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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről: 

Nagyvázsony Község Önkormányzata (Székhely. 8291 Nagyvázsony Kinizsi u.96., 
adószám: ___--, KSH számjel: ________, képviseletében eljár: Fábry Szabolcs János 
polgármester), mint Megrendelő; 

másrészről: PLANTEUS Kft. (Cg 19-09-502178; székhely: 8273 Monoszló, Fő u. 23. 
adószám: 11334628-2-19; képviseli: Némethné Dévényi Judit ügyvezető), mint 
településtervező; 

harmadrészről: 

NZRT-TRADE Kft. ingatlantulajdonos (Cg:15-09-072969; székhely: 4400 Nyíregyháza, 
Kórház utca 1/A; asz: 14392911-2-15); képviseli: Gyenes Zoltán ügyvezető, mint 
költségviselő (továbbiakban: Költségviselő) között, (együtt mind: szerződő felek) 

az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel. 

Szerződés tárgya: 

Nagyvázsony Község Településrendezési Terve módosítás elkészítése képviselő-testület 
116/2017.(VI.27.) határozata és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A.§ rendelkezései alapján: 

Nagyvázsony 0261/4hrsz-ú, 0263/1 és 0263/2hrsz-ú ingatlanokat érintő fejlesztések és 
területrendezési átalakítások érdekében a szabályozási övezet módosítása a képviselő-testület 
által megismert és támogatott telepítési tanulmányterv alapján. 

A módosítások a 314/2012.(XI.8) sz. Korm. rendeletnek az Építési Törvénynek, az Országos 
Területrendezési tervnek és Veszprém Megye Területrendezési tervének és a Balaton 
törvénynek megfelelő tartalommal történnek.  

Településtervezői Vállalás 

1. A Tervező a Megrendelő és Költségviselő megbízása alapján elvállalja a szerződés tárgyát 
képező tevékenység elvégzését az alábbi feltételek mellett. 

2. A Tervezőt a tárgyi munka elkészítéséért _____________ Ft+Áfa illeti, mely összeget a 
Költségviselő a Megrendelő elkülönített számlájára utalja a szerződés aláírását követő 5 
munkanapon belül. A tervezési díj szabályszerű teljesítési igazolás kiállítását követően 
válik esedékessé.  
A Tervező a díj összegéről végszámlát állít ki – teljesítés igazolást követően. A teljesítés 
igazolás a 314/2012 sz. Korm. rendelet alapján az Állami Főépítész jóváhagyását lehetővé 
tevő, végső szakmai véleményével adható ki. A számla összegének késedelmes 
kiegyenlítése esetén késedelmi kamat jár a Tervezőnek. A késedelmi kamat mértéke: a 
Ptk. 6:105.§ bekezdése szerinti. 

3. A Tervező a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 15.§ alapján a szerződés aláírásától 
számított 30 napon belül Telepítési tanulmánytervet készít Költségviselő részére és 
költségére, amelyben elsősorban a tervezési programban megfogalmazott új övezeti 
előírások szerinti területhasználatokat és feltételeit ismerteti. 
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4. Tervező a tájékoztatási fázis munkarészét a Költségviselő telepítési tanulmánytervétől 
függetlenül díjmentesen elkészíti. A Tervező a véleményezési szakasz dokumentumát a 
Költségviselő elkészült telepítési tanulmányterve alapján készíti el, amennyiben azt a 
képviselő testület támogatja és a megnevezett hatóságok jogszabályra hivatkozó 
ellenvéleményt nem adnak rá.  
 

5. Tervező jogosult a megállapodásnak megfelelő számlázásra Megbízó felé, amennyiben 
elkészült és elfogadásra a jogszabályok alapján alkalmas a módosítást tartalmazó 
településrendezési eszköz. 
 

6. Szállítandó példányszám: a Megrendelőt és Költségviselőt 1-1 pld eredeti méretarányú 
végleges dokumentáció és 1-1 példány CD formátumú dokumentáció illeti meg. A 
Tervező az 1. pont szerinti tervdokumentációt a jelen szerződés mellékletében 
meghatározott tartalommal és példányszámban adja át a Megrendelőnek és 
Költségviselőnek. További példányok átadása külön térítési díj ellenében történik. Egy 
teljes dokumentáció díja nyomtatott példány esetén 10.000 Ft + áfa, CD adathordozón 
1000 Ft + áfa. 

7. Jelen szerződéshez csatolt melléklet a szerződés részét képezi, a szerződés tárgyában 
meghatározott munka részletezését tartalmazzák. 

8. A tervezői vállalás teljesítésének módja és helyszíne: 
Közvetlen átadás, amely azt jelenti, hogy Megrendelő és a Költségvállaló székhelyén a 
tervek személyes átadásra és ismertetésre kerülnek. 

9. A tervezői vállalás teljesítés határideje: 2018. március 20. (a végső szakmai véleményre 
leadható dokumentáció átadása a Megbízó felé).  

10. A Tervező a tárgyi tervezési munka elvégzéséhez szakági altervezőket, szakértőket vonhat 
be. Ezek díjazására a tervezői vállalás 2) pontjában rögzített szerződés összege nyújt 
fedezetet. A Tervezők részéről Németh Ferenc okl. építészmérnök, településrendezési 
vezető tervező TT-1 19-0221 a felelős tervező. 

11. A Tervező kiköti, hogy a tervnek a rendelettel illetve határozattal jóváhagyott 
munkarészeit leszámítva, annak egészének vagy részeinek bármilyen bemutatása vagy 
dokumentálása csak a Tervező feltüntetésével lehetséges. A terv módosítása során jelen 
terv – kivéve a jóváhagyandó munkarészeket – felhasználása csak a Tervező írásbeli 
hozzájárulása esetén lehetséges. 

12. Amennyiben a jelen szerződés – nem a tervező hibájából következően – teljesítése 
meghiúsul, Tervező jogosult az addig elvégzett munka ellenértékét a Költségviselő felé 
leszámlázni. 

13. Ha a tervdokumentáció elkészítéséhez e szerződésben, illetve mellékletében megjelölt 
adatokon túlmenően adatszolgáltatás (intézkedés) válik szükségessé, a Megrendelő és 
Költségviselő a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül az adatokat a Tervező 
rendelkezésére bocsátja, illetőleg az intézkedést megteszi. Az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény a Megrendelő és 
Költségviselőt terheli. 

14. A Megrendelő és Költségviselő jogosult a tervezést figyelemmel kísérni és a 
továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. A Tervező köteles 



 

3 
 

figyelembe venni a Megrendelő utasításait, amennyiben azok a tervezésre érvényes 
jogszabályokkal nem ellentétesek. 

 

15. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre 
vonatkozó előírások (szabvány, szabályzat, stb.) figyelembevételével, a megoldás módját 
speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően készíti el. Ha a tervdokumentáció ennek 
megfelel, a teljesítés e vonatkozásban szerződésszerű. A szabványok, szabályzatok, 
hatósági előírások, stb. tervezés során történő megváltoztatása esetén a Tervező a 
tervdokumentációt az új előírások rendelkezéseinek megfelelően kötelesek elkészíteni. 
Ebben az esetben a Tervező jogosultak a változtatásból eredő többletmunka díjára és a 
teljesítési határidő módosítására. A szerződő felek e szerződést ebben az esetben 
módosítják. 

16. A tervdokumentációt a Megrendelő és Költségviselő mindaddig nem használhatja, amíg a 
számlában megjelölt tervezési díj összegét nem egyenlítették ki. 
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Tervező átruházható 
szerzői jogait - így különösen, de nem kizárólagosan a felhasználási, módosítási, 
továbbtervezési jogok - a Tervdokumentáció ellenértékének kiegyenlítésével, mint 
kizárólagos jogosult, teljes körben és hiánytalanul megszerzi, így a Megrendelőt és 
Jogutódjait a Tervdokumentáció vonatkozásában megilleti az átdolgozás joga is. Tervező 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Megrendelő a fenti jogokat harmadik személyre szabadon 
átruházza vagy azokat harmadik személlyel együttesen gyakorolja. A Szerződő Felek 
rögzítik, hogy a tervezési díj magában foglalja a fenti jogok megszerzésének ellenértékét 
is.  
A Tervező szavatol azért, hogy a jelen szerződés alapján átengedett jogokkal minden 
korlátozás nélkül rendelkezik és nincs akadálya annak, hogy a Megrendelő az átengedett 
jogok tekintetében kizárólagosságot szerezzen. 

17. Szerződő felek a Tervező és Költségviselő által szolgáltatott adatokat és információkat 
kötelesek bizalmasan kezelni és azokat más célra, mint a Megrendelő által megrendelt 
szolgáltatás csak a Megrendelő írásos hozzájárulásával használhatja fel, kivétel a Tervező 
által saját tevékenységi körében létrehozott, feldolgozott adatok, információk, illetve 
információ-rendszer. 
A tervek munkaközi anyagai, munkapéldányai és tervezetei üzleti titokként kezelendők, 
azok tartalma nem hozható nyilvánosságra, nem adható át harmadik személy részére csak 
a szerződő Felek hozzájárulása esetén. 
Az elkészült tervek és dokumentációk egyeztetési példányai nyilvánosak. 
A szerződő felek a kész terveket nyilvánosságra hozhatják. A nyilvánosságra hozott anyag 
nem tartalmazhat a jogszabály vagy a Megrendelő és Költségviselő által bizalmasnak 
vagy titkosnak tekintett információkat, amennyiben a Megrendelő és Költségviselő a 
Tervezőt előzetesen írásban figyelmeztette erre. 
A Megrendelő és Költségviselő köteles a Tervező nevét feltüntetni a tervek 
nyilvánosságra hozatalakor. 

18. Tervező köteles egyeztetések lefolytatására a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 
illetékeseivel, az ügyben illetékes államigazgatási szervezetekkel. 

19. A Tervező jogosult ezt a szerződést 15 napos felmondási idővel felmondani (Ptk.6:213.§), 
ha a Költségviselő 
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– közbenső adatszolgáltatási, intézkedési kötelezettségének határidőn belül nem tesz 
eleget, 

– a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben határidőn belül nem foglal 
állást, a Tervezőnek nem ad utasítást, 

– a tervezést bármi oknál fogva leállítja és ennek időtartama az egy hónapot 
meghaladja. 
 

20. A Megrendelő és Költségviselő a tervdokumentációt az átadástól számított 15 napon belül 
ellenőrzi (megvizsgálja) és esetleges észrevételeiket a Tervezőkel írásban közli, a 
későbbiekben is érvényesíthető szavatossági joga fenntartásával. A Tervező az elfogadott 
észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja a műszakilag szükséges 
időn belül. 

Megrendelő Vállalása 
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a településtervező által készített és a 
jogszabályoknak megfelelően szakmai szervekkel egyeztetett, a Költségviselő 
kezdeményezésével összhangban lévő településrendezési tervdokumentációt a képviselő-
testület napirendjére felveszi, és annak elfogadásához szükséges településrendezési eljárást a 
megállapított határidőn belül megindítja; azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja, majd 
annak befejezését követően, a soron következő testületi ülésen a településrendezési szerződés 
módosítását megtárgyalja. Költségviselővel az eljárás időtartama alatt folyamatosan 
kapcsolatot tart. 

Költségviselő Vállalása 
Költségviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a településrendezési eszköz általa igényelt 
változtatásának költségeit jelen szerződés szerint megfizeti jelen szerződés aláírásától 
számított __ napon belül Nagyvázsony Önkormányzat ________számú elkülönített 
bankszámlájára. 
A szerződés hatálybalépése:  
Jelen szerződés a képviselő-testület elfogadó határozatának meghozatalát követő napon lép 
hatályba. 

Egyéb rendelkezések: 
E szerződés megszüntetése vagy megszűnése esetén szerződő felek egymással elszámolnak. 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel kapcsolatos minden esetleges 
vitájukat egyeztetés keretében rendeznek, bíróság elé vitájukat csak akkor terjesztik, ha az 
előzetesen megkísérelt egyeztetés véglegesen meghiúsult. 
E szerződésben és mellékletében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és 
más hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
Nagyvázsony, 2018. ________hónap ________napján; 
 
 

………………………………  ……………..…………… 
Megrendelő 

Nagyvázsony Község Önkormányzata 
Fábry Szabolcs János 

polgármester 

 

Tervező 
Planteus Kft.  

Némethné Dévényi Judit 
ügyvezető 
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___________________________ 

NZRT Trade Kft. 

Gyenes Zoltán ügyvezető 


