéréséhezsziikséges dokumenüíció
összeállíttísa a beérkező vélemények fi gyelembe vételével
Jóváhagyrás utani (óvahagyó zaradékot is tar:talmaző) tervanyag előállítása

Az egyes ütemek törzsszáma az ütemeknek megfelelő alátöréssel és szöveges uta]assal teszi
beazonosíthatóvá az alú,lális tervanyagot.

3. TERvSZÁLr,ÍrÁsr rrarÁnruŐr:
a) pontban leírt anyag

elkészítésevonatkozásában szerződéskötéstől, adatszolgáltatás
teljesítésótól számított 1 0 munkanap.
b) pont esetében a véleményekbeérkezésétől,átadá§átőI számitatt 5 munkanap
c) porrt esetében meghívó szerinti egyeztetett időporrtban atárgyaláson részvétel
d) pont esetében a dokumentáció véglegesítéséhezsztikséges döntéseket meghozó képviselőtestiileti üést, a hatírozat kézhem etelét követő 5 munkanap
g) pont esetében a jóvahagyó képviselő-testtileti ülést, a hatfuozat kézhezvételétkövető 5
munkanap

Megbízót tervező ezúton is tájékoáad4 hogy a teleptilésrendezési eszközök jelen
szerinti módosíüísa csak 2015. december 31-ig hagyható jóvá.

4. TERVEZESI

ajránlat

DÍJ:

A 2. pontban meghatrározott

részletes tartalom 3. pont szerinti ütemezéssel történő
elkészítésénekteljes díja 350 000 Ft + 27 % AFA: bruttó 444 5a0 Ft, mely a feladat
jellegének megfelelően nem tartalmaz atátámasrtő munkarész készítésérevonatkozó űjat.

5. FIZETE§I Ürrvrnzns:
A tervezési űj kiegyenlítésea résáe§esítésekkel arányosan

egy rész-számla és egy végszámla

formáj ában kerül kiegyenlítésre.

A 2. pont a) alatt leírtak teljesítésekor, egyeztetési tervanyag elkészítéseés átadásaután 60
azaz2l\ 000 Ft + 27 %o ÁFA össze gűrész-számla benyújtasával

Yo

A 2. pont

e) alatt leírtak teljesítésekor, jóváhagyrás utráni fiőv,áhagyő záradékot is tartalmazó)
tervanyag elkészítéseés átadása után 40 Yo azaz 140 000 Ft+ 27 a/o Á§A összegű végszétm7a

benyújtásával. A végszárnla kiegyenlítésére2015. december 31-i teljesítésiidőponttal
megbíző akkor is kötelezettséget vállal, ha a módosítas jővzhagyása az önkormányzat
számára lehetővé válik, de az nem történik meg.

A tervezési díj kiegyenlítése átutalással fiirténik az aktuális
munkanapon beltil.

sziámla benyujtrását követő nyolc

6. rÁrrxozraróADAToK:
Megbízó szerződéskötéskor átadja tervező részérea módosítással érintett területek hiteles
ingatlan nyilvtíntartrási térkópét és sztikség szerint trrlajdoni lap masolatáí", ahatályos tervek
alaplát képező tállami alapadatoktól való eltérésesetén a település szerkesáhető digitális
szintvonalas alaptérképétannak a tervezési munkara vonatkozó felhasználási jogával, a
jelenleg hatalyos teleptilésrendezési esd<özök, alátátmasztő munkarészek és a
településfejlesztési koncepció, örökségvédelmi hatastanulrnány másolatát, valamint a
314/2012. Kormány rendelet 1. sz. mellékletébenrőgzített helyzetfeltáró munkarész
elkészítéséhez
a módosítások jellege szerint indokoltan kivonatolt, sztikséges
adatszolgáltatrásokat, valamint a Lechner Lajos tudásközponttól a program szerint érintett
területekre vonatkozóan megkért múemléki,régészetiadatszolgáltatasokat.

A

teruező a szerződés megkötésével nem gatanáIla, hogy a tervezési progIam valamennyi

eleme megvalósítható.

A

szerződés véleményezésiés ziáró-véleményezési ütemben két példány papíralapú és egy
dokumentálását
tartalmazza. A jóvahagyást követően öt példany jóvahagyott módosított munkarészeket
Iarlalmaző papíralapúós egy példany digitális (PDF állomány) tervanyag dokumentálása
történik. További tervpéldányok előállítísáttewező megbíző kéréséreköltségtédtés ellenében
eIvégzi.

pélűny digitális (CD lemezen PDF all,omany) módosított tervanyag

Tervező az e|őszál'líás és ennek megfelelóen a sziimlaben}.1}jtas jogát fenníartja. A tervezési
díj kiegyenlítésea tervező által szeruődés szerint benyújtott szátmla ellenében 8 munkanapon
beliil átutalással torténik.

A készülő tervdokumenáció tervezők szellemi terméke, melyet a jóváhagyott munkarészek
kivételével a szeruői jogra vonatkozó szabáIyok védelemben részesítenek. Az elkészített

terveket megbaő csak a szerződésben és jogszabályokban meghatározott célra és módon
haszrálhatja fel.

A tervezési ajánlat nem tartalmaz szakhatósági egyeztetési, eljárási díjakat, illetékeket,
valamint a részletes díjszámításnál megjelölt telepiilésrendezési munkarészeken tul egyéb
(előkészítő, elvi engedélyezési, engedéIyezési, illetve kiviteli) tervek elkészítését.

A

településrendezési eszközök módosítasa során szükségesséváló egyeztetéseket és
véleményeáetéseketmegbízó szervezi és bonyolítja saját költségén, igény esetén tervező
részvételévelés közreműködésével. A te§esítési határidő az esetleges szerződéskötési,
adatszalgáltatási késedelemmel automatikusan kitolódik.

Megbízó a szerződés aláírásával egyben nyilatkozik, miszerint a szerződés tírgyát képező
tervezési feladat vonatkozásában más tervezóvel folyamatban hévö, Iezáratlan megbíása
nincs. Tewezőjelen ajánlatátváűtozatlan feltételekkel annak keltezésétől szárnított 10 napig
tartja fonn.

\

Veszprém, 2015. szeptember l 5.
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