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DunavarsányVárosÖnhjrmányzataKépviselő-testületének
2022. február 8-airendes, nyílt ülésére
Hiv. szám: DV/351/2022.

Tárgy: JavaslatTelepülésrendezési szerződésekelfogadására
Tisztelt Képviselő-testület!

",,A"Kepviselő-tes. tüIet. a"..1. 74/202.L.. (XIL 14-) számú határozatával támogatta Dunavarsáii

;eszközemek feliilvizsgálatához és módosításához szükséges tervezési mmikák-eÍindulasáL
védelméröl szóló 21/2017. CXII. 12. ) önkormánySi renddeténerm ódo'sÍtásT°A

településkép

továbbá^a

tervezesl.. munkak megindítasához tervezési szerzödés megkötése szükséges, melynek"érdekeben"'ffl:aiác

tekerésére került so^az^elözö településrendezési eszközök módosításáT'is' végzö~UTbmfás"'Te^Ts
Tamcsadó. Kft~töl (!Ill.. BudaPest'stoczek ". 19- Iv- 3-)- A finanszirozásí megaUapodás"terveze"t'a7e
tés 1. számúmellékletét képezi.

A. KéPV'sel°-testülda 173/202L (Xü. 14.) számúhatározatával támogatta a Bablena Trade Kft.. mint

fejksztö es kérelmezö által benyújtott kezdeményezést, Dunavarsány°települesren7ezéT"eszközeüieuk
modosításához ^csatlakozó tervezési munkák folyamatába való befogadasá!'.~"Kérelmező TTuali'a"'^
mkormanyzattal kötott tervezési szerződésben a településrendezési eszközök'módosítá'sának, vuaÍa'nlimt ^
:es a megvalósítás tényleges költségeinek viseléséta jelen döterjesztés 2. számúmelletíete

szennti tartalommal.

A Képviselö-testület a 171/202L (XH. 14.) számúhatározatával támogatta a KUNI-RED TRADE Kft"
mint fejlesztö ^és_kérelmező^ által benyújtott telepítési tenulmánytervb'en'bemutatott~kezdem&íw'zést.'

D.unaYa,remyT telepiiIésrendezési es.zközeinek módosításához csaüakozó tervezési'munkák foTyamatába^a'Íó
t. Kérelmezö vállalja azönkormmyzattal kötötttelepülésrendezési szerzödésben a tekpüÍesrendezé'si
es,zk°-mk_m°dosítasáDak' valamint. feJlesztés Jámlékos és amegvalósitástónyleges'költsegeTnekuvSJe^éra
a

len elöterjesztés 3. számú és 4. számúmelléklete szerinti tartalommal.

AKépviseIO-testületa 172/2021 . (. XIL.'4') számúhatározatávaltámogattaa HrutkaIstván,BorkaLászló

,

é!-a_VÍtd. park kft" mint feJIesztö,és kérelmező által benyújtott telepitési tanulmánytervb'en''bemutatott

,

;t'. DlmaT"á"ytelepülésrendezési eszközeinek módositásához csatlakozo tervezési'mimkak

.

valóbefogadását.Kérelmezövállaljaazönkormányzattalkötötttelepülésrendezésí szerződéstaTa

pulésrendezés^eszközök modositásának, valamint a fejlesztés járulékos"és"a"megvaÍúsftás'"téwS'ee^
költsegeinek viselését a jelen előterjesztés 5. szamu, 6. számú, 7. számu. T szamu, T'számúTs iT^mú
szerinti tartalommal.

A fentiek alapjánkérem a határozatijavaslatok elfogadását.

Határozati "avaslatok:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 174/2021. (XII. 14. ) számú határozatával támogatott Dunavarsány településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatához és módosításához szükséges tervezési munkák elindulására,
továbbá a településkép védelméról szóló 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének
módosítására irányuló tervezési szerződést kíván kötni az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kftvel (1111 Budapest, Stoczek u. 19., FV.3.) a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1.
számúmelléklete szerinti tartalommal;
b) az a) pont szerinti tervezési szerződés pénzUgyi fedezetét nettó 850. 000 forint összegben a 2022. évi
költségvetés biztosítja.
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti tervezési szerződés aláírására, valamint a
további szükségesintézkedésekmegtételére.
Határidő: azonnal

Felelős:

Polgármester

2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 173/2021. (XII. 14.) számú határozatával támogatott Dunavarsány településrendezési
eszközeinek felülvizsgílatíhoz és módosításához szükséges tervezési munkák elindulására,
továbbá a településkép védelméről szóló 21/2017. (XFL 12*) önkormányzati rendeletének
módosftására iranyuló tervezési szerződést ta'ván kotni az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kftvel (1111 Budapest, Stoczek u. 19., FV.3. ), valamint a Bablena Trade Kft-vel (2660
Balassagyarmat, Ady E. u. 31. ), mint Költségviselővel a jelen határozat meghozatalát segitő
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;
b) az a) pont szerinti tervezési szerződés pénziigyi fedezetét a Bablena Trade Kft-vel (2660
Balassagyarmat, Ady E. u. 31.) biztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti tervezési szerződés aláírására, valamint a
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős:

Polgármester

3. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 171/2021. (XII. 14. ) számú határozataval támogatott Dunavarsány településrendezési
eszközeinek felülvizsgalatahoz és módosításához szükséges tervezési munkák elindulására,
továbbá a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének
módosítására irányuló tervezési szerződést luván kötni az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft-

vel (1111 Budapest, Stoczek u. 19., IV.3.), valamint a Kuni-Red Trade Kft. -vel (2336
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 12. ), mint Költségviselővel a jelen határozat meghozatalát
segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartaloinmal;
b) az a) pont szerinti tervezési szerzodés pénziigyi fedezetét a Kuni-Red Trade Kft.-vel (2336
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 12.) biztosítja;
c) saját részéról elfogadja a 171/2021. (XII. 14. ) számú határozatával támogatott településfejlesztési
célok megvalósítása érdekében a Kuni-Red Trade Kft. -vel (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos
utca 12. ), mint Fejlesztővel megkötésre kerülő, a jelen határozat ineghozatalát segítő előterjesztés
4. számú melléklete szerinti településrendezési szerződést;
d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerintí tervezési szerződés és a c) pont szerintí
településrendezési szerződés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős:

Polgármester

4. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 172/2021. (XII. 14.) számú határozatával támogatott Dunavarsány településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatához és módosításához szükséges tervezési munkák elindulására,
továbbá a településkép védelméról szóló 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének
módosítására irányuló tervezési szerződést kíván kötni az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kftvel (1111 Budapest, Stoczek u. 19., TV.3.), valamint Borka Lászlóval (2030 Erd, AIsóvölgyi út
56/a), mint Költségviselővel a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 5. szamú melléklete
szerinti tartalommal;

b) az a) pont szerinti tervezési szeraődés pénzügyi fedezetét Borka László (2030 Erd Alsóvölgyi út
56/a) biztosítja;
c) saját részéről elfogadja a 172/2021. (XII. 14.) számú határozatával támogatott településfejlesztési
célok megvalósítása érdekében a Borka László (2030 Erd, Alsóvölgyi út 56/a), mint Fejlesztővel
megkötésre kerülő, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 6. számú melléklete szerinti
településrendezésiszereődést;
d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti tervezési szerződés és a c) pont szerinti
településrendezési szerződés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős:

Polgármester

5. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 172/2021. (XII. 14.) számú határozatával támogatott Dunavarsány településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatához és módosításához szükséges tervezési munkák elindulására,
továbbá a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 12. ) önkormányzati rendeletének
módosítására irányuló tervezési szerződést kiván kötni az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kftvel (1111 Budapest, Stoczek u. 19., IV.3.), valamint Hrutka Istvánnal (2220 Vecsés, Nagysándor
József utca 7. ), mint Költségviselővel a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 7. számú
melléklete szerinti tartalommal;

b) az a) pont szerinti tervezési szerződés pénzügyi fedezetét Hrutka István (2220 Vecsés, Nagysándor
Józsefutca 7.) biztosítja;
c) saját részéről elfogadja a 172/2021. (XII. 14.) számú határozatával támogatott településfejlesztési
célok megvalósítása érdekében a Hrutka István (2220 Vecsés, Nagysándor József utca 7.), mint
Fejlesztővel megkötésre kerülő, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 8. számú
melléklete szerinti településrendezési szerződést;
d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti tervezési szerződés és a c) pont szerinti
településrendezési szerződés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős:

Polgármester

6. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 172/2021. (XII. 14.) számú határozatával támogatott Dunavarsány településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatához és módosításahoz szükséges tervezési munkák elindulására,
továbbá a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 12. ) önkormányzati rendeletének
módosítására irányuló tervezési szerződést kíván kötni az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kftvel (1111 Budapest, Stoczek u. 19., rv. 3.), valamint a Vital Park Kft-vel (2233 Ecser, Mikla Pál
utca 32/a. ), mint Költségviselővel a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 9. számú
melléklete szerinti tartalommal;
b) az a) pont szerinti tervezési szerződés pénzügyi fedezetét Vital Park Kft-vel (2233 Ecser, Mikla
Pál utca 32/a. ) biztosítja;
c) sajat részéről elfogadja a 172/2021. (XII. 14.) számú határozatával támogatott településfejlesztési
célok megvalósítása érdekében a Vital Park Kft. (2233 Ecser, MiMa Pál utca 32/a.), mint
Fejlesztővel megkötésre kerülő, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 10. számú
melléklete szerintí településrendezési szerződést;
d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti tervezési szerződés és a c) pont szerintí
településrendezési szerződés aláírására, valamint a további sziikséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős:

Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Kovács Aliz Réka bemházási és müszaki osztályvezetö

Dunavarsány, 2022. január 31.
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Varg ünde
polgármester

TERVEZÉSISZERZÖDÉS

amely létrejött
egyrészről

DunavarsányVáros Onkormanyzata
címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonosító száma: 730875
képvíseli: Gergőné Varga Tünde polgármester,
továbbíakban: Onkormányzat, Megrendelő

másrészről

URBANITAS Tervező és TanácsadóKft.

címe: 1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. 3.
adószám: 10368688-2-43

azonosítók: Cg 01-09067788
statisztikai számjel: 10368688-6831-113-01
képviseli: Berényi Mária ügyvezető,
továbbiakban: Tervező,

felek együttesen említve: Felek,
Elözmények
A. Az Onkonnányzat Képviselö-testülete 174/2021. (XII. 14. ) számú határozatával

a. támogatta a Dunavarsányi Református Egyházközség megbízásából eljáró dr. Bóna Balázs által
benyújtott kérelmet, és annak Dunavarsány településrendezési eszközeinek módosííásához
csatlakozótervezési munkák folyamatba való befogadását;
b. vállalj a településrendezési eszközök módosításánakjárulékos költségeinek viselését;
c.
felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl értesítse a kérelmezöt.
B. Az A. pont szerinti munkákat a Felek az alábbiak szerint kívánják megvalósitani:
1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja, hogy elkészíti Dunavarsány Város hatályos
településrendezési eszközei módosításának tervezésí munkáit az Elözményekben szereplö feladatokra
vonatkozóan.
2.

A Tervező a tervezési munkákat az alábbi tartalommal köteles elkészíteni:

I.

Megalapozó vizsgálat: Az önkormányzati főépítész írásban határozza meg a tartalmát a
településfejlesztési
koncepcióról,
az wtegrált településfejlesztési
stratégiáról és a
telepűlésrendezési eszközöh'ől, valamint egyes településrendezési sajátos jogmíézméfíyekről szóló
314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet. (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. sz. mellékletében
meghatározott tartalom fígyelembe vételével:
1. Helyzetfeltáró munkarész
2. Helyzetelemzö munkarész
3. Helyzetértékelömunkarész

II.

Program és Alátámasztó javaslatok: Az önkormányzatí föépítész írásban határozza meg a
tartalmát a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott tartalom fígyelembe vételével:
1. A területi terveknek való megfelelés Ígazolása
2. A biológiai aktivitásértélc szintentartásának igazolása
3. Tájrendezési javaslat
4. Zöldfelületirendszer fejlesztése
5. Közlekedésij avaslatok
6. Közműfejlesztésijavaslatok
7. Kömyezeti hatások és feltételek
8. Szabályozásikoncepció

9. Beépítési terv

III.

Egyeztetési anyag a Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek való megfeleléssel
1. Megalapozó vízsgálat
2. A Településszerkezeti terv (a továbbiakban: TSZT) módosítása
2. 1.

A TSZT alátámasztómunkarészei

2. 2.

A TSZT módosftásjóváhagyásra kerülö munkarészei (határozat-tervezet, a Szerkezeti
tervlap módosításijavaslata
3. A helyi Epitési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) módosftása
3. 1.

A HESZ módosítás alátámasztómunkarészei

3. 2.

A HESZ módosítás jóváhagyásra kerülő munkarészei (rendelet-tervezet, a Szabályozási
terv módosításijavaslata)

Dunavarsán hatál os Tele ülésszerkezeti tervének módositása A : Határozat tervezet a módosításához

és annak mellékleteként a Településszerkezeti tervlap módosftásijavaslata.

Dunavarsán hatál os E itési Szabál zatánakmódosítása A : Rendelet-tervezet azÉpitésiSzabályzat
módosítási javaslata. A rendelet tervezete ajogalkotásról szóló2020. évi CXXX. törvény, valamint a
jogszabályszerkesztésröl szóló 61/2009. (XII. 14. ) IRM rendelet elöírásai szerint készül.
Dunavarsán Város Onkonnán zataKé viselö-testületének 21/2017. XII. 12. önkormán zati rendelete a
tele üléské védelméről módosítása B : Rendelet tervezet a módosításhoz a rendelet mellékleteivel
együtt.

E éb más o szabál okon ala uló munkarészek: A tervezési feladatok elözetes megítélése alapján nem
szükséges a tervezéshez kapcsolódóan az egyes tervek, illetve programok kömyezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (1. 11. ) Korm. rendelet szerinti Kömyezeti vizsgálat készítése, így azt a tervezési díj sem tartalmazza.
Amennyiben valamely érintett hatóság mégis Kömyezeti vizsgálat elkészftését kéri, akkor az önálló

feladatkéntkerillhet végrehajtásra,különszerzödésben,vagy ezenszerződésmódosításával, mely érinti a
szerzödéses összeget.
Dunavarsány egész települést lefedö Orökségvédelmi hatástanulmánya jelen tervezési feladathoz is
felhasználható, igy önálló új Örökségvédelmi hatástanulmány elkészitését kéri, akkor az önálló feladatként

kerülhet végrehajtásra, különszerzödésben,vagy ezen szerződésmódosításával, mely érinti a szerzödéses
összeget.
IV.

Végsőszakmai véleményezésianyag

Az egyeztetö tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően módosított, végső véleményezési
dokumentáció elkészítése.

V.

Testületi jováhagyásra előkészített anyag
A végsö szakmai vélemény alapján a tervek elökészítése jóváhagyásra.

VI.

Jóváhagyott TSZT és HESZ módosítás leszállítása egységes szerkezetű jóváhagyott
munkarészeklcel.

3. Határidők,szállítási példányszám:
J. ütem: Me ala ozó vizs álat Pro ram- és alátámasztó 'avaslat önkormán zati belsö e

eztetés

Szállítási határidö: Szerződéskötéstöl számi'tott 90 nap

Szállítási példányszám: azegyeztetésre elökészitett dokumentációdigitális (PDF) formában
kerül megküldésre a Megrendelönek és a költségviselöknek Ís.
II. ütem: E

eztetési an a - Partnersé i és állami az atási e

eztetés vé én önkormán zati döntés

Szállításí határidö: I. ütem szerinti munkarészekre érkezö önkormányzati válasz
kézhezvételétölszámított 00 nap
Szállítási példányszám: Megrendelönek: a véleményezést kérök számától fuggöen
papír alapú dokumentáció+ CD-k
Költségviselöknek: Az egyeztetésre elökészített dokumentáció digitális
(PDF) formábankerül megküldésre

III.
ütem: Partnersé i és állami az atásivélemén ekösszefo laló'ának elkészitése e eztetési elárás
lezárása (önkormányzati döntés);
Szállítási határidö: II. ütem szerinti munkarészekre beérkezö utolsó vélemény kézhezvételétöl
számított 15 nap

Szállítási példányszám: vélemények összefoglaloja (digitális formában)
IV. ütem: Vé sö vélemén ezési dokumentáció

Szállítási határidő: A partnerségi és államigazgatási egyeztetést lezáró önkormányzati
döntéstöl számított 15 nap

Szállítási példányszám: Megrendelönek 2 pld. papír alapúdokumentáció+ 2 pld. CD
Költségviseloknek:Azegyeztetésreelökészített dokumentációdigitális
(PDF) formában kerül megküldésre
V ütem: Testületi'óváha

ásra elökészitett an a

Onkormán zati döntés

Szállitasihatáridő: A végsöszakmai véleménybeérkezésétölszámitott 15 nap

Szállítási példányszám: Csaka jóváhagyandómunkarészek kerülnek szállitásra
Megrendelőnek: 3 pld. papír alapon + 2 pld. CD

Költségviselöknek:Azegyeztetésreelökészített dokumentációdigitális
(PDF) formában kerül megküldésre
VI. ütem: Jóváha ott tervek szállítása

Szállítási határidö: A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint

Szállitásipéldányszám: Megrendelőnek: 2 pld. papír alapú dokumentáció + a szükséges
mennyiségű pl. CD, valamint az egységes szerkezetű TSZT és HESZ

jóváhagyott munkarészeiböl 3 pld. papír alapú dokumentáció + 3 pld.
CD
4. Tervczési díj és kiüzetésénekütemezése:

4. 1.Megrendelö kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezö által számlázott összeget 15bankimunkanapon
belülazalábbi4.2. pontbanrögzített ütemezésszerintTervezönekközvetlenülmegfizeti.
4.2. A tervezési díj Megrendelö részére:850. 000 forint+ 27 % Áfa,azazNyolcszázötvenezerforint + 27 %
Áfa.A tervezési díj az alábbiak szerinti költségeket foglalja magában:

4.2. 1. Tervezési díj Dunavarsány Város Településrendezési eszközei felülvizsgálata és módosítása a
magasabb szintü jogszabályi kötelezettségek miatt, valamint a felmerült önkormányzati, főépftészi
módosítási szándékok,javaslatokszerint700.000forint+ AFA, azazHétszázezerforint + AFA.
a) 1. részszámla: a 4.2. 1. pont szerinti tervezési díj 50%-a, a3. pont II. üteménekteljesítésétkövetéen;

b)2. részszámla:a 4.2. 1.pontszerintitervezésidij 30%-a,a 3.pont FV.üteménekteljesltésétkövetöen;
c) 3. részszámla: a 4. 2. 1. pont szerinti tervezési dfj 10%-a, a 3. pont V. ütemének teljesítését követoen;
d) végszámla: a 4. 2. 1 .pont szerinti tervezési díj 10%-a, a 3. pont VI. ütemének teljesítését követően
4.2.2. Tervezésidij DunavarsányVárosÖnkormányzataKépviselő-testületénekatelepülésképvédelméröl
szóló 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módositása tervezési feladathoz kapcsolódóan
150. 000 forint + ÁFAösszegben, azaz Egyszázötvenezer forint + AFA összegben.

a) 1. részszámla: a 4. 2.2. pont szerinti tervezési dij 50%-a, a 3. pont II. ütemének teljesítését követöen;
b) 2. részszámla:a teljes tervezési dij 30%-a, IV. ütem: Végsövéleményezésidokumentíció;
c)3. részszámla:ateljestervezésidij 10%-a, V. ütem: Testületijóváhagyásraelökészítettanyag
d) végszámla: a teljes tervezési dij 10 %-a, VI. ütem: Jóváhagyott tervek dokumentálása.
4.3. A tervezési díj magában foglalja a tárgyi dokumentáció Önkormányzatáltal igényelt fómmokon,
egyeztetésekentörténoTervezo általi bemutatását.

4.4. A tervezési díj nem tartalmazza az illetékes hatóságok által egyéb jogszabályok ala.pján eloírható
szakvélemények, hatásvizsgálatok, stb. (pl. környezeti vizsgálat) díját - amennyiben ezek elkészitését az
illetékes hatóságokigénylik, úgya Megrendelö vállalásamellett, jelen szerződésmódositása szükséges.
4.5. A Megrendelö tudomásul veszi, hogy a megalkotott rendelet szovege ésmellékletei alapján biztositott
építési elöirásoka magasabb szintüjogszabályokalapjánmódosulhatnak.

5. Adatszolgáltatás:

5. 1. A Megrendelö adatszolgáltatásként az alábbi adatokat adja át a Tervezőnek:
digitális adatszolgáltatásoka LTK-on keresztül,
a hatályostervek felhasználhatóságánakbiztosítása,
a birtokában lévö egyéb, a tervezéshez szükséges adatok, tanulmányok, dokumentációk.
6. Felelosség:

6. 1. A Megrendelö ésTervezöközöttajelen szerzodésböleredövitáskérdéseketa Felek kötelesekegymás
közöttbékésúton rendezni.

6.2. Megrendelö vállalja a dokumentáció készítése alatt ajogszabályi elöírások szerinti egyeztetési eljárások
lefolytatását, a dokumentáció Képviselő-testület elé való terjesztését, de a Képviselö-testület döntéséért
felelösséget nem vállal.

6.3. A szerzőijogra vonatkozóan a Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítéssel a Tervezö nem adjaát
a mű személyhez fűzödö szerzöi jogát, az továbbra is a Tervezöt illeti meg. Megrendelő a teljesítést
követöena szellemi alkotást sajáttevékenységikörébenfelhasználhatja,nyilvánosságrahozhatja, illetve
harmadikszemélyrészéretovábbtervezés céljábólátadhatja.
6.4. A Tervezö a tervdokumentációt a teljesítéskor hatályban lévo, a tervezésre vonatkozó elöfrások

(jogszabály, szabvány, szabályzat, stb. ) fígyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó
elöírásoknak megfelelöen készfti el. Ha a tervdokumentáció ennek megfele), a teljesítés e vonatkozásában
szerzödésszerű.

7. Egyeztetés:

7. 1. A Tervező a Megrendelő Onkormányzat Képviselő-testülete és Bizottságai döntéseit, a szakhatóságok
és államigazgatási szervek véleményét köteles a terven átvezetni.
7. 2. A Megrendelő jogosult és köteles a tervezési munkát fígyelemmel kísérni, a már elkészült
munkarészekrol konzultálni, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából
lényeges kérdésekben állást foglalni. Ha a tárgyi tervezési feladat teljesítéséhez olyan tevékenység válna
szükségessé a Megrendelö rendelkezése folytán - hatóságí intézkedés, jogszabályváltozás következtében -,
melyet a Tervező nem vehetett figyelembe (kivéve tervezői mulasztás esetén), illetve amely megoldástól a
Felek kölcsönös egyetértéssel tekintettek el, úgy a Felek a szerzodést közös megegyezéssel módosítják.
7.3. A Tervezo a Megrendelö kéréseit egyeztetve, a hatályos jogszabályi keretek fígyelembe vételével a
dokumentációbabeépíti.
7. 4. Tervezö az államigazgatási szervek, szakhatóságok által igényelt egyeztetéseket lefolytatja.
7. 5. A véleményezési eljárásban érintettek meghívásáról a Megrendelő gondoskodik, a tárgyalásról
jegyzökönyv készül. A Tervezö vállalja a Megrendelövel való egyeztetést.

7.6. A Tervezö jogosult a tárgyi tervezési munka elvégzéséhezaltervezoket, szakértőket bevonni. Ezek
díjazására a szerzödés keretösszege nyújt fedezetet.
7. 7. Tervezö az egyeztetésre továbbküldendö tervek módosítás-tervezetének 1 elektroníkus példányát a
Megrendelönek megküldi jelen szerzödésben rögzített elektronikus címre. Megrendelő vállalja az
egyeztetésre továbbküldendö terveket a Partnerségi egyeztetés szabályai szerint határidöben elhelyezi a
www.dunavarsan .hu honlapon.
7. 8. Tervezö a teljesítési, részteljesítési határidö elött is teljesíthet és számlázhat.
8. Nyilatkozattétel, kapcsolattartás
A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzödés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan
együttműködnek. Az együttműködés soránjognyilatkozat-tételrejogosultak:

a) a Megrendelő részéről: Dunavarsány Város Önkormányzatánakfelhatalmazása alapján Gergöné
Varga Tünde polgármester (2336 Dunavarsány, KossuÜi Lajos utca 18., titkarsa
+36-24/521-040),

dunavarsan . hu,

b) a Tervező részéről; Berényi Mária ügyvezetö igazgató (1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. 3.,
urbanitas

urbanitas. hu, +36-1/466-2019).

9. Fizetésigaranciák:
Megrendelö kijelenti, hogy tárgyi munka díjellenértéke rendelkezésére áll, annak kifizetését garantálja,

kijelenti továbbá,hogy a tervezéssel kapcsolatban eljárásraésa tervezésiszerzödésaláírásárajogosult ésez
nem sérti egyéb fél érdekeit.
10. Igazolás:

Megrendelö Ígazolja a dokumentálás egyes szakaszaiban az elkészített anyag számlázásáhozszükséges
készültségi fokát a szállítástól számított 15 napon belül.
11. Elállás
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerzödés 4. 11. pontja szerint kibocsátott számlák

megfizetése határidörenem történikmeg, úgy a Tervező irásban a Megrendelö felé tettjelzését követően,
jelen szerzödés szerinti tervezési munkákat Tervezo nem folytatja, a további véleményezési és jóváhagyási
dokumentációkból ajelen szerzödés szerínti tervezési területet kihagyja. Felek megállapodnak, hogy ennek

bekövetkeztét a Megrendelö részéröl szerzödésszegésnek tekintik és a jelen szerzudés alapján a
településrendezési tervek módosítására irányuló eljárást azon szakaszában lezárják. A lezárás a Megrendelö
ésa Tervezőközösenaláfrtjegyzőkönyvbenrögzített egybehangzónyilatkozatávaltörténhet. Tervezöebben
az esetben jogosult a kiegyenlftett számlák szerinti tervezési dijat teljes egészében megtartani.
13. Egyéb megállapodások:

A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezöt, - a Megrendelö részéröl eljáró

Polgármestera Képviselő-testület2021.december14.napjánhozott, 1746/2021(XII.14.) számúhatározata
felhatalmazásával,-jóváhagyólagéscégszerűen6 példánybanírták alá,melyböl 4 példánya Megrendelöt,
2 példány a Tervezöt illet.

Dunavarsány, 2022. febmár .....

Gergffné Varga Tünde
dr. Szildgyi Akos
polgármester
jegyzö, mint ellenjegyzö
DunavarsányVáros Onkormányzata
mint IVtegrendelő

Budapest, 2022.

Berényi Mária
Urbanitás KfL, ügyvezetö
mint Tervező

TERVEZÉSISZERZÖDES

amely létrejott

egyrészről

Dunavarsány Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonosító száma: 730875

képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester,
továbbiakban: Önkormányzat, Megrendelő
másrészrol

Bablena Trade Kft.

címe: 2660 Balassagyarmat, Ady E. u. 31.
e-mail: balazs. dezso bablenatrade. hu

adószám: 11203252-2-12
cégjegyzék szám: 12-09-001945
képviseli: Bablena László
továbbiakban: Koltségviselo,
harmadrészröl URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.

címe: 1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. 3.
adószám: 10368688-2-43
azonosítók: Cg 01-09067788

statisztikai számjel: 10368688-6831-113-01
képviseli: Berényi Mária ügyvezetö,
továbbiakban:Tervezo,

felek együttesen emli'tve: Felek,
Előzmények

A. Az ÖnkormányzatKépviselö-testülete 173/2021. (XII. 14. ) számúhatározatával

a. támogatta a Bablena Trade kft., mint fejlesztő és kérelmező által benyújtott telepítési
tanulmánytervben bemutatott kezdeményezést, Dunavarsánytelepulésrendezési eszközeinek
módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való befogadását;

b. vállalja az önkormányzattal kötött tervezési szerződésben a településrendezési eszközök
módosításának, valamint a fejlesztés járulékos és a megvalósítás tényleges költségeinek
viselését;
c.

felkérte a Polgármestert, hogy a döntésról értesitse a kérelmezöt.

B. Az A. pont szerinti munkákat a Felek azalábbiakszerint kívánják megvalósítani:
1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Tervezö pedig elvállalja, hogy elkészíti Dunavarsány Varos hatályos
településrendezésÍ eszközei módosításának tervezési munkáit az Elözményekben szereplö feladatokra
vonatkozóan.

2. A Tervező a tervezési munkákat az alábbitartalommal köteles elkészfteni:

I.

Megalapozo vizsgálat: Az önkormányzati föépitész írásban határo2za meg a tartalmát a
telepiilésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezésieszközöh-ol,valamint egyes telepulésrendezési sajátosjogmtézményekrol szóló
31472012. (XI. 8. ) Korm. rendelet. (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. sz. mellékletében
meghatározott tartalom fígyelembe vételével:
1. Helyzetfeltáró munkarész
2. Helyzetelemzö munkarész
3. Helyzetértékelö munkarész

II.

Program és Alátámasztójavaslatok: Az önkormányzati foépítész irásban határozza meg a
tartalmát a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott tartalom figyelembe vételével:
1. A területi terveknek való megfelelés igazolása

2. A biológiaiaktivitásértékszintentartásánakigazolása
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tájrendezésijavaslat
Zöldfelületi rendszer fejlesztése
Közlekedésijavaslatok
Közműfejlesztésijavaslatok
Kömyezeti hatások és feltételek
Szabályozási koncepció

9. Beépítésí terv

III.

Egyeztetési anyag a Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek való megfeleléssel
1. Megalapozó vizsgálat

2. A Településszerkezeti terv (atovábbiakban: TSZT) módosftása
2. 1.

A TSZT alátámasztó munkarészei

2. 2.

A TSZT módositásjóváhagyásra kerülö munkarészei (határozat-ta-vezet, a Szerkezeti
tervlap módosításijavaslata

3. A helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HESZ) módosítása
3. 1.

A HÉSZmódosítás alátámasztó munkarészei

3.2.

A HÉSZmódosftás jóváhagyásra kerillö munkarészei (rendelet-tervezet, a Szabályozási

terv módosításijavaslata)
Dunavarsán hatál os Tele ülésszerkezeti tervének módosítása A : Határozat tervezet a módosításához

és annakmellékleteként a Településszerkezeti tervlap módosításijavaslata.
Dunavarsán hatál os É ítési Szabál zatának módosítása A : Rendelet-tervezet az Epitési Szabályzat

módosítási javaslata. A rendelet tervezete ajogalkotásról szóló2020. éviCXXX. törvény, valamint a
jogszabályszerkesztésröl szóló61/2009. (XII. 14. ) IRMrendelet eloírásai szerint készül.
Dunavarsán VárosÖnkormán zataKé viselö-testületének 21/2017. XII. 12. önkormán zati rendelete a
tele üléské védelméröl módosítása B : Rendelet tervezet a módosftáshoz a rendelet mellékleteivel
együtt.

E éb más 'o szabál okon ala uló munkarészek: A tervezési feladatok elözetes megitélése alapján nem

szükséges a tervezéshez kapcsolódóan az egyes tervek, illetve programok kömyezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet szerintiKömyezetivizsgálatkészítése, igy aztatervezésidíj semtartalmazza.
Amennyiben valamely érintett hatóság mégis Kömyezeti vizsgálat elkészftését kéri, akkor az önálló
feladatként kerillhet végrehajtásra, különszerzödésben, vagy ezen szerződésmódosításával, mely érintí a
szerzödéses összeget.

Dunavarsány egész települést lefedö Örökségvédelmi hatástanulmánya jelen tervezési feladathoz is
felhasználható, így önállóúj Örökségvédelmihatástanulmány elkészítését kéri, akkor azönállófeladatként
kerülhet végrehajtásra, különszerzödésben,vagy ezen szerzödésmódosításával, mely érinti a szerzödéses
összeget.

IV.

Végsőszakmai véleményezésianyag

Az egyeztetö tárgyaláson elhangzottaknak megfelelöen módosftott, végsö véleményezési
dokumentáció elkészítése.

V.

Testületi jóváhagyásraelőkészitett anyag

A végsö szakmai vélemény alapján a tervek elökészítésejóváhagyásra.

VI.

Jóváhagyott TSZT és HÉSZ módosítás leszállítása egységes szerkezetü jóváhagyott
munkarészekkel.

3. Határidők,szállftásipéldányszám:
I. ütem: Me ala ozóvizs álat Pro ram-és alátámasztó'avaslat önkormán zati belső e
Szállítási határidö:

Szerzödéskötéstől számított 90 nap

eztetés

Szállítási példányszám: azegyeztetésre előkészített dokumentációdigitális (PDF) formában
kerill megküldésre a Megrendelönek és a költségviselöknek is.
II. ütem: E

eztetési an a - Partnersé i és állami az atási e

eztetés vé én önkormán zati döntés

Szállítási határidő: I. ütem szerinti munkarészekre érkezo önkormányzativálasz
kézhezvételétől számitott 00 nap

Szállítási példányszám: Megrendelönek: a véleményezéstkérökszámátólfíiggoen
papír alapú dokumentáció + CD-k
Költségviseloknek: Az egyeztetésre előkészített dokumentáció digitális
(PDF) formában kerül megküldésre
III.

ütem: Partnersé i és állami az atásivélemén ekösszefo laló'ánakelkészítése

e

eztetési elárás

lezárása(onkormányzatí döntés):
Szállitási határidö: II. ütem szerinti munkarészekre beérkező utolsó vélemény kézhezvételétöl
számított 15 nap

Szállítási példányszám: vélemények összefoglalója (digitális formában)
IV. ütem: Vé sö vélemén ezési dokumentáció

Szállítási határidö: A partnerségi és államigazgatási egyeztetést lezáró önkormányzati
döntéstől számitott 15 nap

Szállítási példányszám: Megrendelönek 2 pld. papír alapú dokumentáció + 2 pld. CD
Költségviselöknek: Az egyeztetésre elokészitett dokumentáció digitális
(PDF) formában kerül megküldésre
V. ütem: Testületi 'óváha ásra elökészftett an a

Onkormán zati döntés

Szállítási határidö: A végsö szakmaÍ vélemény beérkezésétöl számított 15 nap

Szállítási példányszám: Csak ajóváhagyandómunkarészekkerülnek szállításra
Megrendelőnek: 3 pld. papfr alapon + 2 pld. CD
Költségviselöknek: Az egyeztetésre elökészített dokumentáció digitális
(PDF) formában kerul megküldésre
VI. ütem: Jóváha

ott tervek szállítása

Szállítási határidö: A 314/2012. (XI. 8. ) Korm.rendelet szerint

Szállítási példányszám: Megrendelönek: 2 pld. papir alapú dokumentáció + a szükséges
mennyiségű pl. CD, valamint az egységes szerkezetű TSZT és HESZ

jóváhagyott munkarészeiböl 3 pld. papír alapú dokumentáció + 3 pld.
CD
4. Tervczési díj és kifizetésének ütemezése:

4. 1. Megrendelö kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezö által számlázott összeget 15 banki munkanapon
belül azalábbi4.2. pontban rögzitett ütemezésszerint Tervezönek közvetlenül megfízeti.
4.2. A tervezési dlj Megrendelö részére:400. 000 forint + 27 % Afa, azazNégyszázezerforint + 27 % Afa.
A tervezési díj az alábbiak szerinti költségeket foglalja magában:

4.2. 1. Tervezési díj Dunavarsány Város Településrendezési eszközei felülvizsgálata és módosítása a
magasabb szintű jogszabályi kötelezettségek miatt, valamint a felmerült önkormányzati, föépítészi
módosítási szándékok,javaslatok szerint 400.000 forint + AFA, azazNégyszázezerforint + AFA.
a) 1. részszámla:a 4. 2. 1. pont szerinti tervezési díj 50%-a, a3. pont II. üteménekteljesitésétkövetöen;
b) 2. részszámla:a 4.2. 1. pont szerinti tervezési dij 30%-a, a 3. pont IV. üteménekteljesítését követöen;
c) 3. részszámla:a 4. 2. 1. pont szerinti tervezési díj 10%-a, a 3. pont V. üteménekteljesítését követöen;
d) végszámla: a 4.2. 1. pont szerinti tervezési díj 10%-a, a 3. pont VI. ütemének teljesítését követöen.
4.3. A tervezési díj magában foglalja a tárgyi dokumentáció Onkormányzat által igényelt fórumokon,
egyeztetéseken történö Tervezö általi bemutatását.

4.4. A tervezési dij nem tartalmazza az illetékes hatóságok által egyéb jogszabályok alapján elöírható
szakvélemények, hatásvizsgálatok, stb. (pl. kömyezeti vizsgálat) díját - amennyiben ezek elkészítését az
illetékes hatóságokigénylik, úgya Megrendelö vállalásamellett, jelen szerződésmódosítása szükséges.
4.5. A Megrendelö tudomásul veszi, hogy a megalkotott rendelet szövege és mellékletei alapján biztosított
épitési elöirásoka magasabb szintüjogszabályokalapjánmódosulhatnak.
5. Adatszolgáltatás:

5. 1. A Megrendelö adatszolgáltatásként az alábbi adatokat adja át a Tervezőnek:
digitális adatszolgáltatások a LTK-on keresztül,
a hatályos tervek felhasználhatóságának biztosítása,

a birtokában lévöegyéb,a tervezéshezszükségesadatok, tanulmányok, dokumentációk.
6. Felelősség:

6. 1. A Megrendelö ésTervező közöttajelen szerzödésböleredövitás kérdéseketa Felek kötelesek egymás
között békés úton rendezni.

6.2. Megrendelö vállalja a dokumentáció készítése alatt ajogszabályi előírások szerinti egyeztetési eljárások
lefolytatását, a dokumentáció Képviselő-testület elé való terjesztését, de a Képviselő-testület döntéséért
felelosséget nem vállal.

6.3. A szerzöijogra vonatkozóan a Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítéssel a Tervezo nem adja át
a mű személyhez fűzödo szerzői jogát, az továbbra is a Tervezöt illeti meg. Megrendelö a teljesítést
követöen a szellemi alkotást saját tevékenységi körében felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, illetve
hannadik személy részére továbbtervezés céljából átadhatja.
6. 4. A Tervező a tervdokumentációt a teljesítéskor hatályban lévö, a tervezésre vonatkozó elöírások

(jogszabály, szabvány, szabályzat, stb. ) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó
előírásoknak megfelelöen késziti el. Ha a tervdokumentádó ennek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában
szerzödésszerű.

7. Egyeztetés:

7. 1. A Tervezö a Megrendelö ÖnkormányzatKépviselo-testülete ésBizottságaidöntéseit, a szakhatóságok
és államigazgatási szervek véleményét köteles a terven átvezetni.

7.2. A Megrendelő jogosult és köteles a tervezési munkát fígyelemmel kísémi, a már elkészült
munkarészekrol konzultálni, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából

lényeges kérdésekben állást foglalni. Ha a tárgyi tervezési feladat teljesítéséhez olyan tevékenység válna
szükségessé a Megrendelo rendelkezése folytán - hatósági intézkedés,jogszabályváltozás következtében -,
melyet a Tervezö nem vehetett figyelembe (kívéve tervezöi mulasztás esetén), Ílletve amely megoldástól a
Felek kölcsönös egyetértéssel tekintettek el, úgy a Felek a szerzödést közös megegyezéssel módosítják.

7.3. A Tervező a Megrendelö kéréseit egyeztetve, a hatályosjogszabályi keretek flgyelembe vételével a
dokumentációbabeépíti.

7.4. Tervezö azállamigazgatásiszervek, szakhatóságokáltal igényelt egyeztetéseket lefolytatja.
7.5. A véleményezési eljárásban érintettek meghivásáról a Megrendelo gondoskodik, a tárgyalásról
jegyzökönyvkészül.A Tervező vállalja a Megrendelövel való egyeztetést.
7.6. A Tervezö jogosult a tárgyi tervezési munka elvégzéséhezaltervezöket, szakértöket bevonni. Ezek
díjazására a szerzödés keretösszege nyújt fedezetet.

7. 7. Tervezö az egyeztetésre továbbküldendö tervek módosítás-tervezetének 1 elektronikus példányát a
Megrendelönek megküldi jelen szerzödésben rögzített elektronikus cimre. Megrendelő vállalja az

egyeztetésre továbbküldendö terveket a Partnerségi egyeztetés szabályai szerint határidőben elhelyezi a
www.dunavarsan .hu honlapon.

7.8. Tervezo a teljesítési, részteljesitési határidöelött is teljesfthet ésszámlázhat.
8. Nyilatkozattétel, kapcsolattartás
A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan

együttműködnek.Az együttműködéssoránjognyilatkozat-tételrejogosultdí;:
a) a Megrendelő részéről: Dunavarsány Város Önkormányzatánakfelhatalmazása alapján Gergöné
Varga Tünde polgármester (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu,
+36-24/521-040),
b) a Költségviselő részéről: Bablena László ügyvezetö (2660 Balassagyannat,
balazs.dezso bablenatrade.hu, +36-30-294 7604).

Ady E. u. 31,

c) a Tervező részéről: Berényi Mária ügyvezető Ígazgató (1111 Budapest, Stoczek utca 19. TV 3.,
urbanitas urbanitas.hu, +36-1/466-2018).
9. Fizetési garanciák:

Megrendelö kijelenti, hogy tárgyi munka dijellenértéke rendelkezésére áll, annak kifízetését garantálja,
kijelenti továbbá,hogy a tervezéssel kapcsolatban eljárásraésatervezési szerzödésaláírásárajogosult ésez
nem sérti egyéb fél érdekeit.
10. Igazolás:

Megrendelö igazolja a dokumentálás egyes szakaszaiban az elkészített anyag számlázásáhozszükséges
készültségi fokát a szállítástól számított 15 napon belül.
11. Elállás

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerzodés 4. 11. pontja szerint kibocsátott számlák
megfizetése határidörenem történikmeg, úgy a Tervezö írásban a Megrendelö felé tettjelzését követoen,
jelen szerzödésszerintí tervezési munkákat Tervezö nem folytatja, a továbbivéleményezésiésjóváhagyási
dokumentációkból ajelen szerzödés szerinti tervezési területet kihagyja. Felek megállapodnak, hogy ennek
bekövetkeztét a Megrendelö részéröl szerzödésszegésnek tekintik és a jelen szerzödés alapján a

településrendezésitervek módositásárairányulóeljárástazonszakaszábanlezárják.A lezárása Megrendelö
és a Tervezö közösen aláírtjegyzökönyvben rögzített egybehangzó nyilatkozatával történhet. Tervezö ebben

azesetbenjogosult a kiegyenlített számlákszerintí tervezési dijat teljes egészébenmegtartani.
13. Egyéb megállapodások:

A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, - a Megrendelö részéröl eljáró
Polgármester a Képviselő-testulet 2021. december 14. napján hozott, 171/2021 (XII. 14.) számúhatározata
felhatalmazásával, -jóváhagyólag és cégszerűen 8 példányban írták alá, melyböl 4 példány a Megrendelöt,
2 a Költségviselöt, 2 példány a Tervezöt illet.

Dunavarsány, 2022.

Budapest, 2022.

GergonéVarga Tünde
dr. Szildgyi Akos
DunavarsányVáros Onkormányzata
polgármester
jegyző, mint ellenjegyzö
mint Megrendelö

Bablena László

Bablena Trade Kft.
ügyvezetö

mint Költségviselö

Berényi Mária
Urbanitás Kft.,
ügyvezetö
mint Tervezö

TERVEZÉSISZERZODES

amely létrejött
egyrészről

Dunavarsány Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13

törzskönyvi azonosító száma: 730875
képviseli: Gergöné Vaiga Tünde polgármester,
továbbiakban: Onkormányzat, Megrendelő
másrészröl

Kuni-Red Trade Kft.

cfme: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 12.
e-mail: gabor. kunired@gmail. com
adószám: 14500912-2-13

cégjegyzék szám: 13-09-123766
képviseli: Kunsági Gábor
továbbiakban: Koltségviselő,
harmadrészről URBANITAS Tervezo és Tanácsadó Kft.

címe: 1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. 3.
adószám: 10368688-2-43

azonosítók: Cg 01-09067788
statisztikai számjel: 10368688-6831-113-01
képviseli: Berényi Mária ügyvezetö,
továbbiakban;Tervező,

felek együttesen említve: Felek,
EIőzmények

A. Az ÖnkormányzatKépviselö-testülete 171/2021. (XII. 14. ) számúhatározatával

a. támogattaa KUNI-REDTRADE kft., mint fejlesztö és kérelmezőáltal benyújtott telepítési
tanulmánytervben bemutatott kezdeményezést, Dunavarsány településrendezési eszközeinek
módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való befogadását;

b. vállalja az önkormányzattal kötött teleptllésrendezési szerzödésben a településrendezési
eszközök módosításának,
költségeinekviselését;

valamint a fejlesztés járulékos és a megvalósítás. tényleges

c. felkérte a Polgármestert, hogy a döntésrölértesítse a kérelmezöt.

B. AzA. pont szerintimunkákata Felekazalábbiakszerintkivánjákmegvalósitani:
1. A szerződés tárgya:

Megrendelö megrendeli, Tervezö pedig elvállalja, hogy elkészíti Dunavarsány Város hatályos
településrendezési eszközei módositásának tervezési munkáit az Elözményekben szereplő feladatokra
vonatkozóan.

2. A Tervezé a tervezési munkákat az alábbi tartalommal köteles elkészfteni:

I.

Megalapozó vizsgálat: Az önkonnányzati föépítész irásban határozza meg a tartalmát a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési slratégiáról és a
településreiidezésieszközökrol,valamint egy'es településrendezésisajátosjogintézményeh-ölszóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. sz. mellékletében
meghatározott tartalom figyelembe vételével:
1. Helyzetfeltáró munkarész
2. Helyzetelemzö munkarész
3. Helyzetértékelő munkarész

II.

Program és Alátímasztó javaslatok: Az önkormányzati föépítész írásban határozza meg a
tartalmát a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott tartalom figyelembe vételével:
1. A területi terveknek való megfelelés igazolása

2. A biológiaiaktivitásértékszintentartásánakigazolása
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tájrendezési javaslat
Zöldfelületi rendszer fejlesztése
KözlekedésÍ javaslatok
Közműfejlesztési javaslatok
Kömyezeti hatások és feltételek
Szabályozásikoncepció

9. Beépítési terv

III.

Egyeztetésianyag a Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek való megfeleléssel
1. Megalapozó vizsgálat

2. A Településszerkezeti terv (atovábbiakban: TSZT) módosítása
2. 1.

A TSZT alátámasztó munkarészei

2. 2.

A TSZT módosítás jóváhagyásra kerülö munkarészei (határozat-tervezet, a Szerkezeti
tervlap módosftásijavaslata

3. A helyi ÉpitésiSzabályzat (a továbbiakban: HESZ) módosítása
3. 1.

A HÉSZmódosítás alátámasztó munkarészei

3.2.

A HÉSZmódosításjóváhagyásrakerülömunkarészei(rendelet-tervezet, a Szabályozási

terv módosítási javaslata)
Dunavarsán hatál os Tele ülésszerkezeti tervének módosítása A : Határozat tervezet a módosításához

és annakmellékletekénf a Településszerkezeti tervlap módosításijavaslata.
Dunavarsán hatál os É ítési Szabál zatának módositása A : Rendelet-tervezet az Epítési Szabályzat

módosításijavaslata. A rendelet tervezete ajogalkotásról szóló2020. évi CXXX. törvény, valamint a
jogszabályszerkesztésröl szóló61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet elöírasai szerint készül.
Dunavarsán VárosÖnkormán zataKé viselö-testületének 21/2017. XII. 12. önkormán zati rendelete a
tele üléské védelméról módosftása B : Rendelet tervezet a módosításhoz a rendelet mellékleteivel
együtt.

E

éb más 'o szabál okon ala uló munkarészek: A tervezési feladatok elözetes megltélése alapján nem

szükséges a tervezéshez kapcsolódóan az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet szerintiKörnyezetivizsgálatkészítése, igyazta tervezésidíj semtartalmazza.
Amennyiben valamely érintett hatóság mégis Komyezeti vizsgálat elkészitését kéri, akkor az önálló
feladatként kerülhet végrehajtásra, különszerzödésben, vagy ezen szerzödésmódositásával, mely érinti a
szerzödéses összeget.

Dunavarsány egész települést lefedő Örökségvédelmi hatástanulmánya jelen tervezési feladathoz is
felhasználható, így önállóúj Örökségvédelmihatástanulmány elkészítését kéri, akkor az önállófeladatként
keriilhet végrehajtásra, különszerzödésben, vagy ezen szerzödés módosításával, mely érinti a szerzödéses
összeget.

IV.

Végsőszakmai véleményezésianyag

Az egyeztetö tárgyaláson elhangzottaknak megfelelöen módositott, végsö véleményezési
dokumentáció elkészítése.

V.

Testületi jóváhagyásra előkészített anyag

A végsö szakmai vélemény alapján a tervek előkészítésejóváhagyásra.

VI.

Jóváhagyott TSZT és HÉSZ módosftás leszállítása egységes szerkezetű jóváhagyott
munkarészekkel.

3. Határidők, szállitási példanyszám:

I. ütem: Me ala ozóvizs álat Pro ram- és alátámasztó'avaslat önkormán zati belsö e
Szállítási határidö:

Szerzödéskötéstöl számított 90 nap

eztetés

Szállítási példányszám: azegyeztetésreelökészitettdokumentációdigitális(PDF)formában
kerülmegküldésrea Megrendelönekésa költségviselöknekis.
II. ütem: E eztetési an a - Partnersé i és állami az atási e eztetés vé énönkormán zati döntés
Szállitási határidö: I. ütem szerinti munkarészekre érkezö önkormányzati válasz
kézhezvételétöl számított 00 nap

Szállftási példányszám: Megrendelönek: a véleményezést kérökszámátólfúggöen
papír alapú dokumentáció + CD-k

Költségviselőknek:Az egyeztetésre elokészített dokumentáció digitális
(PDF) formábankerül megküldésre
III.

ütem: Partnersé i és állami az atási vélemén ek összefo laló'ának elkészítése e

eztetési el árás

lezárása(önkormányzati döntés):

Szállitási határido: II. ütem szerinti munkarészekre beérkezö utolsó vélemény kézhezvételétő)
számított 15 nap

Szállítási példányszám:véleményekösszefoglaloja(digitális formában)
IV ütem: Vé ső vélemén ezési dokumentáció

Szállítási határidö: A partnerségiésállamigazgatásiegyeztetéstlezáróönkormányzati
döntéstöl számított 15 nap

Szállítási példányszám: Megrendelönek 2 pld. papír alapú dokumentáció + 2 pld. CD
Költségviseloknek: Az egyeztetésre előkészitettdokumentáció digitális
(PDF) formábankerül megküldésre
V. ütem: Testületi 'óváha ásraelökészített an a

Onkormán zati döntés

Szállítási határidö: A végsö szakmai vélemény beérkezésétöl számitott 15 nap

Szállftási példányszám: Csakajóváhagyandó munkarészek kerülnek szállításra
Megrendelonek: 3 pld. papír alapon + 2 pld. CD

Költségviselöknek:Az egyeztetésre elökészftettdokumentáció digitális
(PDF) formábankerül megküldésre
VI. ütem: Jóváha ott tervek szállítása

Szállítási határidö: A 314/2012. (XI. 8.) Korm. readelet szerint

Szálli'tásipéldányszám: Megrendelönek: 2 pld. papir alapú dokumentáció+a szükseges

mennyiségűpl. CD, valamint az egységes szerkezetűTSZT és HESZ
jóváhagyott munkarészeiböl 3 pld. papír alapú dokumentáció + 3 pld.
CD

4. Tervezési díj és kifízetésének ütemezése;

4. 1.Megrendelökötelezettségetvállal arra,hogya Tervezöáltalszámlázottösszeget 15bankimunkaaapon
belül azalábbi4.2. pontban rögzített ütemezés szerint Tervezönek közvetlenül megfizeti.

4.2.A tervezésidíj Megrendelörészére:850.000forint+ 27% Áfa,azazNyolcszázötvenezerforint+ 27 %
Áfa.A tervezésidíj azalábbiakszerintiköltségeketfoglaljamagában:
4. 2. 1. Terrezési díj Dunavarsány Város Településrendezési eszközei felülvizsgálata és módosítása a

magasabb szintű jogszabályi kötelezettségek miatt, valamint a felmerült önkormányzati, föépítészi
módosítási szándékok,javaslatok szerint 700.000 forint + ÁFA,azazHétszázezerforint + AFA.

a) 1.részszámla:a 4. 2. 1.pont szerinti tervezési díj 50%-a, a3. pontll. üteménekteljesítésétkövetöen;
b)2. részszámla:a4.2. 1. pontszerintitervezésidíj 30%-a,a3. pontrV. üteménekteljesítésétkövetöen;
c)3. részszámla:a4.2. 1. pontszerintitervezésidij 10%-a,a 3.pontV. üteménekteljesítésétkövetöen;
d)végszámla: a 4. 2. 1.pont szerinti tervezési díj 10%-a,a3. pontVI. üteménekteljesítésétkövetöen
4.2.2. fervezési díj Dunavarsány VárosÖnkormányzataKépviselö-testületének a településkép védelméröl

szóló 21/2017. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása tervezési feladathoz kapcsolódóan
150.000forint+ ÁFAösszegben,azazEgyszázötvenezerforint+ AFAösszegben.

a) 1.részszámla:a 4.2.2.pontszerintitervezésidfj 50%-a,a 3. pontII. üteménekteljesítését követöen;
b)2. részszámla:a teljestervezésidíj 30%-a,IV.ütem:Végsövéleményezésidokumentáció;
c) 3.részszámla:a teljes tervezésidíj 10%-a,V. ütem:Testületijóváhagyásraelökészített anyag
d)végszámla:a teljes tervezési díj 10%-a, VI. Utem: Jóváhagyotttervek dokumentálása.

4.3. A tervezési dij magában foglalja a tárgyi dokumentáció Önkormányzat által igényelt fórumokon,
egyeztetéseken történő Tervezö általi bemutatását.

4.4. A tervezési díj nem tartalmazza az illetékes hatóságok által egyéb jogszabályok alapján elöírható
szakvélemények, hatásvizsgálatok, stb. (pl. környezeti vizsgálat) díját - amennyiben ezek elkészitósét az
illetékes hatóságokigénylik,úgya Megrendelö vállalásamellett, jelen szerződésmódosítása szükséges.
4.5. A Megrendelö tudomásul veszi, hogy a megalkotott rendelet szövege ésmellékletei alapján biztosított
épltésieloírások a magasabb szintűjogszabályokalapjánmódosulhatnak.
5. Adatszolgáltatás:

5.1.A Megrendelöadatszolgáltatáskéntazalábbiadatokatadjaáta Tervezönek:
digitálisadatszolgáltatások a LTK-on keresztül,
a hatályostervekfelhasználhatóságánakbiztositása,

a birtokábanlévöegyéb,a tervezéshezszükségesadatok,tanulmányok,dokumentációk.
6. Felelősség:

6. 1. A Megrendelö ésTervező közöttajelen szerződésböleredövitáskérdéseket a Felek kötelesek egymás
között békés úton rendezni.

6.2.Megrendelővállaljaa dokumentációkészi'tésealattajogszabályielöirásokszerintiegyeztetésieljárások
lefolytatasát, a dokumentációKépviselö-testületelévalóterjesztését, de a Képviselö-testületdöntéséért
felelösséget nem vállal.

6.3. A szerzöijogra vonatkozóan a Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítéssel a Tervező nem adja át
a mű személyhez füzödö szerzöi jogát, az továbbra is a Tervezöt illeti meg. Megrendelö a teljesítést
követően a szellemi alkotást sajáttevékenységi körében felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, illetve
harmadikszemélyrészéretovábbtervezéscéljábólátadhatja.
6.4. A Tervezo a tervdokumentációt a teljesitéskor hatályban lévö, a tervezésre vonatkozó elöírások

(jogszabály, szabvány, szabályzat, stb.) figyelembe vételével, a megoldás módjat speciálisan szabályozó
elöírásoknak megfelelöen készíti el. Ha a tervdokumentáció emiek megfelel, a teljesítés e vonatkozásábaa
szerzödésszerü.

7. Egyeztetés:

7. 1. A Tervezö a Megrendelö ÖnkormányzatKépviselö-testülete ésBizottságai döntéseit, a szakhatóságok
ésállamigazgatásiszervekvéleményétkötelesa terven átvezetní.

7.2. A Megrendelö jogosult és köteles a tervezési munkát figyelemmel kísérni, a már elkészült
munkarészeia-61 konzultálni, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából
lényeges kérdésekben állást foglalni.

Ha

a

tárgyi terrezési

feladat teljesítéséhez olyan

teye kenység

válna

szukségesséa Megrendelörendelkezésefolytán- hatóságiintézkedés,jogszabályváltozáskövetkezteben-,
melyet a Ten'ezönemvehetett figyelembe (kivévetervezöi mulasztásesetén), illetve amely mego dástól a
Fele'kkölcsönösegyetértésseltekíntettek el, úgya Feleka szerzödéstközosmegegyezéssel módositják.

7.3. A Tervezö a Megrendelö kéréseitegyeztetve, a hatályosjogszabályi keretek figyelembe vételével a
dokumentációba beépíti.

7.4. Tervezöazállamigazgatásiszervek, szakhatóságokáltaligényeltegyeztetéseketlefolytatja.
7.5. A véleményezési eljárásban érintettek meghivásáról a Megrendelö gondoskodik, a tárgyalásról
jegyzőkönyvkészül.A Tervezövállaljaa Megrendelővelvalóegyeztetést.

7. 6. A Tervező jogosult a tárgyi tervezési munka elvégzéséhez altervezőket, szakértöket bevonni. Ezek
díjazására a szerzödés keretösszege nyújt fedezetet.
7. 7. Tervezö az egyeztetésre továbbküldendö tervek módosítás-tervezetének 1 elektronikus példányáí a
Megrendelönek megküldi jelen szerzödésben rögzített elektronikus címre. Megrendelő vállalja az
egyeztetésre továbbküldendő terveket a Partnerségi egyeztetés szabályai szerint határidőben elhelyezi a
www.dunavarsan .hu honlapon.
7. 8. Tervezö a teljesítési, részteljesítési határidö előtt is teljesíthet és számlázhat.
S. Nyilatkozattétel, kapcsolattartás
A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzödés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan
együttműkodnek. Az együttműködés soránjognyilatkozat-tételrejogosultak:
a) a Megrendelő részérol: Dunavarsány Város Onkormányzatának felhatalmazása alapján Gergőné
Varga Tünde polgármester (2336 Dunavarsány, Kossutii Lajos utca 18., títkarsa
dunavarsan . hu,

+36-24/521-040),
b) a Koltségviselő részérél: Kunsági Gábor ügyvezetö (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utea 12.,
eabor.kumrediS.email. com. +36-20-2180672).
c) a Tervező részéről: Berényi Mária ügyvezetö Ígazgató (1111 Budapest, Stoczek utca 19. TV 3.,
urbanitas urbanitas.hu +36-1/466-2018).
9. Fizetési garanciák:
Megrendelő kijelenti, hogy tárgyi munka dijellenértéke rendelkezésére áll, annak kifízetését garantálja,
kijelenti továbbá, hogy a tervezéssel kapcsolatban eljárásra és a tervezési szerzödés alálrásárajogosult és ez
nem sértí egyéb fél érdekeit.
10. Igazolás:
Megrendelő igazolja a dokumentálás egyes szakaszaiban az elkészített anyag számlázásához szükséges
készültségi fokát a szállítástól számított 15 napon belül.
11. Elállás
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerzodés 4. 11. pontja szerint kibocsátott számlák
megfízetése határidöre nem történik meg, úgy a Tervező írásban a Megrendelő felé tettjelzését követően,
jelen szerzödés szerinti tervezési munkákat Tervező nem folytatja, a további véleményezési ésjóváhagyási
dokumentációkból ajelen szerzödés szerintí tervezési területet kihagyja. Felek megállapodnak, hogy ennek
bekövetkeztét a Megrendelö részéröl szerzödésszegésnek tekintik és a jelen szerzödés alapján a
településrendezési tervek módosítására irányuló eljárást azon szakaszában lezárják. A lezárás a Megrendelö
és a Tervezö közösenaláírtjegyzökönyvben rögzített egybehangzó nyilatkozatával történhet. Tervezö ebben
az esetbenjogosult a kiegyenlített számlák szerinti tervezési díjat teljes egészében megtartani.
13. Egyéb megállapodások:
A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezöt, - a Megrendelö részéröl eljáró
Polgármester a Képviselö-testület 2021. december 14. napján hozott, 171/2021 (XII. 14. ) számú határozata
felhatalmazásával, -jóváhagyólag és cégszerűen 8 példányban írták alá, melyböl 4 példány a Megrendelöt,
2 a Költségviselöt, 2 példány a Tervezöt illet.

Dunavarsány, 2022. február.....

Budapest, 2022.

Gergoné Varga Tünde
dr. SzilágyiAkos
Dunavarsány Város Onkormányzata
polgármester
jegyzö, mint ellenjegyzö
mint Megrendelö

Kunsági Gábor
Kuni-Red Trade Kft.
ügyvezetö

mint KölfségvÍseIő

Berényi Mária
UrbanÍtás Kft.,
ügyvezetö
mint Tervezö

TELEPÜLÉSRENDEZÉSISZERZODES
Amelyet egyrészről
Dunavarsány Város Onkormányzata

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13

törzskönyvi azonosító száma:730875

képviseli:GergőnéVargaTündepolgármester,
továbbiakban: Onkormányzat,

másrészröl
Kuni-Red Trade Kft.

címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 12.
e-mail: gabor.kunired@.email.com
adószám: 14500912-2-13

cégjegyzék szám: 13-09-123766
képviseli: Kunsági Gábor
Kunsági Gábor
cime:
e-mail:
an:

szül idő, hely:
személyi azonosító szám:
adószám:személyi szám:

mintkötelezettségvállalófejlesztö,a továbbiakban:Célmegvalósítója
VörösEdina
clme:

e-mail:
an:

szül idő, hely:
személyi azonositö szám:
adószám: személyi szám:

mint kötelezettségvállaló fejlesztö, a továbbiakban: Célmegvalósitója,

felekegyüttesen emlftve: Felek, kötöttek, azalábbifeltételekkel:
Elozmények

AzÖnkormányzatKépviselő-testülete 171/2021. (XU. 14.)számúhatározatával

^ ^ ^

^ ,.,. _,"_;

~a)"támogatta">. ' KUNI-RED TRADE kft. mint fejlesztő és kérelmezö által benyúJtottJelePIte^1
tmulmánytervben bemutatott kezdeményezést, Dunavarsany településrendezési eszközeinek
módosításához csatiakozótervezési munkákfolyamatábavaló befogadását;

b) vallalja az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben a településrendezesi

modositásának,valami'nta fejlesztésjárulékosésa megvalósitásténylegesköltségeinekviselését;

c) felkérte a Polgármestert, hogy a döntésrol értesitse a kérelmezöt.
Gergó'néVargaTünde dr. SzílágyiAkűs
polgánnester
jegyzO, mint ellenjegyzö
Uunavarsány Város Onkonnányzata

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022. ......... .... napján:

Kufisági Gábor
Kum-RedTrade Kft.

Cé)megvalósítója/Fejlesztö

Vörös Edina

Célmegvalósítója/Fejlesztö

2. A Célme valósító-atuladonosaa fe'lesztésselérintettDunavarsán , 0138/70,0138/71hrsz-úin atlanoknak:
(hrsz) Tulajdonos
Teljesterület/
^ Müvelésiág
,

Fe'lesztési terület (m^)

0138/70

VörösEdinatulajdoni hányad:

2983

kivett töltés

27017

kivett töltés

1/2

Kunsági Gábortulajdoni
hán ad: 1/2

0138/71

VorösEdina
Kunsá i Gábor

A fenti ingatlanok (továbbiakban: Ingatlimok) hatályos, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja jelen
megállapodás 1. számúmelléUetét képezi.
A szerződés célja
3.

A feilesztésiterületen,a Dunavarsány,0138/70és0138/71hrsz-úingatlanokonaCélmegvalósltójaa terUetre
vomtkozó"teiepülés7endezési tervmódosítás jóváhagyása után w Onkormányzat céljairal Tgegy^

fg'l'es'ztfat,benTházast'tívanmegvalósítani a településtervezesimunkákbefejeztévelrendelettel elfoga
ÉpltésiSzabályzat ésSzabályozásiTervek (atovábbiakban: SZT) alapján.

4. Az Önkormtoyzat, mint települési önkormányzat az 1. és 3. pontbm megha^aro^ott célok megvatósitasa

" ?dekébe"n"m'Magyarország'helyi önkormányzatairól szóló 2011. ^ évi CLXXX^ töi^ényben^o^zitett
tifeTadataíeUátása'körében - az Épitett kömyezet alakftásáról ésvéddmerol smlóW^ew
LXXv!l'L'tv~30/A~§ -a alapjm jelen szerzödéssel településrendezési szerzodést^köt a Cél megvalosit

mra''vonatkozó'an, hogyYszerz6désben meghatározott azon településfejlesztési feladatokat, amelyek ajelm
rz e~rz6désenaÍapulva°kizárólag fejlesztés megvalósításához kapcsolódnak, e^amelyek egyebkent a
a

feilödésév'e'Í azÖnkormányzatotterhelnék, a Céfmegvalósítója kizárólagsajátkoltségénmegvalósítsa.
fejlesztések eseteben^ amtíye^
SMrzödo'Fere k'megállapodnak abban, hogy Önkormányzatot terhelö
azon

az

^'ak'r&zbenkapcsolodn'akajelen szerzödéstárgyátképezöfejlesztéshez, törekszeneka költségekmegosztásat
célzómegállapodások megkötésére.
A szerzédéstárgya

5. A jelen Szerzödéstárgyaazonkölcsönöskötelezettségvállalásokrögzítése, amelyek szükségeseka 3. és4.
pontbanmeghatározott célokmegvalósltásához.
A területrendezéssel kapcsolatos feladatok

6. A fejlesztési terület megegyezik az Urbanitás Kft. által, a Kuni-Red Trade_Kft. ^s^ kesz^a
\~,Dunavarsány város telepuiésrendezési tervei módositásánakkezdemenyezéséheza^0138^0 és

'ÍwÍyr'cgziszamú telkekteruletére"megnevezésűTelepítési tanulmánytervben bemutatottterülettel.

7. A Felek rögzítik, hogy ezen szerzödés számítási alapjául a létrehozható maximális fejlesztési^ehetöséget
vesaTceÍ t"alapuÍ, °mely'a vonatkozó jogszabály alapján elkészüh"Dunavarsány város telepulésrendeze^
't^ei ~'módosttásának"kezdeményezéséhez~a 0138/70 és 0138/71 helyrajzi számu^telketJerületére'^
dokumentacion'ésTcél megvalósítójának vállalásán alapul. E szerint a Cél megvalósitoját terhelö fejlesztési
kötelezettségeka következők:

_

" .. ,, ^..,.,, "_; , __.., ""

7T''T'elekaÍ^kítassal"a"fe)íesztési területen kialakitható ingatlanok legfeljebb Telepitési^ tanulmánytervben

meghatór'ozott'maximalis'darabszámban:11 db ingatlan(7 db lakóingatlan,2 db közjólétierdöfunkciójú
ingatlan, 2 dbútfunkciójúingatlan);
GergoniVargaTlinde ir. SillagylAtas
polgármester
J'egyzö,mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Önkormányzata

Ellenjegyzem: Dunavarsány,2022. ......... .... napján:

Kunsági Gábor
Kuni-Red Tmde Kft.

Célmegvalósítója/Fejlesztö

Vörös Edina

Célmegvalósítója/Fejlesztő

7.2. Prognosztizált telkek száma: 7 db telekalakitást követöen, épithetö és kialakíthato epületdt^szama
összessegében:Tdb lakóépület, továbbá (ha tervezett egyéb rendeltetésű épulet) legfeljebb a Telepítési
tanulmánytervbenmeghatározottmaximálisdarabszámban; ....... ., . 4. db
" 0138/70
". "",.,",.
_,__. :_:
,

7~3~Prognosztizáltmaximálisan építhetö és kialakitható lakás száma épitési telkenként:
sz'ámui^gatíanontelkenként, összesen20dblakás,továbbáa 0138/71 helyrajzi szamuingatlanon telekalakítást
a

követőenkialakítandó 2 ingatlanon ingatlanonként 1-1 lakóingatlan, 1-1 melléképülettel;

7"4. A~laÍcofunkci6t kiszolgalógépjárműtárolóhelyeket alakitki a beépítésre szántingatlanokon belül;^ ^

7^Biztositja"az'ivóvíz kiépítóset a víziközmű hálózatfejlesztésével a víziközmű szolgáltató nyilatkozatai
7.6 Kiépíti és biztosítja a szennyvízellátást, egyedi közmű pótló berendezéssel, a víziközmű^ szolgáltató

nyiÍatkoz'atai-alaRJán,--a szennyvíz-hálózat kapacitásának rendelkezésre állása esetén hálózatot fejleszt a
viziközműszolgáltatómegfelelő nyilatkozatai alapján;

7.7. Az elektroinos ellátást kiépíti a meglévö hálózatrólmegoldható hálózatfejlesztéssel;
7. 8. Közvilágítási hálózatot épft;

_

^ ,., ",.

7.9.Törekszika megujulóenergiaforrásokhasznositásáranapelemes-fotovoltaikusrendszerkiépitésével;

7.10. Az 5542. helyrajzi számú, magántulajdonban lévö kivett út folytatásaként tervezett 16 méter^zéles
települési gyűjtöut, a kialakuló"12 meter széles magánút és a 0121 helyraJzi"számuö"komlmyzati
tulajdonú kivett közút esetében az ingatlanokat érintö szakaszokon útstabili2álást végez, szikkasztó
árkokatépit, zöldsávotalakít ki.

8. Az Önkormányzatkötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályoknak, más hatosági elöírasoknak^megfeletö

tósí~celok elérése érdekében a tervezőve'l, szakhatóságokkal együttműködik a hatáskörébe tartozó

kérdesekben---a fejlesztés megvalósítását a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott
településrendezési eszközökkellö időbentorténő módosításával lehetövéteszi.
A fejlesztéstervezett ütemezése,a teljes beruházásütemterve

9. A 7.pontbanfoglalttelepülésfejlesztésicélokmegvalósitósáhozazegyesütemekmegvalósításánakhatáridejét
azalábbiakszerinthatározzákmeg:

^

^ ......... . " . ,, ^,., ^", ., ;., ". , _^,... "^.

'L--ütem: településrendezesi eszközökmódosítását követöena telekalakítási eljárás lefolytatása 2022.
szeptember 01. határidőig;

II. ütem: letesitmények ésközművekkiépitése2024. augusztus 30.határidöig;
III.ütem:utakstabil'izálása,szikkasztóárkokkialakítása 2025.augusztus30.határidöig.

10. A Cél megvalósitójakötelezettséget vállal arra, hogy a 7. pontban részletezett^és a 9. pontbimutememtt
'saját koltségén, illetö'leg szükség esetén külsö forrás bevonásával vegzi el, a fejles^éshez

k^pcsoTódó'SZT-ben"eTöírt közterüÍet ésközműellátáskialakftásának,fejlesztesének, valame"nyl_koltseeet

safát'maga viseli, igy az Őnkormányzattól sem most, sem a Jövöben semmilyen jogcimen nem támaszt

megtérítósl igényt, mely igény érvényesitéséröl szerzödés aláírásáyal Cél megvalosjtója^ kifeJ'ezetten
'lem°ond.'~A telepulesfejlesztési'feladatok megvalósításával összefúggésbena Cél megvalósítójának feladatát
a

a

képezi különösenazok:
a) elökészftésének,
b) terveztetésének,

c) megépítéséhez szükségeskülönbözohatóságiengedélyekbeszerzésének,
d) kivitelitervei elkészittetésének,
e) megépitésének,

f) szükségeeseténhasználatbavételi engedélyek beszerzésének,
műszaki átadás-átvételi eljárások lefolytatásának, .... "

?) megvalosulási'dokumentaciók az egyes településfejlesztési célok tekintetében, mint közművek, utak,
stb.

i) azelkészültközcélúlétesítmények MagyarÁllamnak,Önkormányzatnak,vagykozszolgáltatástvégzőnek
történöátadásáigteljes körűüzemeltetésének, fenntartásának

Gergó'néVargaTünde dr. Szílágyi Afcos
polgármester
JcgyzO,mint ellcnjegyzö
Dunavarsány Város Onkormányzata

Ellenjegyzem: Dunavaisány, 2022.

napjan:

Kiinsági Gábor
Kmi-Rei Trade Kft.
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Vöros Edina
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saját költségen való viselése.
A

közlekedési

célú

infrastrukturális

beruházások

továbbá

a

zöldterilletek

megvalósításához,

használatbavételéhez, forgalomba helyezéséhez elengedhetetlenül szukségesek lehetnek a közműszolgáltatók
által elöírt, az új, az átépítésre, illetőleg bovítésre keriilö útpályák, illetöleg burkolt felületek alatti végleges
közműépitési, elektromos ellátást biztosító munkák, mint kapcsolódó munkálatok elvégzése. A Cél
megvalósítója azegyes infrastrukturális beruházásokmegvalósításával egyidejűlegvállalja ezek sajátköltségén
történö megvalósftását, az egyes tervek elözetes Onkormányzati jőváhagyásra történö benyújtását és
egyeztelését.

A Cél megvalósítója az Önkormányzat által meghatározott műszaki tartalom szerinti útstabilizációt végez,

továbbáDunavarsány Város ÖnkormányzataKépviselö-testületéneka helyi közutakkezelésénekszabályairól
szóló 4/2020. (III. ll. ) számú rendelete szerinti közútkezelöi hozzájárulást kéri. A műszaki elöirás és a

megfelelö közútkezelöihozzájámlásokalapján kialakított utat, annak elkészültétkövetöena Cél megvalósítója
készrejelenti.

11. A Cél megvalósítója a 9. és 10. pontban leírt beruházásokat saját költségére végzi, így az Onkormányzattal
szemben - jogcímtöl fúggetlenül, beleértve a ráépítést és a jogalap nélkuli gazdagodást is - megtérftési
igérmyel nem élhet, ilyen igényérőla Szerződésaláírásával kifejezetten lemond.
12. A fejlesztés következtében az Önkormányzatot terhelö esetleges jelen szerzödésben nem rögzített - a
fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó - az Onkormányzat által igazolt, ténylegesen felmerülö
tobbletköltségeket a Cél megvalósitója köteles átvállalni.

13. A Cél megvalósitója vállalja a 6. pontban meghatározott fejlesztési terület kiépítésének ütemezéséhez
Uleszkedöen, a fejlesztési céljának részeként, hogy

a) az 5531/1 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület és a 0121 helyrajzi számú kivett közút közötti
megközelítöleg ) 70 méter hosszú szakaszon, valamint a 71. 1. pont szerinti, telekalakítást követőenkialakuló 12
méter szélességű magánúton útstabilizálást végez, szikkasztó árkot épít, zöldsávot alakít ki. A stabilizálásra
kerülö útszakasz minimális műszaki tartalma: az útszakasz az útalap megbontása és erösítése nélkül is

aszfaltozható legyen, ezért az út kialakitása tartalmazza a 20 cm vastagságú 0/60-as szemeloszlású zúzott,
tömörített beton alkalmazását;

b) kiépíti az a) pont szerinti utakon a 9. pont szerinti fejlesztési programja, illetve az Epítési Szabályzat és
Szabályozási Terv szerinti felhasználáshozszükséges közmüveket - vezetékes szennyvíz ivóviz, stb. - a
közmű üzemeltetökkel együttműködve, és a közműveket a szolgáltatóknak, a Magyar Allamnak, ill. az
Önkormányzat részére térités nélkül átadja, tudomásul véve, hogy a közmű üzemeltetök és az
Önkormányzat csak abban az esetben veszi át ezeket, ha a kiépítés szabványos minöségben történt. Az

átadás idöpontja a vezetékek elkészültekor, legkésöbb az üzemeltetés megkezdésétmegelőzöen, az átadás
módja műszaki átadás-átvételi eljárás keretében, a közmű szolgáltatók által meghatározott megvalósulási
dokumentáció átadásával történhet;

c) kiépítí az a) pont szerinti utakat a 7. és 9. pont szerinti fejlesztési programja, illetve az Epítési Szabályzat
szerint és a kialakult utat az Önkormányzat részére térités nélkül átadja, kivételt képez ez alól a

magánútként funkcionáló, magántulajdonban maradó utakat, tudomásul véve, hogy az Onkormányzat csak
abban az esetben veszi át, ha az az egyeztetett műszaki elöírásoknak megfelelöen történt. Az átadás műszaki
átadás-átvételi eljárás keretében, az Onkormányzat által elöírt megvalósulási tervdokumentáció szerint
történik. A Cél megvalósitójajogosult véghatáridö előtt is teljesiteni. Az Onkormányzat vállalja, hogy út
sikeres műszaki átadás-átvételéneklezárásával, a Cél megvalósítójának írásbeli kezdeményezésére a 24.

pont szerinti lépésekethaladéktalanul megkezdi, ésa szükségesdöntéseketmeghozza;
14. Felek megállapodnak abban, hogy az Onkormányzat kizárólag külön megállapodással vesz tulajdonba
létesítményt. Amermyiben külon megállapodás szerint az Onkormányzat valamely létesítményt tulajdonba
vesz, azt kizárólag térités, azaz ellenérték megfizetése nélkül teszi, és ezen jogügylettel kapcsolatosan az
Önkormányzatoldalán - őt terhelö - esetlegesen felmeriilö közterhek, adók, vagy adók módjára behajtható
Gergö'né Varga Tünde

dr. SzÍlágyi Akos

polgármester

Jegyzö,mint ellenjegyzö

Dunavarsány Város Onkormányzata
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Vörös Edina
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egyébkötelezettségekteljesítése, valamintazÁfaÖnkormányzatrészéróltörténöfelmeruléseeseténazAfa-t a
Cél megvalósftójaköteles viselni.

15. A Felek tudomásul veszik, hogy a 7. pontban rögzített fejlesztési lehetöségek megváltozhatnak a
településrendezési eszközökmódosítási folyamata, illetve a tervezés során. A megalkotott rendelet szövege és
mellékletei alapjánbiztosított építési elöírások a magasabbszintiijogszabályokalapjánmódosulhatnak. A helyi

építési szabályoknak a magasabb szintű jogszabályok megváltozása miatti kötelezö módositásból eredö

mindennemű felelősségét az Önkormányzatkizárja, illetöleg a Cél megvalósítója a Szerzödés aláírasával
feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond azon jogáról, hogy az Önkormányzattal szemben - jogcímtöl

fuggetlenul- megtérltésiigénnyeléljen,haajelenSzerzödésaláírásakorhatályosrendeletekalapjánbiztosított
építési előírások módosítására a részletezett okok miatt kerül sor

16. A Cél megvalósítoja vállalja, hogy a terület beépítésénél olyan műszaki - építészeti es kertépítészeti növénytelepftési megoldásokat alkalmaz, melyek nem eredményezik a meglévö taji - környezeti állapot
romlását, illeszkednek a táji kömyezetbe ésa helyi építészeti hagyományokhoz is.
Egyéb megállapodások

17. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzödés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan
együttműködnek.Azegyüttműködéssoránjognyilatkozat-tételrejogosultak:

a) a Cél megvalósítója részéröl: Kunsági Gábor (2336 Dunavarsány, K, ossuth Lajos utca 12.e-mail:
eabor. kunired(2>email. com, telefonszám: 06-20-218-0672)

b) azÖnkormányzatrészéröl:Dunavarsány Város Önkomiányzatánakfelhatalmazása alapján Gergöné Varga
Tünde polgármester (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., ol armester dunavarsan . hu , +3624/521-0401).

18. A Cél megvalósítója kijelenti, hogy a jelen szerzödés aláírására a szükséges jogosultsággal rendelkezik. A
Felek kölcsönösenés egybehangzóankijelentik, hogy ajelen szerzödésmegkötésekorkényszer, fenyegetés
hatása alatt nem álltak, tévedésben nem voltak, a szerzödésből az egyes feleket terhelö kötelezettségeket és

illetöjogosultságokatteljes körűenmegismertékésmegértették.A Célmegvalósitojarögzíti hogyazáltala a
jelenszerzödésbentettnyilatkozatokegybehangzóésteljesvalósakaratukattartalmazza,reszükrölrejtettindok
vagy titkos fenntartás nem áll ferm, azingatlannal kapcsolatos rendelkezési joguk nem korlátozott.

19. A jelen szerződés benyújtása és a felmerillö költségek viselése az illetékes foldhivatal felé a Cél
megvalósitójának a kötelezettsége.

20. Szerzödöfelek meghatalmazzákdr. VárhelyiPéterügyvédet(Cím: 1118 Budapest, Köbölkútu. 8., KASZ:
36071119), hogy ajelen településrendezési szerzödést elkészftse és ellenjegyezze, és a Feleket az illetékes
fiildhivatal előtt képviselje.

21. SzerzödőFelek megállapodnakabban,hogy a SzerzödésmegkötésénektényétazEtv. 30. §/A (5) bekezdése

alapján a Fejlesztesi Terilletre - tehát az érintett Dunavarsány, 0138/70 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni
háiiyadára, a 0138/71 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára - az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetik,

telekalakitást követöen az abból kialakuló ingatlan(ok)ra átvezetik. A Cél megvalósítoja a Szerzödés
aláirásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulásátadja ahhoz, hogy a fenti ingatlanokra a

településrendezési szerződés ténye az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre kerüljön. Jelen Szerződés a
településrendezésiszerzödésmegkötésetényénekingatlan-nyilvántartásifeljegyzésénekalapjáulszolgál.
Gergfftié Varga Tünde dr. Szílágyi Akos
polgármester
jegyző, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Önkormányzata
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Az Önkormányzatvállalja, hogy a településrendezésiszerzödésmegszünésétkövető 30 munkanapon belül
kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a feljegyzés törlését.

A Felekmegállapodnakabban,hogya Célmegvalósitójánakírásbeli kezdeményezésérea településrendezési
szerzödéstényénekaz ingatlan-nyilvántartásban való törlése, a telekalakitást követöen kialakult helyrajz
szám(ok)ról, a Szerzödésteljesítését követöen történhet. A készre jelentéstől számított 30 napon belül
földhivatali átvezetésre alkalmas módon, a szükséges dokumentumok rendelkezésére állását követően, a
törléshez szükséges kérelem aláírhaíó.

22. SzerzödoFelek megállapodnakabban, hogy a 12. c) alpontbanrögzített sikeres műszakiátadás-átvételének
megtörténtétkövetöképviselö-testületi ülésenaz Onkormányzat, dönt

a) azútésa víziközművekátvételérölésjelentelepülésrendezésiszerzödésmegszünéséröl,valamint
b)a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör/ény 14/A. § (I) bekezdése
alapjan - "Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz
vezet, amelyen az épített kömyezet alakításáról ésvédelméről szólótörvény szerinti épülettalálható. és

ugyanezen törvény 42. § szerint a "képviselö-testület hatásköréből nem ruházható át a közterűlet
elnevezése. " - az átvett közútelnevezéséröl.

23. A Szerzödö Felek vállalják, hogy ajelen Szerződés céljainak megvalósítása érdekében együttműködnek és e
célok megvalósitása érdekében szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket megfelelő idöben - saját
döntéshozatali eljárásuknak megfelelöen - megteszik, illetve az Önkormányzat a szükséges határidöben az
eljárásokat lefolytatja.

24. A Szerzödö Felek vállalják továbbá, hogy - különös tekintettel a mindenkor hatályos számviteli szabályok

betartására - a jelen Szerződés teljesítése érdekében szükséges további szerzödéseket, azok szükségessé
válásakorszületömegállapodásuknakmegfelelöenhaladéktalanulmegkötik, feltéve, hogy ajelen Szerzödés
vagy jogszabály alapján kotelezettségüket képezi, abban megállapodnak és a megkötendö szerzödés teljes
mértékben összhangban álljelen Szerzodés rendelkezéseivel.

25. A jelen Szerzödésselkapcsolatos, a SzerzödöFelekköztivagyvalamely Félrészéreadandómindenértesítés,

utasítás, felhívás, követelésvagy közléscsak írásban történheta hivatalos irat kézbesítésére vonatkozó külön
szabályok elöírásainak megtartásával. Ha aziratot annaktértivevénnyel történökézbesitése esetén az értesitett

azátvételmegtagadásamiatt, illetve a postai értesitésellenére nem veszát,úgya másodikkézbesítési ta'sériet
napjátkövetöötödikmunkanapon- ellenkezöbizonyításig- a küldeménytkézbesítettnek kell tekinteni.

26. A Szerzödésböl származó jogok és kötelezettségek a Szerzödö Felek általános, egyetemleges jogutódjaira
változatlan tartalommal szállnak át. A Cél megvalósítoja több jogutódja esetén a jogutódok felelössége

egyetemleges, amennyiben azÖnkormányzatésazesetlegesjogutódokmáskéntmegnem állapodnak.
27. Szerzödő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban Tulajdonos által vállalt kötelezettségek a

Fejlesztési Terület tekintetében azIngatlanok mindenkori tulajdonosait terhelik. Tulajdonos vállalja, hogy az
Ingatlanok, vagy azok egy részének- bármilyenjogcímen történö- átruházásajogutódlásnakminösul ésez
esetbenjelen szerzödés szerinti kötelezenségeket Tulajdonos köteles az új tulajdonosra átruházni, illetöleg
kizárólagosan ezen kötelezettségek átvállalásával lehetséges az Ingatlanok tulajdonjogának átmházása,
fuggetlenül azátruházásjogcímétöl.

28. A Cél megvalósítója az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélktll a Szerzodésben vállalt
kötelezettségei tekintetében harmadik személlyel nem köthet részbeni vagy teljes kötelezettség-, illetve
tartozásátvállalásra és/vagy teljesitésátvállalásra vonatkozó megállapodást.
29. Ha a Szerzödés a Szerződő Felekre hivatkozik, ez magában foglalja a Szerzödö Felek egyetemleges vagy
szingulárisjogutódjairavaló hivatkozást is.
Gergoné Varga Tünde dr. SzilágyiAkos
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30. A Szerzödésbenfoglaltésaze Szerzödésselösszeffiggöinformációk,valammt a Szerzödesselkapcsolatban a

SzerződöFeleknek egymásra vonatkozóan tudomásárajutott információk - ameimyiben a magyar jog

kötelezöenérvényesülőszabályaimáskéntnem rendelkeznek - üzletititoknak minösülnek, ésmint ilyenek
részesülnekjogi védelemben.

31. SzerzödöFelekmegállapodnak abban,hogy ajelen szerzödésazalábbiesetekben megszűnik:
a) ajelenszerzödésbenmeghatározottfejlesztésmegvalósulásával,

b) amennyibenaz egyeztetési ésvéleményezési eljárás, vagy egyébként azÖnkormányzat által megmdított
teTep'üÍésrendezésT'eljárás során veleményezök, szalAatóságok részéröl jelen^szerzodésjffinnti
fglesztés'és/vagy teruletrendezés elutasításra kerül,vagyolyan kifogás, igénymerul fel amely a fejlesztes
megvalósulását"Íehetetlenné teszi,vagygazdaságimegvalósíthatóságátrontja, a határozat,vélemény,vagy
a

a

elöírás Felektudomásárajutásánakidöpontjában;

c) amennyibena fejlesztés a Célmegvalosítója érdekkörében felmerülö bámely oknál fogwa ellehetetlenül,
a lehetetlenüléstényénekazÖnkormányzatfelétörténöbejelentésénekidöpontjában.

32. Szerzödőd Felek megállapodnak abban, hogy a fejlesztés tárgyának a tervezési és^engedelyezési folyamat

sorarTbekövetkezetTváltozása figyelembe'vétele érdekében jelen szerzödést a fejlesztés megvalósftását

lehrtöve"tévo-településrendezési~eszközöknek az Önkormányzatáltal történö módosftása jóváhagyását
megelözöen közösmegegyezéssel módosítják.

33. A jelenszerzodésbennemszabályozottegyébkérdésekbena Ptk.ésazÉtv.szabályaiazirányadók.
34. A Felek kötelezik magukat arra, hogy azesetleges jogvitáikat igyekeznek békésútonrendezni, amennyiben

ez neni jáma eredménnyel, abban az esetben a jogviták eldöntésére - értékhatártol fúggően - kikötik a
Szigetszentmiklósi Járásbíróság, illetve a Budapest KömyékiTörvényszékilletékességét.

35. Ha a Szerzödésvalamely rendelkezése a magyarjog alapján érvénytelen,jogszabálysértöjagybirói úton

kikényszerithetetlen, akkor a Szerzödés csak'a jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen illetve bTOi^uton
kikéiiyszerithetetlen részben válik érvénytelenné, és mindez nem érinti a megmaradó^ rendelkezesek
érrónyességetéThatályát kivéve, haa Szerzödés azérvénytelen rendelkezés hiányában értelmezhetetlenné,
vagy érthetetlennéválna.

36. A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezöt;_-^^önkormanyzatrcszerMelJ_ár6
Polgmmester'aKépviselö-testület 2021. december 14. napjan hozott 171/202L (XII. 14)^zamu^hatórozata

feihataÍmazásávaÍ - jóváhagyólag és cégszerűen 8 példányban irták alá, melyböl 4 példány az
az
Önkormányzatot, 4 példány a Cél megvalósítóját illet.

Gergó'néVargaTünde

dr. SzÍlágyiAkos

polgármester
Jegyzö, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Önkormányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022. ......... .... napján:

Kiinsági Gábor
Kmi-Red Trade Kft.
Cél megvaIósítóJa/Fejlesztö

Vörös Edina

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Dunavarsány, 2022. február ....

Dunavarsány Város Onkormanyzata

Gergöné VargaTünde dr. SzilágyiAkos
polgármester
jegyző,mintellenjegyzö
Onkormányzat

Kunsági Gábor
Cél megvalósftója/Fejlesztö

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022.

Dunavarsány, 2022. február.

Kuni-Red Trade Kft.

Kunsági Gábor
ügyvezetö

Célmegvalósitója/Fejlesztő

Voros Edina

Cél megvalósítja/Fejlesztő

TERVEZESI SZERZÖDÉS

amely létrejött
egyrészről

Dunavarsány Város Onkormányzata
címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonosító száma: 730875
képviseli: Gergöné Varga Tünde polgármester,
továbbiakban: Onkormányzat, Megrendelő

másrészről

Borka László

címe: 2030 Erd Alsóvolgyi út 56/a
an: Kálmán RozálÍa

szül idö, hely: Budapest, 1971. május 14.
adószám: 8381180570

személyi szám: 17105140029
továbbiakban: Költségviselo,
harmadrészröl URBANITAS Tervező és TanácsadóKft.

címe: 1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. 3.
adószám: 10368688-2-43

azonosítók: Cg 01-09067788
statisztikai számjel: 10368688-6831-113-01
képviseli: Berényi Mária ügyvezető,
továbbiakban: Tervező,

felek együttesen említve: Felek,
Elozmények

A. Az Önkormányzat Képviselo-testülete 172/2021. (XII. 14. ) számú határozatával

a. támogatta a Hrutka István, Borka Lászlóés a Vital Park kft., mint fejlesztö és kérelmezö által
benyújtott

telepítési

tanulmánytervben

bemutatott

kezdeményezést,

Dunavarsány

településrendezésieszközeinekmódosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatábavaló
befogadását;
b. vállalja az önkormányzattal kötött településrendezési szerzödésben a településrendezési
eszközök módosításának, valamint a fejlesztés járulékos és a megvalósítás tényleges
költségeinekviselését;
c. felkérte a Polgánnestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

B. Az A. pont szerinti munkákat a Felek azalábbiakszerint kívánják megvalósítani:
1. A szerződés targya;

Megrendelö megrendeli, Tervezö pedig elvállalja, hogy elkésziti Dunavarsány Város hatályos
településrendezési eszközei módosításának tervezési munkáit az Előzményekben szereplö feladatokra
vonatkozóan.
2.

I.

A Tervező a tervezési munkákat az alábbi tartalommal köteles elkészíteni:

Megalapozó vizsgálat: Az önkormányzati főépítész Irásban határozza meg a tartalmát a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezésieszközökről,valamint eg)'es településrendezésisajátosjogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet. (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. sz. mellékletében
meghatározott tartalom Hgyelembe vételével:
1. Helyzetfeltáró munkarész
2. Helyzetelemzö munkarész

3. Helyzetértékelőmunkarész

II.

Program és Alátámasztójavaslatok: Az önkormányzati föépítesz írásban hatarozza meg a
tartalmáta Korm. rendelet3. mellékletébenmeghatározotttartalom figyelembevételével:
1. A területi terveknek való megfelelés igazolása

2. A biológiai aktivitásérték szintentartásának igazolása
3. Tajrendezésijavaslat
4. Zöldfelületirendszer fejlesztése
5. Közlekedésijavaslatok

6. Közműfejlesztésijavaslatok
7. Kömyezeti hatások és feltételek
8. Szabályozási koncepció
9. Beépítési terv

III.

Egyeztetésianyaga Korm.rendeletszerintitartalmi követelményeknek valómegfeleléssel
1. MegalapozóvÍ2Sgálat

2. A Településszerkezeti terv(atovábbiakban: TSZT) módositása
2. 1.

A TSZT alátámasztó munkarészei

2.2

A TSZTmódosítás jóváhagyásrakerülömunkarészei(határozat-tervezet, a Szerkezeti
tervlap módosításijavaslata

3. A helyiÉpítésiSzabályzat(atovábbiakban:HESZ)módositása
3. 1.

A HÉSZmódosltás alátámasztó munkarészei

3.2

A HÉSZmódosltásjóváhagyásra keriilö munkarészei (rendelet-tervezet, a Szabályozási
terv módositási javaslata)

Dunavarsán hatál osTele ülésszerkezetitervénekmódosítása A : Határozattervezeta módosításához
ésannak mellékleteként a Településszerkezeti tervlap módosítási javaslata.

Dunavarsm--hatál OSÉ ítési Szabál zatánakmódosítása A : Rendelet-tervezet azEpítési Szabályzat

módosításTjavaslata. A rendeletterrezeteajogalkotásrólszóló2020.éviCXXX^törveny,valamint a
.

ésrölszóló61/2009. (XII. 14. ) IRM rendelet előirasai szerint készül.

Dmavmsm-~VarosÖnkormánzataKé viselö-testületének21/2017. XII.12. önkormá^zatirendelete a
tele űléské védelmérölmódosítása B : Rendelettervezeta módositáshoza rendeletmellékleteivel
együtt.

E éb más 'o szabál okon ala uló munkarészek: A tervezési feladatok elözetes megítélése alapjan nem

szüksegeTa tervezéshez kapcsolódóan azegyes tervek, illetve programok kömyezeti Mzsgábtarolszolo
2a005°(Í. ll.)Korm.rendeletszerintiKörnyezetivizsgálatkészltése,Igyaztatervezesidljsemtartalmazm.
Amennyiben valamely érintett hatóság mégis Kömyezeti vizsgálat elkeszítéset kéri,^ akkor az^önalló

'feTadatkéntkeriUhet vegrehajtásra, külonszerzödésben,vagy ezen szerzödésmódosításával, mely érinti a
szerzödésesösszeget.

^

,

,

.

.

,. ",,.,,

Dunavarsány egész települést lefedö Örökségvédelmihatástanulmánya jelen^tervezes^teladathoz^s
feÍhas'ználható. Tgy önálloúj Örökségvédelmihatástanulmány elkészítését kéri,akkor azönallófeladatként

ker'tUhet'vegrehaJtásra, külonszerződésben,vagyezenszerzödésmódosításával, mely érintia szerzodéses
összeget.

IV.

Végső szakmai véleményezési anyag

...

,

" ,, ,

__^_;

Az°-egyeztetö tárgyaláson elhimgzottaknak megfelelően módosított, végsö véleményezési
dokumentációelkészítése.

V.

Testületi jóváhagyásra előkészitett anyag

A végsöszakmaivéleményalapjána tervek elökészitésejóváhagyísra.

VI.

Jóváhagyott TSZT és HÉSZ modosítás leszállitása egységes szerkezetü jóváhagyott
munkarészekkel.

3. Határidők,szállítási példányszám:

I. ütem:Me ala ozóvizs álat Pro ram- ésalátámasztó 'avaslat önkormán zati belsö e
Szállítási határidö:

Szerződéskötéstöl számított 90 nap

eztetés

Szállitásipéldányszám: az egyeztefésre elökészített dokumentáció digÍtális (PDF) formában
kerül megküldésre a Megrendelönek és a költségviselöknek is.
II. ütem: E

eztetési an a - Partnersé Í és államí az atási e

eztetés vé én önkonnán zati döntés

Szállitásihatáridö: I. ütem szerinti munkarészekre érkezöönkormányzativálasz
kézhezvételétölszámított 00 nap
Szállítási példányszám: Megrendelönek: a véleményezést kérökszámától függoen
papír alapú dokumentáció + CD-k
Költségviselöknek: Az egyeztetésre elökészített dokumentáció digitális
(PDF) formában kerül megküldésre
III.

ütem: Partnersé i és állami az atási vélemén ekösszefo laló'ánakelkészftése e

eztetési elárás

lezárása(önkormányzati döntés):
Szállítási határidö: II. ütem szerintí munkarészekre beérkezö utolsó vélemény kézhezvételétől
számftott 15 nap

Szállítási példányszám: vélemények összefoglalója (digitális formában)
IV ütem: Vé sö vélemén ezési dokumentáció

Szállitási határidö: A partnerségi és államigazgatási egyeztetést lezáró önkormányzati
döntéstol számított 15 nap

Szállítási példányszám:

V ütem: Testületi "óváha

Megrendelönek 2 pld. papír alapú dokumentáció + 2 pld. CD
Költségviselöknek: Az egyeztetésre előkészített dokumentáció digitális
(PDF) formában kerül megküldésre

ásra elökészített an a

Onkormán zati döntés

Szállítási határidő: A végsö szakmai vélemény beérkezésétöl számított 15 nap
Szállítási példányszám; Csak ajóváhagyandó munkarészek kerülnek szállításra
Megrendelönek: 3 pld. papír alapon + 2 pld. CD
Költségviselöknek: Az egyeztetésre előkészített dokumentáció digitális
(PDF) formábankerül megküldésre
VI. ütem: Jóváha ott tervek szállítása

Szállítási határidö: A 314/2012. (XI. 8. ) Komi.rendelet szerint
Szállítási példányszám: Megrendelönek: 2 pld. papír alapú dokumentáció + a szükséges
mennyiségü pl. CD, valamint az egységes szerkezetü TSZT és HESZ
jóváhagyott munkarészeiböl 3 pld. papír alapú dokumentáció + 3 pld.
CD

4. Terrezési díj és kifízetésének ütemezése:
4. 1. Megrendelö kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezö által számlázott összeget 15 banki munkanapon
belül az alábbi 4. 2. pontban rogzített ütemezés szerint Tervezőnek közvetlenül megfízeti.
4. 2. A tervezési díj Megrendelö részére: 516. 670 forint + 27 % Afa, azaz Otszáztizenhatezer-hatszázhetven
forint + 27 % Afa. A tervezési díj az alábbiak szerinti költségeket foglalja magában:
4. 2. 1. Tervezési díj Dunavarsány Város Településrendezési eszközei felülvizsgálata és módosítása a
magasabb szintű jogszabályi kötelezettségek miatt, valamint a felmerült önkormányzati, föépítészi
módosítási szándékok, javaslatok szerint 466. 670 forint + AFA, azaz Négyszázhatvanhatezerhatszázhetvenforint + AFA.

a) 1. részszámla: a 4. 2. 1. pont szerinti tervezési díj 50%-a, a3. pontll. üteménekteljesítésétkövetöen;
b) 2. részszámla: a 4. 2. 1. pont szerinti tervezési díj 30%-a, a 3. pont TV. üteménekteljesítésétkövetöen;
c) 3. részszámla: a 4. 2. 1. pont szerinti tervezési díj 10%-a, a 3. pontV. üteménekteljesítésétkövetöen;
d) végszámla: a 4. 2. 1. pont szerinti tervezési dij 10%-a, a 3. pont VI. ütemének teljesltését követöen.
4. 2. 2. Tervezési díj Dunavarsány Város Onkormányzata KépvÍselö-testületének a településkép védelméről
szóló 21/2017. (XII. 12. ) Önkormányzatí rendeletének módosítása tervezési feladathoz kapcsolódóan
50. 000 forint + AFA összegben, azaz Otvenezer forint + AFA összegben.
a) 1. részszamla: a 4. 2. 2. pont szerinti tervezési dij 50%-a, a 3. pont II. ütemének teljesítését követöen;
b) 2. részszámla: a teljes tervezési díj 30%-a, IV. ütem: Végsö véleményezési dokumentáció;
c) 3. részszámla: a teljes tervezési dij 10%-a, V. ütem: Testületi jóváhagyásra elökészftett anyag

d)végszámla:a teljes tervezésid)j 10%-a,VI.ütem:Jóváhagyotttervek dokumentálása.
4.3. A tervezési dij magában foglalja a tárgyi dokumentáció Önkormányzatáltal igényelt fóramokon,
egyeztetéseken történöTervezo általi bemutatását.

4.4. A tervezési díj nem tartalmazza az illetékes hatóságokáltal egyébjogszabályok alapjm eloírható
szakvélemények, hatásvizsgálatok, stb. (pl. kömyezeti vizsgálat) díját - amemyiben ezek elkeszitését az
ilktékeshatoságokigénylik, úgya Megrendelö vállalásamellett,jelen szerzödésmódosftásaszükséges.
4.5.A Megrendelötudomásulveszi, hogya megalkotott rendelet szövegeésmellékletei alapjánbiztosított
épitésielöiíásoka magasabbszintűjogszabályokalapjánmódosulhatnak.
5. Adatszolgáltatás:

5.1.A Megrendelöadatszolgáltatáskéntazalábbiadatokatadjaáta Tervezönek:
digitális adatszolgáltatások a LTK-on keresztül,
a hatályostervekfelhasználhatóságánakbiztosítása,

a birtokában lévöegyéb, a tervezéshez szükséges adatok, tanulmányok, dokumentációk.

6. Felelősség:

6.1.A Megrendelö ésTervezoközöttajelen szerzödésböleredövitáskérdéseketa Felekkötelesekegymás
között békés úton rendezni.

6.2.Megrendelövállaljaa dokumentációkészítésealattajogszabályielöírásokszerinti^egyeztetési^ljárasok

lefolytatasát, a dokumentáció Képviselő-testület elé való terjesztését, de a Képviselö-testület döntéséért
felelösséget nem vállal.

6.3.A szerzöijogra vonatkozóan a Felekmegállapodnak abban, hogy a teljesítéssel a Tervezo nem adjaát
a'mű'személyhez fűzödőszerzöijogát, aztovábbra is a Tervezöt illeti meg. Megrendelő^a teljesítést

követöena'szeUemi alkotást saját tevékenységi körében felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, illetve
harmadik személy részéretovábbtervezés céljábólátadhatja.

6.4. A Tervezö a tervdokumentációt a teljesítéskor hatályban lévö, a tervezésre vonatkozó elöirások

(jogszabály, szabvány, szabályzat, stb.) űgyelembe vételével, a megoldás módjat speciálisan szabalyozó

elöirasoknakmegfelelöen készíti el. Haa tervdokumentáció ennekmegfelel, a teljesftés e vonatkozásában
szerzödésszerü.

7. Egyeztetés:

7.1.A Tervezöa Megrendelö ÖnkormányzatKépviselo-testülete ésBizottságaidöntéseit,a szakhatóságok
ésállamigazgatásiszervekvéleményétkötelesa terren átvezetm.

7.2. A Megrendelö jogosult és köteles a tervezési munkát figyelemmel kísémi, a már elkészült
munkarészekröl konzultalni, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából

Íenyeges'kérdésekben állástfoglalni. Haa tárgyitervezésifeladatteljesítésehez olyanteyékenységválna
szükségesséa Megrendelörendelkezésefolytán- hatóságiintéAedés,jogszabályváltozáskövetkezteben melyet a Tervezönemvehetett figyelembe (kivévetervezöimulasztásesetén),illetve amelymegoldastól a
FeTekkölcsönösegyetértésseltetíntettek el, úgya Feleka szerzödéstközösmegegyezéssel módosítják.

7.3. A Tervezö a Megrendelő kéréseitegyeztetve, a hatályosjogszabályi keretek figyelembe vételével a
dokumentációba beépiti.

7.4. Tervezö azállamigazgatási szervek, szakhatóságok által igényelt egyeztetéseket lefolytatja.

7.5. A véleményezési eljárásban érintettek meghivásáról a Megrendelö gondoskodik, a tárgyalásról
jegyzökönyvkészül.A Tervezövállaljaa Megrendelövel valóegyeztetést.

7.6. A Tervezöjogosult a tárgyi tervezési munka elvégzéséhezaltervezöket, szakértöket bevonni. Ezek
díjazására a szerzödéskeretösszege nyújt fedezetet.

7.7. Tervező az egyeztetésretovábbküldendétervek módositás-tervezetének 1 elektromkus peldmyát a
Megrendelőnek megküldi jelen szerzödésben rögzített elektronikus címre. Megrendelő vallalja az
egyeztetésre továbbküldendo terveket a Partnerségi egyeztetés szabályai szerint határidöben elhelyezi a
www. dunavarsan . hu honlapon.

7.8.Tervezöa teljesítési, részteljesitésihatáridöelöttis teljesíthet ésszámlázhat.
8. Nyilatkozattétel, kapcsolattartás

A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzodés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan
együttműködnek. Az együttműködés soránjognyilatkozat-tételrejogosultak:

a) a Megrendelő részérol: Dunavarsány Város Önkormányzatánakfelhatalmazása a apján Gergöné
Varga Tünde polgármester (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu,
+36-24/521-040),

b) a Költségviseró részérol: Borka László (2030 Érd Alsóvölgyi út 56/a. e-mail:
sporolienereiat(5!smail. com, telefonszám: 06706055446)

c) a Tervezé részéről: Berényi Mária ügyvezető igazgató (1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. 3.,
urbanitas urbanitas. hu, +36-1/466-2018).
9. Fizetési garanciák:

Megrendelö kijelenti, hogy tárgyi munka díjellenértéke rendelkezésére áll, aimak kifizetéset garantalja,
kijelenti továbbá,hogya tervezéssel kapcsolatban eljárásraésatervezési szerződésaláirásárajogosult ésez
nem sérti egyéb fél érdekeit.
10. Igazolás:

Megrendelö igazolja a dokumentálás egyes szakaszaiban az elkészftett anyag számlázásához szükséges
készültségifokáta szállitástólszámitott 15 napon belül.
11. EláIIas

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerzödés 4. 11. pontja szerint kibocsátott számlák
megfízetére határidörenemtörténikmeg, úgya Tervező frásbana Megrendelo feletenjelzeset követően,
jelen szerzödésszerinti tervezési munkákat Tervezö nemfolytatja, atovábbi yélemenyezési esjováhagyási

dokumentációkból ajelen szerzödésszerinti tervezési területet kihagyja. Felek megállapodnak, hogy ennek
bekövetkeztét a Megrendelö részéröl szerzodésszegésnek tekintik és a jelen szerzödés alapján a

telepUésrendezésitervekmódosításárairányulóeljárástazonszakaszabanlezárjákA lezárásaMegrendelö

ésaTervezőközösenaláírtjegyzökönyvben rögzített egybehangzónyilatkozatávaltörténhet.Tervezöebben
azesetbenjogosult a kiegyenlltett számlákszerintitervezésidíjat teljes egészébenmegtartani.
13. Egyéb megállapodások:

A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezöt, - a Megrendelő részeröl eljáró
Polgármester a Képviselö-testület 2021. december 14.napjánhozott 171/2021 (XII 14) számuhatározata
felhatalmazásával, -j6váhagyólag éscégszerüen 8 példányban írták alá,melyböl 4 példány a Megrendelöt,
2 a Költségviselöt, 2 példány a Tervezöt illet.

Dunavarsány, 2022. január 20.

Gergó'né Varga Tünde
dr. Szildgyi Akos
Dunavarsány Város Onkoraiányzata
polgármester
jegyzö, mint ellenjegyző
mint Megrendelö

Hrutka István

mint KöltségvÍselö

Budapest, 2022.

Berényi Mária
Urbanitás Kft.,
ügyvezetö
mint Tervezö

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
SZERZÖDES
Amelyet egyrészről
DunavarsányVáros Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonosftó száma: 730875

képviseli: GergőnéVargaTündepolgármester,
továbbiakban: Onkormányzat,
másrészröl
Borka László

címe: 2030 Erd Alsóvölgyi út 56/a
e-mail: sooroIienereiatíSiemail. com
an: Kálmán Rozália

szül idő, hely: Budapest, 1971. majus 14.
személyi azonosító szám: 17105140029
adószám: 8381180570

személyi szám: 17105140029
mint kötelezettségvállaló fejlesztö, a továbbiakban; Cél megvalosftoja,

felek együttesen említve: Felek, kötöttek, az alábbi feltételekkel:
Előzmények

AzÖnkormányzatKépviselö-testulete172/2021.(XII.14.) számúhatározatával
a) támogatta a Hrutka István, Borka László és Vitalpark Kft. nevében, Vámos Zoltán, mint fejlesztök és
kérelmezök által benyújtott telepítési tanulmánytervben bemutatott kezdeményezést, Dunavarsány

településrendezési eszközeinek módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való
befogadását;

b) vállalja az önkormányzattal kötött településrendezési szerzödésben a településrendezési eszközök
módosításának, valamint a fejlesztésjárulékos és a megvalósítás tényleges költségeinek viselését;
c) felkérte a Polgármestert, hogy a döntésról értesítse a kérelmezöt.
2. ACélme valósító'atula'donosaafe'lesztéssel érintett Dunavarsán , 0149/100 hrsz-úin atlannak:

Ingatlan (hrsz)
0149/140

Tulajdonos

Teljes terilleü

Művelésiág

BorkaLászló

Fe'lesztési terulet m2
78308

kivettbán atóéstöltés

A fenti ingatlanok (továbbiakban: Ingatlanok) hatályos, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja jelen
megállapodás 7. számú mellékletét képezL

GergffnéVargaTünde dr. SzilágyiAkos
polgánnester
Jegyző,mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkormányzata
EllenJegyzem: Dunavarsány, 2022. ......... .... napján:

Borka László

Cél megvalósítója/Fejlesztö

A szerződés célja

3. A fejlesztési területen, a Dunavarsány, 0149/140 hrsz-ú ingatlanon a Cél megvalósítója a területre vonatkozó
településrendezési tervmódosítás jóváhagyása után az Onkormányzat céljaival megegyezo fejlesztést,
beraházást kíván megvalósítani a településtervezési munkák befejeztével rendelettel elfogadott Epítési
Szabályzat és Szabályozási Tervek (a továbbiakban: SZT) alapján.

4. Az Önkormányzat, mint települési önkormányzat az 1. és 3. pontban meghatározott célok megvalósftása
érdekében - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített
Önkormányzati feladatai ellátása körében - az Épitett kömyezet alakításáról és védelméröl szólő 1997. évi
LXXVIII. tv. 30/A. § -a alapján jelen szerzödéssel településrendezési szerzödést köt a Cél megvalósitójával

arra vonatkozóan, hogy a Szerzödésbenmeghatározott azon településfejlesztési feladatokat, amelyek a jelen
szerzödésen alapulva kizárólag a fejlesztés megvalósitásához kapcsolódnak, és amelyek egyébként a terillet
fejlődésével az Önkormányzatotterhelnék, a Cél megvalósítója kizárólag saját költségén megvalósítsa.
SzerzödöFelek megállapodnak abban, hogy az Onkormányzatot terhelö azon fejlesztések esetében, amelyek
csak részben kapcsolódnak ajelen szerzödés tárgyát képezö fejlesztéshez, törekszenek a költségek megosztását
célzómegállapodásokmegkötésére.
Á szerződés tárgya

5. A jelen Szerződés tárgya azon kölcsönös kötelezettségvállalások rögzítése, amelyek szukségesek a 3. és 4.
pontban meghatározott célok megvalósílásához.
A területrendezéssel kapcsolatos feladatok

6. A fejlesztési teriilet megegyezik az Urbanitás Kft. által, a Hrutka István, Borka László és a Vital Park Kft.
részére készített, a "Dunavarsány Város Telepűlésrendezési tervei módosításának kezdeményezéséhez a
0149/106: 0149/107; 0149/108: 0149/109: 0149/110; 0149/111: 0149/136; 0149/140; 0138/105; 0138/44:

0138/45; 013S/49; 0138/22-26 helyrajzi számú telkek terúletére vonatkozóarí' megnevezésű Telepítési
tanulmánytervben bemutatott területtel.
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A Felek rögzitik, hogy ezen szerzödés számftási alapjául a létrehozható maximális fejlesztési lehetőséget
veszik célként alapul, mely a vonatkozójogszabály alapján elkészult "Dunavarsány Város Településrendezési
tervei módositásának kezdeményezéséhez a 0149/106: 0149/107; 0149/108: 0149/109: 0149/110: 0149/111:
0149/136: 0149/140; 0138/105; 0138/44: 0138/45: 0138/49: 0138/22-26 helyrajzi számú telkek területére
vonatkozóan" dokumentáción és a Cél megvalósitójának vállalásán alapul. E szerint a Cél megvalósítóját
terhelö fejlesztési kotelezettségek a következök:
7. 1. Telekalakítással a fejlesztési területen kialakítható ingatlanok legfeljebb Telepítési tanulmánytervben

meghatározoU maximális darabszámban: 1 db ingatlan (1 db lakóingatlan, 1 db garázs, 1 db raktárépület
funkció);

7. 2. Prognosztizált telkek száma: 1 db telekalakitás nem érinti, épfthetö és kialakltható épületek száma
összességében: 1 db lakóépület, továbbá egyéb tervezett rendeltetésű egységek: 1 db garázs, 1 db raktárépület
legfeljebb a Telepitési tanulmánytervben meghatározott maximális darabszámban;
7. 3. Prognosztizált maximálisan építhetö és kialakítható lakás S2áma épftési telkenként: 1 db a 0149/140
helyrajzi számú ingatlanonl db garázzsal, 1 db raktárépülettel;

7.4. A lakófunkciótkiszolgálógépjármütárolóhelyeket alakít ki a beépitésreszántingatlanokon belül;
7.5. Biztosítja az ivóviz kiépítését a víziközmű hálózat fejlesztésével a vlziközmű szolgáltató nyilatkozatai
alapján.

GergonéVargaTünde

dr, SzilágyiAkos

polgármester
jegyzö, mint ellenjegyző
Dunavarsány Város Onkormányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022. ......... .... napján:

Borka Lásztó

Cél megvalósitója/Fejlesztö

7.6. Kiépíti és biztosftja a szennyvizellátást, egyedi közmű pótló berendezéssel, a víziközmű szolgáltató
nyilatkozatai alapján;

7. 7. Az elektromos ellátást kiépíti a meglévő hálózatról megoldható hálózatfejlesztéssel;

7. 8. Nem épít közvilágítási hálózatot, az Önkormányzat felé azonban a késöbbiekben sem fordulhat a
közvilágítási hálózat kiépftésének igényével;

7.9. Törekszika megújulóenergiaforrásokhasznosításáranapelemes-fotovoltaikusrendszerkiépítésével;
7. 10. A 0152 helyrajzi számú 16 méter széles települési gyűjtöúton és 0149/139 helyrajzi számú települési
kiszolgáló úton a településrendezési kötelezettségének ingatlan-nyilvántartásból történö töriéséig
útkarbantartást végez.

8. Az Önkormányzatkotelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályoknak, más hatósági elöírásoknak megfelelő
fejlesztési célok elérése érdekében a tervezövel, szakhatóságokkal együttműködik a hatáskörébe tartozó
kérdésekben a fejlesztés megvalósítását a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott
településrendezésieszközökkellőidöbentörténömódosításávallehetővéteszi.
A fejlesztés tervezett űtemezése, a teljes beruházás ütemterve

9. A 7. pontban foglalt településfejlesztési célok megvalósftásához az egyes ütemek megvalósításának határidejét
az alábbiakszerint határozzákmeg:
I. ütem: létesítmények és közművek kiépítése: 2027. január;

10. A Cél megvalósítója kötelezettséget vállal arra, hogy a 7. pontban részletezett és a 9. pontban ütemezett
fejlesztést saját koltségén, illetöleg szükség esetén külső forrás bevonásával végzi el, a fejlesztéshez
kapcsolódó SZT-ben előírt közterület és közműellátás kialakitásának, fejlesztésének, valamennyi költségét
saját maga viseli, fgy az Önkormányzattól sem most, sem a jövöben semmilyen jogcímen nem támaszt
megtéritési igényt, mely igény érrenyesítéséröl a szerzödés aláírásával a Cél megvalósítoja kifejezetten
lemond. A településfejlesztési feladatok megvalósításával összefüggésben a Cél megvalósítójának feladatát
képezi különösen azok:
a) elökészitésének,
b) terveztetésének,

c) megépítéséhezszükségeskülönbözöhatóságiengedélyekbeszerzésének,
d) kiviteli tervei elkészíttetésének,
e) megépítésének,

f) szüksége esetén használatbavételi engedélyek beszerzésének,
g) műszaki átadás-átvételi eljárások lefolytatásának,

h) megvalósulási dokumentációk az egyes településfejlesztési célok tekintetében, mint közművek, utak,
stb..,

i) az elkészült közcélúlétesítmények Magyar Államnak, Önkormányzatnak,vagy közszolgáltatástvégzönek
történoátadásáigteljes körűüzemeltetésének, fenntartásának
saját költségen való viselése.
A

közlekedési

célú

infrastrukturális

beruházások

továbbá

a

zöldterületek

megvalósításához,

használatbavételéhez,forgalomba helyezéséhezelengedhetetlenül szükségeseklehetnek a közműszolgáltatók
által elöirt, az új, az átépítésre, illetöleg bövítésre kerülő útpályák, illetöleg burkolt felületek alatti végleges

közműépítési, elektromos ellátást biztositó munkák, mint kapcsolódó munkálatok elvégzése. A Cél
megvalósítoja azegyes infrastrukturális beruházások megvalósitásával egyidejűleg vállalja ezek sajátköltségén
tfirténő megvalósitását, az egyes tervek elözetes Önkormányzati jóváhagyásra történö benyújtását és
egyeztetését.

GergffnéVargaTünde dr. SzilágyiAkos
polgármester
jegyző, mint ellenjegyző
Dunavarsány Város Onkormányzata

Ellenjegyzem: Dunavarsány,2022. ......... .... napján:

Borka László

Cél megvalósítóJa/Fejlesztö

A Cél megvalósítója az Önkormányzatáltal meghatározott müszaki tartalom szerinti útstabilzációt yégez
továbbáDunavarsány Város ÖnkormányzataKépviselö-testületének a helyi közutakkezelésénekszabályairól
szóló 4/2020. (III. ll. ) számú rendelete szerinti közútkezelöi hozzájárulást kéri, A műszaki elöírás és a

megfelelö közútkezeloi hozzajárulások alapján kialakított utat, annak elkészültétkövetöen a Célmegvalósltója
készrejelenti.

11. A Cél megvalósitoja a 9. és 10. pontban leírt bemházásokat saját költségére végzi Igy az Önkormányzatta
szemben - jogcímtöl fúggetlenül, beleértve a ráépitóstés a jogalap nélküli gazdagodást is - megtérítési
igénnyelnemélhet,ilyenigényéróla Szerződésaláírásávalkifejezettenlemond.
12. A fejlesztés következtében az Önkormányzatotterhelö esetíeges jelen szerzödésben nem rögzitett - a

fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó - az Önkormányzat által igazolt, ténylegesen felmerillö

többletköltségeketa Célmegvalósítoja kötelesátvállalni.

13. A Cél megvalósitója vállalja a 6. pontban meghatározott fejlesztési terület kiépftésének ütemezéséhez
illeszkedően, a fejlesztési céljának részeként, hogy

a) A 0152 helyrajzi számú 16 méter széles telepulési gyűjtöúton és 0149/139 helyrajzi számú települési
kiszolgáló úton atelepülésrendezési kötelezettségének ingatlan-nyilvántartásból történötörléséigútkarbantartást
végez. ;

_^

b) kiépíti az a) pont szerinti utakon a 9. pont szerinti fejlesztési programja, illetve az Epítési Szabályzat és
Szabályozási Terv szerinti felhas2aiáláshoz szükséges közműveket - vezetékes ivóvíz, stb. - a közmű
üzemeitetökkel együttműködve, és a közműveket a szolgáltatóknak, a Magyar Allamnak, ill. az
Önkormányzat részére térités nélkül átadja, tudomásul véve, hogy a közmű üzemeltetők és az
Önkormányzatcsak abban az esetben veszi át ezeket, ha a kiépítés szabványos minöségben történt. Az
átadás időpontja a vezetékek elkészültekor, legkésöbb az üzemeltetés megkezdését megelözöen, az átadás
módja műszaki átadás-átvételi eljárás keretében, a közmű szolgáltatók által meghatározott megvalósulási
dokumentáció átadásával történhet.

14. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat kizarólag külön megállapodással vesz tulajdonba
létesítményt. Ámennyiben külön megállapodás szerint az Önkormányzat valamely létesitményt tulajdonba
vesz, azt kizárólag térités, azaz ellenérték megfizetése nélkül teszi, és ezen jogügylettel kapcsolatosan az
Önkormányzatoldalán - öt terhelö - esetlegesen felmeriilő közterhek, adók, vagy adókmódjárabehajfható

egyébkötelezettségekteljesítése, valamintazÁfaÖnkormányzatrészéröltörténöfelmerüléseeseténazAfa-t a
Cél megvalósítója köteles viselni.

15. A Felek tudomásul veszik, hogy a 7. pontban rögzített fejlesztési lehetőségek megváltozhatnak a

településrendezési eszközökmódosítási folyamata, illetve a tervezés során. A megalkotott rendelet szövege és
mellékletei alapjánbiztosított építési elöírások a magasabbszintüjogszabályokalapjánmódosulhatnak. A helyi

építési szabályoknak a magasabb szintű jogszabályok megváltozása miatti kötelező módositásból eredo
mindeimemű felelösségét az Önkormányzatkizárja, illetöleg a Cél megvalósítoja a Szerződés aláírásával
feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond azon jogáról, hogy az Önkormányzattal szemben - jogcímtol

fíiggetlenül - megtérftési igénnyel éljen, haajelen Szerzödés aláírásakor hatályos rendeletek alapján biztosított
építési elöirásokmódosítására a részletezett okok miatt kerül sor

16. A Cél megvalósítoja vállalja, hogy a terillet beépitésénél olyan műszaki - építészeti és kertépítószeti növénytelepítési megoldásokat alkalmaz, melyek nem eredményezik a meglévö taji - kömyezeti állapot
romlását,illeszkedneka tájikörnyezetbeésa helyiépítészetihagyományokhozis.
Egyéb megállapodások

Gergoné Varga Tünde dr. SzilágyiAkos
polgármester
jegyző, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkormányzata

EIlenjegyzem:Dunavarsány,2022. ......... .... napján;

Borka Lászlo

Cél megvalósitója/FeJlesztó

17 A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzödés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan
együttműködnek. Az együttműködés soránjognyilatkozat-tételrejogosultak;

a) a Cél megvalósítoja részéröl: Borka László (2030 Erd Alsóvölgyi út 56/a. e-mail:
soorolienerriatí%email. com. telefonszám: 06706055446.

b) az Önkormányzatrészéröl:DunavarsányVárosÖnkormányzatánakfelhatalmazásaalapjánGergönéVarga
Tünde polgármester (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., ol armester dunavarsan . hu , +3624/521-0401).

18. A Cél megvalósítója kijelenti, hogy a jelen szerzödésaláirásáraa szükségesjogosultsággal rendelkezik. A
Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerzödés megkötésekor kényszer, fenyegetés
hatása alatt nem álltak, tévedésben nem voltak, a szerzödésböl az egyes feleket terhelö kötelezettségeket és

illetöjogosultságokat teljes köriien megismerték és megértették. A Cél megvalósítója rögzíti, hogy az általa a
jelen szerzodésbentett nyilatkozatok egybehangzóésteljes valós akaratukat tartalmazza, részükrölrejtett indok
vagytitkos fenntartás nem áll fenn, azingatlannal kapcsolatos rendelkezésijoguk nem korlátozott.
19. A jelen szerződés benyújtása és a felmerillő költségek viselése az illetékes földhivatal felé a Cél
megvalósítójának a kötelezettsége.

20. Szerzödö felek meghatalmazzák dr. Várhelyi Péter ügyvédet (Cím: 1118 Budapest, Kobölkút u. 8., KASZ:

36071119), hogy ajelen településrendezésiszerzödéstelkészitseés ellenjegyezze, és a Feleket az illetékes
foldhivatal előtt képviselje.

21. Szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megkötésének tényét az Etv. 30. §/A (5) bekezdése

alapján a Fejlesztési Terilletre - tehát az érintett Dunavarsány, 0149/140 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadára - az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetik, telekalakítást követően az abból kialakuló
ingatlan(ok)ra átvezetik. A Cél megvalósitoja a Szerzödésaláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fenti ingatlanokra a településrendezési szerződés ténye az ingatlannyilvántartásba feljegyzésre kerüljön. Jelen Szerződés a településrendezési szerződés megkötése tényének
ingatlan-nyilvántartási feljegyzésénekalapjáulszolgál.

Az Önkormányzatvállalja, hogy a településrendezésiszerzödésmegszűnésétkövető 30 munkanapon belül
kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a feljegyzés törlését.

A Felekmegállapodnakabban,hogy a Cél megvalósítójánakírásbeli kezdeményezésérea településrendezési
szerzödéstényének az ingatlan-nyilvántartásbanvaló torlése, a telekalakítást követöen kialakult helyrajzi
szám(ok)ról, a Szerződésteljesítését követöen történhet. A készre jelentéstöl számított 30 napon belül
foldhivatali átvezetésre alkalmas módon, a szükséges dokumentumok rendelkezésére állását követöen, a
törléshez szükséges kérelem aláírható.

22. SzerződöFelek megállapodnakabban, hogy a 12. c) alpontban rögzített sikeres műszaki átadás-átvételének
megtörténtétkövetöképviselő-testületiülésenazOnkormányzat,dönt
a) azútésa viziközművekátvételérölésjelentelepülésrendezésiszerzödésmegszünéséröl,valamint
b)a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése
alapján - "Minden belterületi és olyan kűlterületi közterűletet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz
vezet, amelyen az épitett kömyezet alakitásáról ésvédelmérol szólótörvény szerinti épület található. " és

ugyanezen törvény 42. § szerint a ,jcépviselö-testület hatáskörébölnem ruházható át a közterület
elnevezése. " - az átvett közút elnevezéséröl.

23. A Szerzödő Felek vállalják, hogy ajelen Szerzödés céljainak megvalósftása érdekében egyuttműködnek és e

célok megvalósitása érdekében szükségesjognyilatkozatokat és intézkedéseket megfelelő idöben - saját
GergonéVargaTünde dr. SzilágyiAkos
polgánnester
jegyzö,mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Önkormányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány,2022. ......... .... napján:

Sorfca László

Cél megvalósítója/FejIesztö

döntéshozatali eljárásuknak megfelelően - megteszik, illetve az Onkormányzat a szükséges határidöben az
eljárásokat lefolytatja.

24. A SzerzödöFelek vállalják továbbá, hogy - különöstekintettel a mindenkor hatályos számviteli szabályok
betartására - a jelen Szerzödés teljesítése érdekében szükséges további szerzodéseket, azok szükségessé
válásakor születö megállapodásuknak megfelelöen haladéktalanul megkötik, feltéve, hogy a jelen Szerzödés
vagy jogszabály alapján kötelezettségüket képezi, abban megállapodnak és a megkötendö szerzödés teljes
mértékben összhangban áll jelen Szerzödés rendelkezéseivel.

25. Ajelen Szerzödéssel kapcsolatos, a Szerzödö Felek közti vagy valamely Fél részére adandó minden értesítés,
utasitás, felhfvás, követelés vagy közlés csak írásban történhet a hivatalos irat kézbesítésére vonatkozó külön
szabályokelöírásainak megtartásával. Haaz iratot annaktértivevénnyel történökézbesítése esetén az értesített
az átvétel megtagadása miatt, illetve a postai értesítés ellenére nem vesz át, úgy a második kézbesítési kísérlet
napját követö ötödikmunkanapon - ellenkezö bizonyításig - a küldeményt kézbesftettnek kell tekinteni.
26. A Szerzödésböl származójogok és kötelezettségek a Szerzodő Felek általános, egyetemleges jogutódjaira
változatlan tartalommal szállnak át. A Cél megvalósítója tobb jogutódja esetén a jogutódok felelössége

egyetemleges, amennyiben az Önkormányzatés az esetlegesjogutódok másként meg nem állapodnak.
27. Szerzödő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban Tulajdonos által vállalt kötelezettségek a
Fejlesztési Terület tekintetében az Ingatlanok mindenkori tulajdonosait terhelik. Tulajdonos vállalja, bogy az
Ingatlanok, vagy azok egy részének - bámiilyenjogcímen történö - átruházásajogutódlásnak minösül, és ez
esetben jelen szerződés szerinti kötelezettségeket Tulajdonos köteles ax. új tulajdonosra átruházni, illetőleg
kizárólagosan ezen kötelezettségek átvállalásával lehetséges az Ingatlanok tulajdonjogának átruházása,
fíiggetlenül az átruházásjogcímétöl.

28. A Cél megvalósítója az Önkormányzat elözetes írásbeli hozzajárulása nélkül a Szerződésben vállalt
kötelezettségei tekintetében harmadik személlyel nem köthet részbeni vagy teljes kötelezettség-, illetve
tartozásátvállalásra és/vagy teljesítésátvállalásra vonatkozó megállapodást.
29. Ha a Szerzödés a Szerzödö Felekre hivatkozik, ez magában foglalja a Szerződö Felek egyetemleges vagy
szingulárisjogutódjaira való hivatkozást is.

30. A Szerzödésbenfoglalt és az e Szerzodéssel összefüggőinformációk, valamint a Szerzödésselkapcsolatban a
Szerzödo Feleknek egymásra vonatkozóan tudomására jutott információk - ameimyiben a magyar jog
kötelezöen érvényesülö szabályai másként nem rendelkeznek - üzleti titoknak minősülnek, és mint ilyenek
részesülnekjogi védelemben.
31. Szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy ajelen szerzödés az alábbi esetekben megszűnik:

a) ajelen szerzödésbenmeghatározott fejlesztés megvalósulásával;
b) amennyiben az egyeztetési és véleményezési eljárás, vagy egyébként az Onkormányzat által megindított
településrendezési eljárás során a véleményezők, szakhatóságok részéröl a jelen szerződés szerinti
fejlesztés és/vagy területrendezés elutasításra kerül, vagy olyan kifogás, igény merül fel, amely a fejlesztés
megvalósulását lehetetlenné teszi, vagy gazdasági megvalósithatóságát rontja, a határozat, vélemény, vagy
elöírás Felek tudomásárajutásánakidőpontjában;

c) amennyiben a fejlesztés a Cél megvalósítoja érdekkörében felmerülö bármely oknál fogva ellehetetlenül, a
lehetetlenüléstényénekazÖnkormányzatfelétörténöbejelentésének idöpontjában.
32. Szerzödöd Felek megállapodnak abban, hogy a fejlesztés tárgyának a tervezési és engedélyezési folyamat
során bekövetkezett változása figyelembe vétele érdekében jelen szerződést a fejlesztés megvalósitását
GergőnéVargaTünde

dr. SzilágyiAkos

polgámiester
jegyzö, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkonnányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022. ......... .... napján:

Borka LászÍó

Cél megvalósítója/FeJlesztö

lehetővé tévo településrendezési eszközöknek az Onkormányzat által történö módositása jóváhagyását
megelözöenközösmegegyezéssel módosítják.
33. Ajelen szerzödésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. és az Etv. szabályai az irányadók.
34. A Felek kötelezik magukat arra, hogy az esetleges jogvitáikat igyekeznek békés úton rendezni, amennyiben
ez nem jáma eredménnyel, abban az esetben a jogviták eldöntésére - értékhatártól fllggoen - kikötik a
Szigetszentmiklósi Járásbíróság, illetve a Budapest Körayéki Törvényszék illetékességét.
35. Ha a Szerzödés valamely rendelkezése a magyar jog alapján érvénytelen, jogszabálysértő vagy bírói úton
kikényszerithetetlen, akkor a Szerzödés csak a jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen illetve bírói úton
kikényszerithetetlen részben válik érvénytelenné, és mindez nem érinti a megmaradó rendelkezések
érvényességét és hatályát kivéve, ha a Szerzödés az érvénytelen rendelkezés hiányában értelmezhetetlenné,
vagy érthetetlenné válna.
36. A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, - az Onkormányzat részéröl eljáró
Polgármester a Képviselö-testület 2021. december 14. napján hozott 171/2021. (XII. 14. ) számú határozata
felhatalmazásával - jóváhagyólag és cégszerűen 8 példányban írták alá, melyből 4 példány az
Önkormányzatot, 4 példány a Cél megvalósitoját illet.

Dunavarsány, 2022. február.

Dunavarsány, 2022. február

Dunavarsány Város Onkormányzata

Borka László

Gergöné Varga Tünde dr. SzÍlágyi Akos
polgármester
jegyzö, mint ellenjegyzö

Cél megvalósítója/Fejlesztö

Onkormányzat

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022.

TERVEZESI SZERZODES

amely létrejött
egyrészről

Dunavarsány Város Onkormányzata
címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonosító száma: 730875
képviseli: Gergöné Varga Tünde polgármester,
továbbiakban: Onkormányzat, Megrendelő

másrészről

Hrutka István

címe: 2220 Vecsés, Nagysándor Józsefutea 7
an: Szabó Erzsébet

szül idö, hely: Kiskőros, 1974. november 29.
adószám:8394134165

személyi szám: 17411290638
továbbiakban: Költségviselo,
harmadrészről URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft.

címe: 1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. 3.
adószám: 10368688-2-43
azonosítók: Cg 01-09067788
statisztikai számjel: 10368688-6831-113-01
képviseli: Berényi Mária ugyvezetö,
továbbiakban: Tervező,

felek együttesen említve: Felek,
Előzmények

A. Az ÖnkormányzatKépviselö-testülete 172/2021. (XII. 14.) számúhatározatával
a. támogatta a Hrutka István, Borka László és a Vital Park kft., mint fejlesztö és kérelmezö által
benyújtott telepítési tanulmánytervben bemutatott kezdeményezést, Dunavarsány
településrendezési eszközeinek módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való
befogadását;

b. vállalja az önkormányzattal kötött településrendezési szerzödésben a településrendezési
eszközök módosításának, valamint a fejlesztés jámlékos és a megvalósítás
költségeinekviselését;
c. felkérte a Polgármestert, hogy a döntésröl értesitse a kérelmezöt.

tényleges

B. Az A. pont szerinti munkákat a Felek azalábbiakszerint kivánjákmegvalósitani:
1. A szerzodés tárgya:

Megrendelö megrendeli, Tervezö pedig elvállalja, hogy elkészíti Dunavarsány Város hatályos
településrendezési eszközei módosításának tervezési munkáit az Elözményekben szereplő feladatokra
vonatkozóan.

2. A Tervező a tervezési munkákat az alábbitartalommal köteles elkészlteni:

I.

Megalapozo vizsgálat: Az önkormányzati föépitész írásban határozza meg a tartalmát a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
teleptilésrendezési eszközöh-ől, valamint egyes telepűlésrendezési safátos joginlézményekröl szóló
314/2012. (XI. 8.) Konn. rendelet. (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. sz. mellékletében
meghatározott tartalom figyelembe vételével:
1. Helyzetfeltáró munkarész
2. Helyzetelemzö munkarész

3. Helyzetértékelö munkarész

Program és AIátámasztó javaslatok: Az önkormányzati föépitész írásban határozza meg a

II.

tartalmát a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott tartalom figyelembe vételével:
1. A területi terveknek való megfelelés igazolása
A biologiai aktivitásérték szintentartásának igazolása
Tájrendezésijavaslat
Zöldfelületirendszer fejlesztése
Közlekedésí javaslatok
Közműfejlesztési javaslatok
Kömyezeti hatások és feltételek
Szabályozásikoncepció
9. Beépítési terv
III.

Egyeztetési anyag a Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek való megfeleléssel
1. Megalapozó vizsgálat
2. A Településszerkezeti terv (a továbbiakban: TSZT) módosítása
2. 1.

A TSZT alátámasztómunkarészei

2. 2.

A TSZT módosítás jóváhagyásra kerülö munkarészei (határozat-tervezet, a Szerkezeti
tervlap módosításijavaslata

3. A helyi ÉpitésiSzabályzat(a továbbiakban: HESZ) módosítása
3. 1.

3. 2.

A HESZ módositásalátámasztómunkarészei

A HÉSZmódositásjóváhagyásrakerülömunkarészei (rendelet-tervezet, a Szabályozási
terv módosításijavaslata)

Dunavarsán hatál os Tele ülésszerkezeti tervének módosítása A : Határozat tervezet a módosításához

és annak mellékleteként a Telepulésszerkezeti tervlap módosítási javaslata.
Dunavarsán hatál os É ítési Szabál zatánakmódosftása A : Rendelet-tervezet az Epítési Szabályzat

módosításijavaslata. A rendelet tervezete ajogalkotásról szóló 2020. évi CXXX. törvény, valamint a
jogszabályszerkesztésröl szóló 61/2009. (XII. 14. ) IRM rendelet elöírásai szerint készül.
Dunavarsán Város Önkormán zataKé viselö-testületének 21/2017. XII. 12. önkormán zati rendelete a
tele üléské védelméröl módosítása B : Rendelet tervezet a módositáshoz a rendelet mellékleteivel
együtt.

E éb más 'o szabál okon ala uló munkarészek: A tervezési feladatok elözetes megitélése alapján nem

szükséges a tervezéshez kapcsolódóan az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet szerintiKömyezetivizsgálatkészitése,így azta tervezésidy semtartalmazza.
Amennyiben valamely érintett hatóság mégis Kömyezeti vizsgálat elkészitését kéri, akkor az önálló
feladatként kerülhet végrehajtásra, különszerződésben,vagy ezen szerzödésmódosftásával, mely érinti a
szerzödéses összeget.

Dunavarsány egész települést lefedö Örökségvédelmihatástanulmánya jelen tervezési feladathoz is
felhasználható,fgy önállóúj Örökségvédelmihatástanulmány elkészítését kéri, akkor azönállófeladatként
kerülhet végrehajtásra, külön szerzödésben, vagy ezen szerzödés módosításával, mely érinti a szerzödéses
összeget.

IV.

Végsőszakmai véleinényezésianyag

Az egyeztetö tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően módosított, végsö véleményezési
dokumentáció elkészítése.

V.

Testületí jóváhagyásraelőkészítctt anyag

A végsöszakmai vélemény alapján a tervek elökészítésejóváhagyásra.
VI.

Jóvahagyott TSZT és HÉSZ módosítás leszállítása egységes szerkezetü jóváhagyott
munkarészekkel.

3. Határidok, szállítási példányszám:
I. ütem:Me ala ozóvizs álat Pro ram-és alátámasztó'avaslat önkormán zati belsö e
Szállitási határidö: Szerzödéskötéstől számított 90 nap

eztetés

Szállitási példmyszám: azegyeztetésre előkészitett dokumentáció digitális (PDF) formában
kerül megküldésrea Megrendelönek ésa költségviselöknekis.

II. ütem:E eztetésian a - Partnersé i ésállami az atásie eztetés vé énönkormán zati döntés
Szállítási határido: I. ütem szerinti munkarészekre érkező önkormányzati válasz
kézhezvételétöl számított 00 nap

Szállitásipéldányszám: Megrendelönek:a véleményezéstkérökszámátólfiiggöen
papfr alapú dokumentáció + CD-k

költségviselőknek:Azegyeztetésreelökészített dokumentációdigitális
(PDF) formában kerül megküldésre

III.

ütem:Partnersé i ésállami az atásivélemén ekösszefo laló'ánakelkészítése e eztetésielárás

lezárása (önkormányzatí döntés):

Szállítási határidö: II. ütem szerinti munkarészekre beérkezö utolsó vélemény kézhezvételétől
számított 15 nap

Szállítási példányszám: vélemények összefoglalója (digitális formában)
IV ütem: Vé sö vélemén ezési dokumentáció

Szállítási határidő: A partnerségi ésállamigazgatásiegyeztetést lezáróönkormányzati
döntéstöl számított 15 nap

Szállítási példányszám: Megrendelönek2 pld. papír alapúdokumentáció+ 2 pld. CD
Költségviselöknek:Azegyeztetésreelőkészftettdokumentációdigitális
(PDF) fonnábankerül megkuldésre
V. ütem: Testületi'óváha

ásra elökészített an a

Önkormán zati döntés

Szállitásihatáridő: A végsöszakmaivéleménybeérkezésétőlszámított 15nap

Szállítási példányszám: Csaka jóváhagyandómunkarészekkerülnekszállításra
Megrendelönek: 3 pld. papfr alapon + 2 pld. CD

Költségviselőknek:Azegyeztetésreelökészített dokumentációdigitális
(PDF) formában kerül megküldésre
VI. ütem: Jóváha

ott tervek szállítása

Szállitási határidö: A 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet szerint

Szállítási példányszám: Megrendelönek: 2 pld. papir alapú dokumentáció ^a^szükseges

mennyiségü pl. CD, valamint az egységes szerkezetű TSZT és HESZ

jóváhagyottmunkarészeiböl3 pld. papir alapúdokumentáció+ 3 pld.
CD

4. Tervezési díj és kifizetésének ütemezése:

4.1. Megrendelö kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezö által számlázott összeget 15banki munkanapon
belülazalábbi4.2. pontbanrogzített ütemezésszerintTervezönekközvetlenulmegfizeti.
4.2.A tervezési díj Megrendelo részere: 516. 670forint + 27 % Áfa,azazÖtszáztizenhatezer-hatszázhetven
forint + 27 % Áfa.A tervezési díj azalábbiakszerinti költségeketfoglaljamagában:

4.2. 1. Tervezési díj Dunavarsány Város Településrendezésieszközei felülvizsgálata és módosítása a

magasabb szintű jogszabályi kötelezettségek miatt, valamint a felmerillt önkormányzati, foépitészi
módosítási szándekok, javaslatok szerint 466. 670 forint + ÁFA, azaz Négyszázhatvanhatezerhatszázhetvenforint + AFA.

a) 1.részszámla:a 4.2. 1.pontszerintitervezésidij 50%-a,a 3.pontII üteménekteljesítésétkoYetöen;
b')2.részszámla:a 4.2. 1.pontszerintitervezésidíj 30%-a,a 3.pontIV.üteménekteljesítését követöen;
c)3.részszámla:a 4.2. 1.pontszerintitervezésidij 10%-a,a 3.pontV.üteménekteljesítesetkövetően;

d') végszámla: a 4.2. 1.pont szerinti tervezési díj 10%-a, a 3. pont VI. üteménekteljesítését követöen.
4.2.2. fervezési díj Dunavarsány VárosÖnkormányzataKépviselö-testüIetének atelepülésképvédelméröl
szóló 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módositása tervezési feladathoz kapcsolódóan
50.000forint+ ÁFAösszegben,azazÖtvenezerforint+ AFAösszegben.

a) I. részszámla: a 4. 2.2. pont szerinti tervezési dij 50%-a, a 3. pont II üteménekteljesítését követöen;
b) 2. részszámla: a teljes tervezési díj 30%-a, IV. ütem: Végsövéleményezési dokumentáció;
c) 3.részszámla:ateljes tervezésidíj 10%-a,V. ütem:Testuletijóváhagyásraelőkészített anyag

d) végszámla:a teljestervezésidíj 10%-a,VI.ütem:Jóváhagyotttervekdokumentálása.
4.3. A tervezési díj magábm foglalja a tárgyi dokumentáció Önkormányzatáltal igényelt fórumokon,
egyeztetésekentörténöTervező általÍ bemutatását.
4.4. A tervezési díj nem tartalmazza az illetékes hatóságok által egyéb jogszabályok alapján elöírható

szakvélemények,hatásvizsgálatok,stb. (pl. kömyezetivizsgálat)díját - ameimyiben ezek elkészítését az
illetékeshatóságokigénylik,úgya Megrendelövállalásamellett,jelenszerzödésmódosítása szükséges.
4.5. A Megrendelötudomásulveszi,hogya megalkotottrendeletszövegeésmellékleteialapjánbiztosított
építési előírások a magasabbszintűjogszabályokalapjánmódosulhatnak.
5. Adatszolgáltatás:

5.1.A Megrendelöadatszolgáltatáskéntazalábbiadatokatadjaáta Tervezönek:
digitális adatszolgáltatásoka LTK-on keresztül,
a hatályos tervek felhasználhatóságának biztosítása,

a birtokában lévö egyéb, a tervezéshez szükséges adatok, tanulmányok, dokumentációk.
6. Felelősség:

6.1. A MegrendelöésTervezőközöttajelenszerzödésböleredővitáskérdéseketa Felekkötelesekegymás
között békés úton rendezni.

6.2.Megrendelövállaljaa dokumentációkészítése alattajogszabályielöírások szerinti egyeztetésieljárások
lefolytatását, a dokumentáció Képviselö-testület elé való terjesztését, de a Képviselö-testület döntéséért
felelösségetnem vállal.

6.3. A szerzöijogravonatkozóana Felekmegállapodnakabban,hogya teljesitéssela Tervezönem adjaát
a mű személyhez fűzödöszerzöijogát, az továbbra is a Tervezöt illeti meg. Megrendelö a teljesítést
követöen a szellemi alkotást saját tevékenységi körében felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, illetve
harmadikszemélyrészéretovábbtervezés céljábólátadhatja.
6.4. A Tervezö a tervdokumentációt a teljesitéskor hatályban lévö, a tervezésre vonatkozó elöírások

(jogszabály, szabvány, szabályzat, stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó
előírásoknak megfelelöenkészitiel. Haa tervdokumentációennekmegfelel, a teljesítés e vonatkozásában
szerződésszerű.

7. Egyeztetés:

7. 1. A Tervezö a Megrendelő ÖnkormányzatKépviselo-testülete és Bizottságai döntéseit, a szakhatóságok
és államigazgatási szervelc véleményét köteles a terven átvezetni.

7.2. A Megrendelö jogosult és köteles a tervezési munkát figyelemmel kísémi, a már elkészült
munkarészekröl konzultálni, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából

lényeges kérdésekbenállást foglalni. Ha a tárgyi tervezési feladat teljesítéséhez olyan tevékenység válna
szükségesséa Megrendelörendelkezése folytán- hatóságiintézkedés,jogszabályváltozáskövetkeztében -,
melyet a Tervezo nem vehetett fígyelembe (kivéve tervezöi mulasztás esetén), illetve amely megoldástól a
Felekkölcsönösegyetértésseltekintettekel, úgya Feleka szerzödéstközösmegegyezésselmódosítják.
7.3. A Tervezö a Megrendelökéréseitegyeztetve, a hatályosjogszabályikeretek figyelembe vételével a
dokumentációbabeépíti.

7.4. Tervezö az államigazgatási szervek, szakhatóságok által igényelt egyeztetéseket lefolytatja.

7.5. A véleményezési eljárásban érintettek meghivásáról a Megrendelo gondoskodik, a tárgyalásról
jegyzőkönyv készül. A Tervezö vállalja a Megrendelövel való egyeztetést.

7. 6. A Tervezö jogosult a tárgyi tervezési munka elvégzéséhez altervezöket, szakértöket bevonni. Ezek
díjazására a szerződés keretösszege nyújt fedezetet.
7. 7. Tervező az egyeztetésre továbbküldendő tervek módosítás-tervezetének 1 elektronikus példányát a
Megrendelőnek megküldi jelen szermdésben rogzftett elektronikus címre. Megrendelö vállalja az

egyeztetésre továbbküldendö terveket a Partnerségi egyeztetés szabályai szerint határidőben elhelyezi a
www.dunavarsan .hu honlapon.
7. 8. Tervezö a teljesítési, részteljesítési határido előtt is teljesíthet és számlázhat.
8. Nyilatkozattétel, kapcsolattartás
A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan
együttmüködnek. Az együttműködés soránjognyilatkozat-tételrejogosultak:

a) a Megrendelő részéről: Dunavarsány Város Önkormányzatánakfelhatalmazása alapján Gergöné
Varga Tünde polgármester (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa

dunavarsan . hu,

+36-24/521-040),
b) a Költségviselő részéről: Hrutka István (címe: 2220 Vecsés, Nagysándor József utca 7. e-mail:
hrutka.istvan hotmail. hu , telefonszám: +36 20 9292 282)
c) a Tervezé részéről: Berényi Mária ügyvezetö igazgató (1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. 3.,
urbanitas

urbanitas. hu, +36-1/466-2018).

9. Fizetésigaranciák:

Megrendelő kijelenti, hogy tárgyi munka díjellenértéke rendelkezésére áll, annak kifízetését garantálja,
kijelenti továbbá,hogy a tervezéssel kapcsolatban eljárásraésa tervezési szerződésaláírásárajogosult ésez
nem sérti egyéb fél érdekeit.
10. Igazolás:

Megrendelö igazolja a dokumentálás egyes szakaszaiban az elkészített anyag számlázásáhozszükséges
készültségi fokát a szállítástól számított 15 napon belül.
11. Elállás

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerzodés 4. 11. pontja szerint kibocsátott számlák
megfizetése határidöre nem torténik meg, úgy a Tervező írásban a Megrendelo felé tett jelzését követöen,

jelen szerzödésszerintí tervezési munkákat Tervezönem folytatja, a további véleményezésiésjóváhagyási
dokumentációkból ajelen szerzödés szerinti tervezési területet kihagyja. Felek megállapodnak, hogy ennek
bekövetkeztét a Megrendelő részéröl szerződésszegésnek tekintik és a jelen szerzödés alapján a

településrendezésitervek módosítására írányuló eljárástazonszakaszábanlezárják.A lezárása Megrendelő
és a Tervezö közösenaláírtjegyzőkönyvben rögzitett egybehangzó nyilatkozatával történhet. Tervező ebben

azesetbenjogosult a kiegyenlített számlákszerintÍ tervezési díjat teljes egészébenmegtartani.
13. Egyébmegállapodások:
A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, - a Megrendelő részeröl eljáró

Polgámiester a Képviselö-testület2021. december 14. napján hozott, 171/2021 (XII. 14. ) számúhatározata
felhatalmazásával, -jóváhagyólag és cégszerüen 8 példányban írták alá, melyböl 4 példány a Megrendelőt,
2 a Költségviselöt, 2 példány a Tervezöt illet.

Dunavarsány, 2022. február.

Gergoné Varga Tünde
dr. Szildgyi Akos
Dunavarsány Város Onkormányzata
polgármester
jegyzö, mint ellenjegyzö
mint Megrendelö

Hrutha István

mint KöltségvÍselö

Budapest, 2022.

BerényiMáría
Urbanitas Kft.,
ügyvezetö
mínt Tervezö

TELEPÜLÉSRENDEZESI SZERZÖDES

Amelyet egyrészről
DunavarsányVáros Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utea 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyví azonosító száma: 730875
képviseli: Gergöné Varga Tünde polgármester,
továbbiakban: Onkormanyzat,
másrészröl

Hrutka István

címe: 2220 Vecsés,NagysándorJózsefutca7.
e-maÍl: hrutlca. istvan

hotmail. hu

an: Szabó Erzsébet

szül idő, hely: Kiskőrós, 1974. november 29.
személyi azonosító szám: 416388IE
adószám: 8394134165

személyi szám: 17411290638
mint kötelezettségvállaló fejlesztö, a továbbiakban: Cél megvalósítója,
felek együttesen emlitve: Felek, kötöttek, az alábbi feltételekkel:
EIőzmények

Az Őnkormányzat Képviselo-testülete 172/2021. (XII. 14. ) számú határozatával

a) támogatta a Hrutka István, Borka László és Vitalpark Kft. nevében, Vámos Zoltán, mint fejlesztök és
kérelmezők által benyújtott telepitési tanulmánytervben

bemutatott kezdeményezést,

Dunavarsány

településrendezésieszközeinekmódosításához csatlakozótervezési munkákfolyamatábavalóbefogadását;
b) vállalja az onkormányzattal kötött településrendezési szerzödésben a településrendezési eszközök
módosításának, valamint a fejlesztés járulékos és a megvalósítás tényleges költségeinek viselését;
c) felkérte a Polgármestert, hogy a döntésrol értesítse a kérelmezöt.

2. A Cél megvalósítója tulajdonosa a fejlesztéssel érintett Dunavarsány, 0138/105, 0138/116, 0138/117 hrsz-ú
Ín atlanoknak:

Ingatlan (hrsz)

Tulajdonos

0138/105
0138/116

Hrutka István
Hrutka István

Teljes terület/
Fe'lesztésÍ terület (m )
121403
51878

0138/117

Hrutka István

93367

Müvelési ág
kivett bán ató és töltés
kivett bán ató és töltés
kivett bán ató és töltés

A fenti ingatlanok(továbbiakban:Ingatlanok) hatályos, 30napnálnemrégebbitulajdoni lapjajelen megállapodás
1. számú mellékletét képezi.

Gergoné Varga Tünde
dr. Szilágyi Akos
polgánnester
jegyzö, mint ellenjegyző

Dunavarsány Város Önkonnányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022. ......... .... napján:

Hruíka István

Cél megvalósitója/Fejlesztő

A szerződés célja

3. A fejlesztésiterületen, a Dunavarsány, 0138/105, 0138/116és0138/117hrsz-úingatlanokon a Célmegvalósitója
aterületre vonatkozótelepülésrendezésitervmódositásjóváhagyásaután azOnkormányzat céljaival megegyező
fejlesztést, beruházást kíván megvalósítani a településtervezési munkák befejeztével rendelettel elfogadott
ÉpitésiSzabályzatés SzabályozásiTervek (a továbbiakban: SZT) alapján.
4. Az Önkormányzat, mint települési önkonnányzat az 1. és 3. pontban meghatározott célok megvalósítása
érdekében - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rógzített
Önkormányzati feladatai ellátása körében - az Épftett kömyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIIl. tv. 30/A. § -a alapjánjelen szerzödéssel településrendezési szerzödést köt a Cél megvalósitojával arra

vonatkozóm, hogy a Szerzödésben meghatározott azon településfejlesztési feladatokat, amelyek a jelen
szerződésen alapulva kizárólag a fejlesztés megvalósításához kapcsolódnak, és amelyek egyébként a terület
fejlödésévelazÖnkormányzatotterhelnék, a Cél megvalósftójakizárólagsajátköltségénmegvalósitsa.
SzerződöFelek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatotterhelő azon fejlesztések esetében, amelyek
csak részbenkapcsolódnakajelen szerzödéstárgyátképezöfejlesztéshez, törekszenek a költségekmegosztását
célzómegállapodások megkötésére.
A szerzödés tárgya

5. A jelen Szerzödés tárgya azon kölcsönös kötelezettségvállalások rögzítése, amelyek szükségesek a 3. és 4.
pontban meghatározott célok megvalósításához.
A területrendezéssel kapcsolatos feladatok

6. A fejlesztési terület megegyezik azUrbanitás Kft. által, a Hmtka István, Borka Lászlóésa Vital Park Kft. részére
készített, a "Dunavarsány Város Településrendezési tervei módosításának kezdeményezéséhez a 0149/106;
0149/107: 0149/108: 0149/109; 0149/110: 0149/111: 0149/136; 0149/140: 0138/105; 0138/44; 0138/45:

0138/49: 0138/22-26 helyrajzi számútelkek területérevonatkozóan" megnevezésűTelepítési tanulmánytervben
bemutatott területtel.
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A Felek rögzitik, hogy ezen szerződés számítási alapjául a létrehozható maximális fejlesztési lehetöséget veszik
célként alapul, mely a vonatkozó jogszabály alapján elkészült "Dunavarsány Város Településremtezési tervei
módositásánakkezdeményezéséheza0149/106: 0149/107: 0149/IOS; 0149/109; 0149/110; 0149/111: 0149/136;
0149/140: 0138/105: 013S/44; OliS/45; 0138/49: 0138/22-26 helyrajzi számú telkek területére vonatkozóan"
dokumentáción és a Cél megvalósi'tójának vállalásán alapul. E szerint a Cél megvalósítóját terhelö fejlesztési
kötelezettségek a következők:

7. 1. Telekalakítással a fejlesztési területen kialakítható ingatlanok legfeljebb Telepítési tanulmánytervben
meghatározott maximális darabszámban: 3 db ingatlim (I db lakóingatlm, 1 db kiszolgáló épület (műhely)
funkció);

7.2. Prognosztizált telkek száma: 3 db, telekalakítás nem érinti, építhetö és kialakitható épületek száma
osszességében: 6 db lakóépület, továbbá, 6 db kiszolgáló épület (műhely) legfeljebb a Telepítési
tanulmánytervben meghatározott maximális darabszámban;
7. 3. Prognosztizált maximálisan épithetö és kialakitható lakás száma összesen:
- 2 db a 0, 138/105 helyrajzi számú ingatlanon 2 db kiszolgáló épülettel (műhely);
- 2 db a 0, 138/116 helyrajzi számú ingatlanon 2 db kiszolgáló épülettel (műhely);
- 2 db a 0, 138/117 helyrajzi számú ingatlanon 2 db kiszolgáló épülettel (műhely);
7. 4. A lakófunkciót kiszolgáló gépjármű tároló helyeket alakít ki a beépítésre szánt ingatlanokon belül;

7. 5. Biztosítja az ivóvíz kiépítését a viziközmű hálózat fejlesztésével a víziközmű szolgáltató nyilatkozatai
alapján.
Gergoné Varga Tünde

dr. SzilágyiAkos

polgármester
Jegyző,mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Önkormányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022. ......... .... napján:

Hmtka Jstván

Cél megvalósitója/Fejlesztö

7. 6. Kiépíti és biztosítja a szennyvízellátást egyedi közmű pótló berendezéssel a víziközmű szolgáltató
nyilatkozatai alapján;
7. 7. Az elektromos ellátást kiépíti a meglévo hálózatról megoldható hálózatfejlesztéssel;

7. 8.Nem épít közvilágitásihálózatot,azÖnkormányzatfeléazonbana késobbiekbensem fordulhat a közvilágítási
hálózat kiépítésének igényével;
7. 9. Törekszik a megújuló energiaforrások hasznosítására napelemes-fotovoltaikus rendszer kiépítésével;

7. 10. A 0152 helyrajzi számú 16 méter széles települési gyüjtöúton, az ingatlanokat érintő szakaszokon a
településrendezésikötelezettségénekingatlan-nyilvántartásbóltörténötörléséigútkarbantartástvégez.
8. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályoknak, más hatósági elöírásoknak megfelelő

fejlesztési célok elérése érdekében a tervezővel, szakhatóságokkal együttmüködik a hatáskörébe tartozó
kérdésekben a fejlesztés megvalósítását a 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendeletben meghatározott településrendezési
eszközök kellö idöben történö módosításával lehetövé teszi.

A fejlesztés tervezett ütemezése, a teljes beruházás ütemterve
9. A 7. pontban foglalt településfejlesztési célok megvalósításához az egyes ütemek megvalósításának határidejét
az alábbiak szerint határozzákmeg:
I.
ütem: létesítmények (helyrajzi szám) és közművek kiépítése: 2032. február
10. A Cél megvalósítója kötelezettséget vállal arra, hogy a 7. pontban részletezett és a 9. pontban ütemezett fejlesztést

sajátköltségén,illetöleg szükségeseténkülsöforrás bevonásávalvégziel, a fejlesztéshez kapcsolódóSZT-ben
elöirt közterület és közmüellátás kialakításának, fejlesztésének, valamennyi költségét saját maga viseli, fgy az
Önkormányzattól sem most, sem ajövöben semmilyen jogcímen nem támaszt megtéritési igényt, mely igény
érvényesítéséröl a szerzödés aláírásával a Cél megvalósííója kÍfejezetten lemond. A településfejlesztési
feladatok megvalósításával összefíiggésben a Cél megvalósítójának feladatát képezi különösen azok:
a) elökészítésének,
b) terveztetésének,
c) megépítéséhez szükséges különbözö hatósági engedélyek beszerzésének,
d) kiviteli tervei elkészíttetésének,
e) megépítésének,
f) szüksége esetén használatbavételi engedélyek beszerzésének,
g) műszaki átadás-átróteli eljárások lefolytatásának,
h) megvalósulási dokumentációk az egyes településfejlesztési célok tekintetében, mint közművek, utak, stb..,

i) azelkészültközcélúlétesítmények MagyarAllamnak, Onkormányzatnak, vagy közszolgáltatástvégzönek
történö átadásáig teljes körü üzemeltetésének, fenntartásának
saját költségenvaló viselése.
A közlekedési célú infrastrukturális beruházások továbbá a zöldterilletek megvalósításához,
használatbavételéhez, forgalomba helyezéséhez elengedhetetlenül szükségesek lehetnek a közműszolgáltatók
által eloírt, az új, az átépitésre, illetöleg bövítésre keriilö útpályák, illetőleg burkolt felületek alatti végleges

közműépítési, elektromos ellátást biztositó munkák, mint kapcsolódó munkálatok elvégzése. A Cél
megvalósítója az egyes infrastrukturális bemházások megvalósításával egyidejűleg vállalja ezek saját költségén
történö megvalósítását, az egyes tervek előzetes Onkormányzati jóváhagyásra történő benyújtását és
egyeztetését.

A Cél megvalósítója az Onkormányzat által meghatározott müszaki tartalom szerinti útstabilizációt végez,
továbbá Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének a hetyi közutak kezelésének szabályairól
szóló4/2020. (III. l 1. ) számú rendelete szerinti közútkezelöi hozzájámlást kéri. A műszaki elöírás és a megfelelö

közútkezelöi hozzájámlások alapján kialakitott utat, annak elkészültét követöen a Cél megvalósítója készre
jelenti.

Gergőné Varga Tünde
dr. Szilágyi Akos
polgármester
jegyzö, mint ellenjegyzö
DunavarsányVárosOnkormányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022. ......... .... napján;

Hrutka István

Cé) megvalósítóJa/Fejlesztö

11. A Cél megvalósítója a 9. és 10. pontban lefrt beruházásokat saját költségére végzi, így az Onkormányzattal
szemben-jogci'mtöl függetlenül, beleértve a ráépítést és ajogalap nélküli gazdagodást is - megtéritési igénnyel
nem élhet, Ílyen igényéröl a Szerzödés aláírásával kifejezetten lemond.
12. A fejlesztés következtében az önkormányzatot terhelö esetleges jelen szerzödésben nem rögzített - a
fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó - az Onkormányzat által igazolt, ténylegesen felmerülő többletköltségeket
a Cél megvalósítója köteles átvállalni.
13. A Cél megvalósítója vállalja a 6. pontban meghatározott fejlesztési terület kiépítésének ütemezéséhez
iUeszkedöen, a fejlesztési céljának részeként, hogy
a) A 0152 helyrajzi számú 16 méter széles települési gyűjtőúton, az ingatlanokat érintő szakaszokon a
településrendezési kötelezettségének ingatlan-nyilvántartásból történö törléséig útkarbantartást végez.
b) kiépíti az a) pont szerinti utakon a 9. pont szerinti fejlesztési programja, illetve az Epftési Szabályzat és
Szabályozási Terv szerinti felhasználáshoz szükséges közmüveket - vezetékes szeimyvíz, ivóvíz, stb. - a
közmü üzemeltetőkkel együttműködve, és a közmüveket a szolgáltatóknak, a Magyar Allamnak, ill. az
Önkormányzat részére térítés nélkül átadja, tudomásul véve, hogy a közmű üzemeltetök és az Onkormányzat
csak abban az esetben veszi át ezeket, ha a kiépítés szabványos minöségben történt. Az átadás idöpontja a
vezetékek elkészültekor, legkésöbb az üzemeltetés megkezdését megelözöen, az átadás módja műszaki
átadás-átvételi eljárás keretében, a közmű szolgáltatók által meghatározott megvalósulási dokumentáció
átadásával történhet.

14. Felek megállapodnak abban, hogy az Onkormányzat kizárólag külön megállapodással vesz tulajdonba
létesítményt. AmennyÍben különmegállapodás szerint az Onkormányzat valamely létesítményt tulajdonba vesz,
azt kizárólag térités, azaz ellenérték megfízetése nélkül teszi, és ezen jogügylettel kapcsolatosan az
önkormányzat oldalán- ötterhelö - esetlegesen felmerülö közterhek, adók, vagy adókmódjárabehajtható egyéb
kötelezettségek teljesítése, valamint az Áfa Önkormányzat részéröl történö felmerülése esetén az Afa-t a Cél
megvalósttoja köteles viselni.
15. A Felek tudomásul veszik, hogy a 7. pontban rögzített fejlesztési lehetőségek megváltozhatnak a
településrendezési eszközök módosítási folyamata, illetve a tervezés során. A megalkotott rendelet szövege és
mellékleteÍ alapján biztosított építési elöírások a magasabb szintüjogszabályok alapján módosulhatnak. A helyi
építési szabályoknak a magasabb szintü jogszabályok megváltozása miatti kötelezö módosításból eredő
mindennemű felelösségét az Onkormányzat kizárja, ÍIletőleg a Cél megvalósítója a Szerzödés aláírásával feltétel
nélkül és visszavonhatatlanul lemond azonjogáról, hogy az Onkormányzattal szemben-jogcímtöl függetlenill
- megtérítési igénnyel éljen, ha ajelen Szerződés aláírásakor hatályos rendeletek alapján biztosított építési
elöírások módosítására a részletezett okok miatt kerül sor

16. A Cél megvalósítója vállalja, hogy a terület beépítésénél olyan műszaki - építészetí és kertépítészeti növénytelepitési megoldásokat alkalmaz, melyek nem eredményezik a meglévö taji - kömyezeti állapot romlását,
illeszkednek a táji kömyezetbe és a helyi építészeti hagyományokhoz ís.
Egyéb megállapodások
17. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan
együttműködnek. Az együttműködés soránjognyilatkozat-tételrejogosultak:
a) a Cél megvalósítója részéröl: Hrutka István (címe: 2220 Vecsés, Nagysándor József utca 7. e-mail:
hrutka. istvan hotmail. hu , telefonszám: +36 20 9292 282)
b) az önkormányzat részéröl: Dunavarsány Város Onkormányzatának felhatalmazása alapján Gergöné Varga
Tünde polgármester (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polearmester(%dunavarsanv. hu , +36-

24/521-0401).
Gergoné Varga Tüfíde
dr. SzilágyiAfcos
polgármester
Jegyzö, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkormányzata
EllenJegyzem; Dunavarsány, 2022. ......... .... napján:

Hrutka István

Cél megvalósítoja/FejIesztö

18. ACélmegval6sít6jakijelenti, hogyajelenszerz6désaláírásáraaszükségesjogosultsággalrendelkezik. AFelek
kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy ajelen szerződés megkötésekor kényszer, fenyegetés hatása alatt
nem álltak, tévedésben nem voltak, a szerzödésböl az egyes feleket terhelö kötelezettségeket és illető
jogosultságokat teljes körüen megismerték és megértették. A Cél megvalósítója rögzíti, hogy az általa ajelen
szerzödésben tett nyilatkozatok egybehangzó és teljes valós akaratukat tartalmazza, részükröl rejtett indok vagy
titkos fenntartás nem áll fenn, az ingatlannal kapcsolatos rendelkezési joguk nem korlátozott.
19. Ajelen szerződés benyújtása és a felmerülö költségek viselése az illetékes foldhivatal felé a Cél megvalósítójának
akötelezettsége.
20. Szerződő felek meghatalmazzák dr. Várhelyi Péter ügyvédet (Cím: 1118 Budapest, Köbölkút u. 8., KASZ:
36071119), hogy a jelen településrendezési szerzödést elkészítse és ellenjegyezze, és a Feleket az illetékes
foldhivatal elött képviselje.
21. Szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzödés megkötésének tényét az Etv. 30. §/A (5) bekezdése
alapján a Fejlesztési Területre - tehát az érintett Dunavarsány, 0138/105 helyrajzi szánú ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadára, a 0138/116 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú és a 0138/117 helyrajzi számú ingatlan
1/1 tulajdonú hányadára - az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetik, telekalakítást követöen az abból kialakuló
ingatlan(ok)ra átvezetik. A Cél megvalósítója a Szerzödés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
hozzajárulását adja ahhoz, hogy a fenti ingatlanokra a településrendezési szerzödés ténye az ingatlannyilvántartásba feljegyzésre kerüljön. Jelen Szerzödés a településrendezési szerzödés megkötése tényének
ingatlan-nyilvántartási feljegyzésének alapjául szolgál.
Az Onkormányzat vállalja, hogy a településrendezési szerzödés megszűnését követö 30 munkanapon belül
kezdeményezí az ingatlanügyi hatóságnál a feljegyzés törlését.
A Felek megállapodnak abban, hogy a Cél megvalósítojának irásbeli kezdeményezésére a településrendezési
szerzödés tényének az ingatlan-nyilvántartásban való törlése, a telekalakítást követöen kialakult helyrajzi
szám(ok)ról, a Szerzödés teljesítését követöen történhet. A készre jelentéstöl számított 30 napon belül
foldhivatali átvezetésre alkalmas módon, a szükséges dokumentumok rendelkezésére állását követöen, a
törléshezszükségeskérelem aláírható.
22. Szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy a 12. c) alpontban rögzített sikeres műszaki átadás-átvételének
megtörténtét követö képviselö-testületi ülésen az Onkormányzat, dönt
a) az út és a víziközmüvek átvételéröl ésjelen településrendezési szerzödés megszűnéséröl, valamint
b) a Magyarország helyi örskormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törróny 14/A. § (1) bekezdése
alapján - "Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz
vezet, amelyen az épített környezet alakításáról ésvédelméről szólótörvény szerinti épület található. " és
ugyanezen törvény 42. § szerint a "képviselő-íestüleí hatásköréből nem ruházható át a közterület
elnevezése. " - az átvett közút elnevezéséröl.

23. A Szerzödö Felek vállalják, hogy ajelen Szerzödés céljainak megvalósítása érdekében együttmüködnek és e
célok megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat és Íntézkedéseket megfelelö idöben - saját
döntéshozataIÍ eljárásuknak megfelelöen - megteszik, illetve az Onkormányzat a szükséges határidöben az
eljárásokat lefolytatja.
24. A Szerzödö Felek vállalják továbbá, hogy - különös tekintettel a mindenkor hatályos számviteli szabályok
betartására - a jelen Szerzödés teljesítése érdekében szükséges további szerzödéseket, azok szükségessé
válásakor születö megállapodásuknak megfelelöen haladéktalanul megkötík, feltéve, hogy ajelen Szerzödés
vagy jogszabály alapján kötelezettségüket képezi, abban megállapodnak és a megkötendö szerzödés teljes
mértékben összhangbanálljelen Szerződésrendelkezéseivel.
Gergoné Varga Tünde
dr. Szilágyi Akos
polgármester
Jegyzö, mint ellenjegyző
Dunavarsány Város Onkormányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022. ......... .... napján:

Hrutka István

Cél megvalósítója/Fejlesztö

25. A jelen Szerzödéssel kapcsolatos, a SzerzödöFelek közti vagy valamely Félrészére adandó minden értesités,
utasítás, felhívás, követelésvagyközléscsakfrásbantörténheta hivatalos iratkézbesítésére vonatkozókülön
szabályokelöírásainak megtartásával. Haaziratot annaktértivevénnyel történökézbesitese eseténazértesitett
azátvétel megtagadása miatt, illetve a postai értesftés ellenére nem vesz át, úgy a második kézbesítési kísérlet

napjátkövetöötödikmunkanapon- ellenkezöbizonyításig- a küldeménytkézbesítettnek kelltekinteni.
26. A Szerződésbölszármazójogok és kötelezettségek a Szerződö Felek általános, egyetemleges jogutódjaira
változatlan tartalommal szallnak át. A Cél megvalósítója több jogutódja esetén a jogutódok felelössége

egyetemleges, amennyibenazÖnkormányzatésazesetlegesjogutódokmáskéntmegnemállapodnak.
27 Szerződo felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban Tulajdonos által vállalt kötelezettségek a

FejlesztésiTeriilettekintetébenazIngatlanokmindenkoritulajdonosaitterhelik Tulajdonos vállalja, hogyaz
Ingatlanok,vagyazokegyrészének- bármilyenjogcímen történö- átruházásajogutódlásnakminösül,ésez
esetbenjelen szerzödésszerinti kötelezettségeket Tulajdonos köteles azúj tulajdonosra átruházni,illetöleg

kizárólagosan ezen kötelezettségek átvállalásával lehetséges az Ingatlanok tulajdonjogának átmházása,
fflggetlenül az átmházásjogcímétöl.

28. A Cél megvalósítoja az Önkormányzatelőzetes irásbeli hozzájárulása nélkül a Szerzödésben vallalt
kötelezettségei tekintetében harmadik személlyel nem köthet részbeni vagy teljes kötelezettség-, illetve
tartozásátváílalásra és/vagyteljesitésátvállalásravonatkozó megállapodást.
29. Ha a Szerzödés a Szerzödö Felekre hivatkozik, ez magában foglalja a Szerzödö Felek egyetemleges vagy
szingulárisjogutódjairavaló hivatkozástis.
30.

A Szerzödésben foglalt ésaze Szerződéssel összefúggöinformációk, valamint a Szerzödéssel kapcsolatban a
Szerzödö Feleknek egymásra vonatkozóan tudomásárajutott információk - amennyiben a magyar jog
kötelezöen érvényesülö szabályai másként nem rendelkeznek - üzleti titoknak minosülnek, és mint ilyenek
részesülnekjogi védelemben.

31. SzerzödőFelekmegállapodnakabban,hogyajelenszerzödésazalábbiesetekbenmegszűnik:
a) ajelenszerzödésbenmeghatározottfejlesztésmegvalósulásával;

b) amennyiben azegyeztetési ésvéleményezésieljárás,vagy egyébkéntaz Önkormányzatáltalmegmdított

települesrendezésleljárássorána véleményezők,szakhatóságokrészérölajelenszerzödésszerintifejlesztes
és/vagy területrendezés elutasításra kerül, vagy olyan kifogás, igény merül fel, amely a fejlesztés
megvalósulását lehetetlenné teszi, vagy gazdasági megvalósíthatóságát rontja, a határozat, vélemény, vagy
eloírás Felek tudomásárajutásának idopontjában;

c) amennyiben a fejlesztés a Célmegvalósítoja érdekkörében felmerillö bármely oknál fogwa ellehetetlenül, a
lehetetlenüléstényénekazÖnkormányzatfelétörténöbejelentésénekidöpontjában.
32. SzerződödFelekmegállapodnakabban,hogya fejlesztéstárgyánakatervezésiésengedélyezésifolyamat során
bekövetkezett változasa fígyelembe vétele érdekébenjelen szerződést a fejlesztés megvalósítását lehetövé tévö

településrendezési eszközöknek az Önkormányzatáltal történömódositásajóváhagyásátmegelözoen közös
megegyezéssel módosítják.

33. Ajelen szerzödésben nem szabályozott egyébkérdésekben a Ptk. ésazÉtv.szabályai azirányadók.
34. A Felekkötelezikmagukat arra,hogyazesetlegesjogvitáikat igyekeznek békésútonrendezni, amennyiben ez

nem járna eredménnyel, abban az esetben a jogviták eldöntésére - értékhatártól fúggöen - kikötik a
Szigetszentmiklósi Járásbiróság,illetve a Budapest Kömyéki Törvényszék illetékességét.
Gergöné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgármester
jegyző, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkormányzata

EllenJegyzem:Dunavarsány,2022. ......... .... napján:

Hritíka István

Cél megvalósítója/Fejlesztö

35. Ha a Szerzödés valamely rendelkezése a magyar jog alapján érvénytelen, jogszabálysértő vagy bírói úton

kikényszerfthetetlen, akkor a Szerzödés csak a jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen illetve bírói úton
kikényszeríthetetlen részben válik érvénytelenné, és mindez nem érinti a megmaradó rendelkezések
érvényességétés hatályátkivéve, ha a Szerzödésaz érvénytelen rendelkezés hiányábanértelmezhetetlemié,
vagy érthetetlenné válna.

36. A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezöt, - az Önkormányzatrészéröl eljáró
Polgármester a Képviselő-testület 2021. december 14. napján hozott 171/2021. CXII. 14. ) számú határozata
felhatalmazásával-jóváhagyólagéscégszerűen8 példánybanírták alá,melyböl4 példányazOnkormányzatot,
4 példánya Cél megvalósítóját illet.
Dunavarsány, 2022. február ....

Dunavarsány Város Onknrmányzata

Gergoné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgármester
jegyzö, mint ellenjegyzö

Dunavarsány, 2022. február

Hrutka Ishrán

Cél megvalósítoja/Fejlesztő

Onkormányzat

Ellenjegyzem: Dunavarsány, 2022.

Gergoné Varga Tünde dr. SzilágyiAkos
polgármester
jegyzö, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkonnányzata

Ellenjegyzem: Dunavarsány,2022. ......... .... napján:

Hrutka István

Cél megvalósítója/Fejlesztö

TERVEZÉSI SZERZÖDÉS

amely létrejött
egyrészrol

Dunavarsány Varos Onkormányzata
címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13
törzskönyvi azonositó száma: 730875
képviseli: Gergöné Varga Tünde polgármester,
továbbiakban: Onkormányzat, Megrendelő

másrészrol

Vital Park Kft.
cime: 2233 Ecser, Mikla Pál utca 32/a.
e-mail: info(%vitalpark. hu

adószám: 27956179-2-13
cégjegyzék szám: 13-09-206009
képviseli: Vámos Zoltán
továbbiakban: Költségviselé,
harmadrészről URBANITAS Tervezé és TanácsadóKft.

címe: 1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. 3.
adószám: 10368688-2-43

azonosítók: Cg 01-09067788
statisztikai számjel: 10368688-6831-113-01
képvíseli: Berényi Máriaügyvezető,
továbbiakban: Tervezé,

felek együttesen említve: Felek,
Előzmények

A. Az Önkormányzat Képviselö-testülete 172/2021. (XII. 14. ) számú határozatával
a. támogatta a Hrutka István, Borka László és a Vital Park kft., mint fejleszto és kérelmezo által
benyújtott
telepítési
tanulmánytervben
bemutatott
kezdeményezést,
Dunavarsány
településrendezési eszközeinek módosításához csatíakozó tervezési munkák folyamatába való
befogadását;
b. vállalja az önkormányzattal kötott településrendezési szerződésben a településrendezési
eszközök módosításának, valamint a fejlesztés járulékos és a megvalósítás tényleges
költségeinekviselését;
c.
felkérte a Polgármestert, hogy a döntésröl értesftse a kérelmezöt.
B. Az A. pont szerinti munkákat a Felek az alábbiak szerint kívánják megvalósftani:
1. A szerzédés tárgya:

Megrendelö megrendeli, Tervező pedig elvállalja, hogy elkésziti Dunavarsány Város hatályos
településrendezési eszközei módositásának tervezési munkáit az Elözményekben szereplő feladatokra
vonatkozóan.

2. A Tervező a tervezési munkákat az alabbi tartalommal köteles elkészíteni:

I.

Megalapozó vizsgálat: Az önkormányzati föépítész írásban határozza meg a tartalmát a
településfejlesztési
koncepcióról,
az mtegrált településfejlesztési
stratégiáról és a

településrendezésieszközökről,valamint egyes településrendezésisajátosjogmtézményeh'ől szóló
314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet. (a továbbiakban: Korm. rendelet) I. sz. mellékletében
meghatározott tartalom figyelembe vételével:
1. Helyzetfeltáró munkarész
2. Helyzetelemzö munkarész

3. Helyzetértékelő munkarész

II.

Program és Alátámasztó javaslatok: Az önkormányzati föépítész írásban határozza meg a
tartalmát a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott tartalom fígyelembe vételével:
1. A teriileti terveknek való megfelelés igazolása

2. A biológiaiaktivitásértékszintentartásánakigazolása
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tájrendezési javaslat
Zöldfelületi rendszer fejlesztése
Közlekedésijavaslatok
Közműfejlesztésijavaslatok
Kömyezeti halások és feltételek
Szabályozási koncepció

9. Beépítési terv

III.

Egyeztetési anyag a Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek való megfeleléssel
1. Megalapozó vizsgálat

2. A Településszerkezetiterv (atovábbiakban:TSZT)módosítása
2. 1.

A TSZT alátámasztó munkarészei

2.2.

A TSZT módosítás jóváhagyásrakerülömunkarészei (határozat-tervezet, a Szerkezeti
tervlap módosítási javaslata

3. A helyiÉpltésiSzabályzat(atovábbiakban:HESZ)módosítása
3. 1.

A HÉSZ módosítás alátámasztó munkarészei

3.2.

A HÉSZmódosítás jóváhagyásrakerülömunkarészei (rendelet-tervezet, a Szabályozási
terv módosítási javaslata)

Dunavarsán hatál os Tele ülésszerkezeti tervének módosítása A : Határozat tervezet a módosításához

ésannakmellékletekénta Településszerkezetitervlapmódosításijavaslata.
Dunavarsán hatál os É itésiSzabál zatánakmódosítása A : Rendelet-tervezetazEpítési Szabályzat

módosítási javaslata. A rendelet tervezete ajogalkotásról szóló2020. éviCXXX. törveny, valamint a
jogszabályszerkesztésröl szóló61/2009. (XIIJ4. ) IRM rendelet elöírásai szerint készül

"Dunavars'án VárosÖnkormánzataKé viselö-testületének21/2017. XII.12. önkormán zatirendelete a
tele űléské védelmérőlmódosítása B : Rendelettervezet a módositáshoza rendeletmellékleteivel
együtt.

E éb más 'o szabál okon ala uló munkarészek: A tervezési feladatok elözetes megítélése alapján nem

szükséges a tervezéshez kapcsolódóan az egyes tervek, illetve programok kömyezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet szerinti Kömyezeti vizsgálatkészítése, így azta tervezési díj semtartalmazza.

Amennyiben valamely érintett hatóságmégis Kömyezeti vizsgálat elkészi'tésétkéri, akkor az onálló

feladatkéntkerülhetvégrehajtásra,különszerzödésben,vagy ezen szerzödésmódosításával, mely érinti a
szerzödéses összeget.

Dunavarsány egész telepulést lefedö Örökségvédelmi hatástanulmánya jelen tervezési feladathoz is
felhasználható,így önállóuj Örökségvédelmihatástanulmányelkészítését kéri,aklcor azönállófeladatként
kerülhetvégrehajtásra, különszerzödésben,vagy ezenszerzödésmódosításával, mely érintia szerzödéses
összeget.
IV.

Végső szakmai véleményezési anyag

Az egyeztetö tárgyaláson elhangzottaknak

megfelelöen módosított, végső véleményezési

dokumentáció elkészítése.

V.

Testületi jóváhagyásra elokészftett anyag

A végső szakmai vélemény alapján a tervek elokészltésejóváhagyásra.
VI.

Jóváhagyott TSZT és HÉSZ módosítás leszállitása egységes szerkezetű jóváhagyott
munkarészekkel.

3. Határidők, szállitási példányszam:

1. ütem: Me ala ozóvizs álat Pro am- és alátámasztó'avaslat önkormán zati belsö e
Szállítási határidö: Szerzödéskötéstolszámított 90 nap

eztetés

Szállítási példánys2ám: azegyeztetésre elökészitettdokumentációdigitális(PDF) formában
kerul megküldésrea Megrendelönek ésa költségviselőknekis.
II. ütem: E eztetési an a - Partnersé i és állami az atási e eztetés vé én önkormán zati döntés
Szállftásihatáridö: I. ütem szerinti munkarészekre érkezöönkormányzati válasz
kézhezvételétöl számított 00 aap

Szállítási példányszám: Megrendelőnek: a véleményezést kérökszámátólfüggöen
papír alapúdokumentáció+ CD-k

Költségviselőknek:Azegyeztetésre elökészített dokumentáció digitális
(PDF) formábankerill megküldésre
III.

ütem: Partnersé i és állami az atási vélemén ekösszefo laló'ának elkészítése e

eztetési elárás

lezárása (onkormányzati döntés):

Szállítási határidö: II. atem szerinti munkarészekre beérkezö utolsó vélemény kézhezvételétöl
számi'tott 15 nap

Szállitásipéldányszám:véleményekösszefoglalója(digitálisformában)
IV ütem: Vé sö vélemén ezési dokumentáció

Szállítási határidö: A partnerségi ésállamigazgatásiegyeztetést lezáróönkormányzati
döntéstől számított 15 nap

Szállítási példányszám: Megrendelőnek2 pld. papír alapúdokumentáció+ 2 pld. CD

Költségviselöknek:Az egyeztetésre elökészített dokumentáció digitális
(PDF) formábankerül megküldésre

V ütem: Testületi'óváha ásraelökészített an a

Önkormán zati döntés

Szállításihatáridő: A végsöszakmaivéleménybeérkezésétölszámitott 15nap
Szállitási példányszám: Csakajóváhagyandó munkarészek kerülnek szállításra
Megrendelönek: 3 pld. papír alapon + 2 pld. CD

Költségviselöknek:Az egyeztetésre előkészített dokumentáció digitális
(PDF) formábankerül megküldésre
VI. ütem: Jóváha ott tervek szállítása

Szállftási határido: A 314/2012. (XI. 8.) Konn. rendelet szerint

Szállítási példányszám: Megrendelönek: 2 pld. papír alapú dokumentáció+a szükseges
mennyiségű pl. CD, valamint az egységes szerkezetű TSZT és HESZ
jóváhagyott munkarészeiböl 3 pld. papír alapú dokumentáció + 3 pld.
CD

4. Tervezési díj és kifizetésénekütemezése:

4. 1. Megrendelö kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezö által számlázott összeget 15bfmki munkanapon
belül azalábbi 4. 2. pontban rögzitett ütemezés szerint Tervezönek közvetlenül megfizeti.

4.2.A tervezésidlj Megrendelörészére:516.670formt+ 27% Áfa,azazÖtszáztizenhatezer-hatszázhetven
forint+ 27 % Áfa.A tervezésidíj azalábbiakszerintiköltségeketfoglaljamagában:
4.2. 1. Tervezési díj Dunavarsány Város Településrendezési eszközei felülvizsgálata és módositása a

magasabb szintü jogszabályi kötelezettségek miatt, valamint a felmerült önkormányzati, foépítészi

módosítási szándekok, javaslatok szerint 466. 670 forint + ÁFA, azaz Négyszázhatvanhatezerhatszázhetven forint + AFA.

a) l. részszámla:a4.2. 1. pontszerintitervezésidfj 50%-a, a3. pontll. üteménekteljesitésétkövetöen;
b')2. részszámla:a4.2. 1. pontszerintitervezésidij 30%-a, a 3.pont IV. üteménekteljesitésétkövetöen;
c) 3.részszámla:a 4. 2. 1.pontszerintitervezésidíj 10%-a,a 3.pontV. uteménekteljesítését követöen;
d)végszámla:a4. 2. I. pontszerintiterYezésidij 10%-a, a3. pontVI. üteménekteljesltésétkövetöen.
4. 2.2.fervezésidíj DunavarsányVárosÖnkormányzataKépviselö-testületénekatelepülésképvédelméröl
szóló 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása tervezési feladathoz kapcsolódóan
50. 000 forint + ÁFAösszegben, azaz Ötvenezerforint + AFA összegben.

a) 1.részszámla:a 4.2.2. pont szerintitervezési dij 50%-a, a 3. pont II üteménekteljesítését követöen;
b)2. részszámla:a teljestervezésidíj 30%-a,IV.ütem:Végsővéleményezésidokumentáció;
c) 3. részszámla:a teljes tervezésidíj 10%-a,V. ütem:Testületijóváhagyásraelökészített anyag

d) végszámla:a teljestervezésidfj 10%-a,VI.ütem:Jóváhagyotttervekdokumentálása.
4.3. A tervezési díj magábanfoglalja a tárgyi dokumentáció Önkormányzatáltal igényelt fómmokon,
egyeztetéseken történöTervezö általi bemutatását.

4.4. A tervezési díj nem tartalmazza az illetékes hatóságokáltal egyébjogszabályok alapján előírható
szakvélemények, hatásvizsgálatok, stb. (pl. kömyezeti vizsgálat) díját - amennyiben ezek elkészltését az
illetékes hatóságokigénylik, úgy a Megrendelő vállalásamellett, jelen szerződésmódosítása szükséges.

4.5. A Megrendelötudomásulveszi, hogya megalkotottrendeletszövegeésmellékletei alapjánbiztosított
épitésielöirásoka magasabbszintűjogszabályokalapjánmódosulhatnak.
5. Adatszolgáltatás:

5. 1.A Megrendelö adatezolgáltatásként azalábbi adatokat adja áta Tervezönek:
digitális adatszolgáltatások a LTK-on keresztül,
a hatályostervek felhasználhatóságánakbiztosítása,

a birtokában lévöegyéb, a tervezéshez szükséges adatok, tanulmányok, dokumentációk.
6. Felelősség:

6.1.A MegrendelöésTervezőközönajelenszerzodésbőleredövitáskérdéseketa Felekkötelesekegymás
között békés úton rendezni.

6.2.Megrendelővállaljaa dokumentációkészítése alattajogszabályielöirásokszerintiegyeztetésieljárások
lefolytatását, a dokumentáció Képviselö-testület elé való terjesztését, de a Képviselő-testület döntéséért
felelösséget nem vállal.

6.3. A szerzöijogravonatkozóana Felekmegállapodnakabban,hogya teljesítéssel a Tervezönem adjaát
a mű személyhez fűzödöszerzöijogát, az továbbra is a Tervezöt illeti meg. Megrendelo a teljesítést
követöen a szellemi alkotást saját tevékenységi körében felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, illetve
harmadik személyrészéretovábbtervezés céljábólátadhatja.

6.4. A Tervező a tervdokumentációt a teljesítéskor hatályban lévo, a tervezésre vonatkozó elöírások

(jogszabály, szabvány, szabályzat, stb. ) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó
elöírásoknakmegfelelöenkészíti el. Haa tervdokumentációennekmegfelel, a teljesitése vonatkozásában
szerzödésszerű.

7. Egyeztetés:

7.1.A Tervezöa MegrendelöÖnkormányzatKépviselő-testületeésBizottságaidöntéseit,a szakhatóságok
és államigazgatásiszervek véleményétköteles a terven átvezetm.

7.2. A Megrendelö jogosult és köteles a tervezési munkát figyelemmel kisémi, a már elkészült

munkarészekrölkonzultálni, az elkészültmunkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából

lényeges kérdésekben állást foglalni. Ha a tárgyi tervezési feladat teljesítéséhez olyan tevékenység válna
szükségesséa Megrendelo rendelkezésefolytán- hatóságiintézkedés,jogszabályváltozáskövetkeztében -,
melyet a Tervezonem vehetett figyelembe (kivéve tervezöi mulasztás esetén), illetve amely megoldástól a
Felekkölcsönösegyetértésseltekintettek el, úgya Feleka szerződéstközösmegegyezésselmódositják.
7.3. A Tervező a Megrendelö kéréseitegyeztetve, a hatályosjogszabályikeretek figyelembe vételével a
dokumentációbabeépíti.

7.4. Tervező azállamigazgatásiszervek, szakhatóságokáltal igényeltegyeztetéseket lefolytatja.

7.5. A véleményezési eljárásban érintettek meghívásáról a Megrendelő gondoskodik, a tárgyalásról
jegyzökönyvkészill.A Tervezö vállalja a Megrendelövel való egyeztetést.

7.6. A Tervezöjogosult a tárgyi tervezési munka elvégzéséhezaltervezöket, szakértöketbevomü. Ezek
dljazásáraa szerzödéskeretösszegenyújt fedezetet.

7.7. Tervezö az egyeztetésre továbbküldendö tervek módosítás-tervezetének 1 elektronikus példányát a
Megrendelőnek megküldi jelen szerzödésben rögzített elektronikus címre. Megrendelő vállalja az
egyeztetésre továbbküldendö terveket a Partnerségi egyeztetés szabályai szerint határidőben elhelyezi a
www.dunavarsan .hu honlapon.

7.8. Tervezö a teljesitési, részteljesitési határidö előtt is teljesíthet és számlázhat.
8. Nyilatkozattétel, kapcsolattartás

A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan
együttműkodnek. Az együttműködéssoránjognyilatkozat-tételrejogosultak:
a) a Megrendelo részérél: Dunavarsány Város Onkormányzatának felhatalmazása alapján Gergöné
Varga Tünde polgármester (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu,
+36-24/521-040),

b) a Koltségviselő részéről: Vámos Zoltán ügyvezető (2233 Ecser, Mikla Pál utca 32/a.,
info(Rvitalt)ark. hu, +36-306353305).

c) a Tervezé részéről: Berényi Mária ügyvezető igazgató (1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. 3.,
urbanitas

urbanitas. hu, +36-1/466-2018).

9. Fizetésigaranciak:

Megrendelö kijelenti, hogy tárgyi munka dfjellenértéke rendelkezésére áll, annak kifizetését garantálja,
kijelenti továbbá, hogy a tervezéssel kapcsolatbm eljárásraésa tervezési szerzödés aláírásárajogosult ésez
nem sérti egyéb fél érdekeit.
10. Igazolás:

Megrendelő igazolja a dokumentálás egyes szakaszaiban az elkészltett anyag számlázásához szükséges
készültségi fokát a szállítástól számított 15 napon belül.
11. EIállás

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerzödés 4. 11. pontja szerint kibocsátott számlák
megfizetése határidörenem történikmeg, úgy a Tervező irásbana Megrendelő felétettjelzését követöen,
jelen szerzödés szerinti tervezési munkákat Tervezo nem folytatja, a további véleményezési ésjóváhagyási
dokumentációkból ajelen szerződésszerinti tervezésiterületet kihagyja. Felekmegállapodnak, hogy ennek
bekövetkeztét a Megrendelö részéröl szerződésszegésnek tekintik és a jelen szerzödés alapján a

településrendezésitervekmódositásárairányulóeljárástazonszakaszábanlezárják.A lezárása Megrendelö
ésa Tervezöközösenaláírtjegyzokönyvbenrögzített egybehangzónyilatkozatávaltörténhet.Tervezöebben
azesetbenjogosulta kiegyenlített számlákszerintitervezésidijatteljes egészébenmegtartani.
13. Egyéb megállapodások:

A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezöt, - a Megrendelö részéröl eljáró
Polgármester a Képviselő-testíllet 2021. december 14. napjánhozott, 171/2021 (XII. 14.) számúhatározata
felhatalmazásával,-jóváhagyólagéscégszerűen8 példánybanírták alá,melyből4 példánya Megrendelöt,
2 a Költségviselőt,2 példánya Tervemt illet.
Dunavarsány, 2022. február.....

Budapest, 2022.

Gergoné Varga Tunde

dr. SzilágyiAkos

Dunavarsány Város Onkormányzata

polgármester

jegyzö, mint ellenjegyzö
mint Megrendelö

Vámos Zoltán

Vital Park Kft.
ügyvezetö

mint Költségviselö

Serényi Mária
Urbanitás Kft.,
ügyvezetö
mint Tervezö

TELEPÜLÉSRENDEZÉSISZERZODES
Amelyet egyrészről
Dunavarsany Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
adószám: 15730875-2-13

törzskönyviazonosító száma:730875

képviseli:GergőnéVargaTündepolgármester,
lovábbiakban: Onkormányzat,
másrészröl
Vital Park Kft.

címe: 2233 Ecser, Mikla Pál u. 32/a
e-mail: info(2), vitaloark. hu

adószám: 27956179-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-206009
képviseli: Vámos Zoltán

mintkötelezettségvállalófejlesztö,a továbbiakbaa:Célmegvalósítója,
Vámos Zoltán
cime:
e-mail:
an:

szül idö, hely:
személyi azonosító szám:

adószám:személyi szám:

mint kötelezettségvállaló fejlesztö, a továbbiakban: Cél megvalósftója
Vámos Beáta
cime:

e-mail:
an:

szül Ídö, hely:

személyi azonosító szám:
adószám:személyi szám:

mintkötelezettségvállalófejlesztö,a továbbiakban:Célmegvalósítója
felek együttesen emlitve: Felek, kötöttek, azalábbifeltételekkel:
EIőzmények

Az ÖnkormányzatKépviselő-testülete 172/2021. (XII. 14. ) számúhatározatával

a) támogatta a Hrutka Istváa, Borka Lászlóés Vitalpark Kft. nevében, Vámos Zoltán, mint fejlesztők és
kéreÍmezök által benyújtott telepitési tanulmánytervben bemutatott kezdeményezést, Dunavarsány

településrendezési eszközeinek módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való
befogadását;

b) vállalja az onkormányzattal kötött településrendezési szerződésben a telepulésrendezési eszközök
módosításának, valamint a fejlesztésjárulékos ésa megvalósítás tényleges költségeinek viselését;
c) felkérte a Polgármestert, hogy a döntésrölértesitse a kérelmezöt.
Gergoné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgármester
jegyző, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkonnányzata

EllenJegyzem;Dunavarsány,2022. ......... .... napján:

Vámos Zoltán

Vital ParkKft. ügyvezetö
Cél megvalósítója/Fejlesztő

Vámos Beáta

Cél megvalósítója

2. A Cél me valósító'a tula'donosa a fe'Iesztéssel érintett Dunavarsán , 0149/138 hrsz-ú in atlanoknak:
Teljes terilleü
Művelésiág
Ingatlan (hrsz) Tulajdonos

Fe'lesztésiterület (m2)

0149/138

VámosZoltántulajdonihányad: 79234

Kivettbányatóéstöltés

1/2
Vámos Beáta tulajdoni hányad:
1/2

A fenti ingatlanok (továbbiakban: Ingatlanok) hatályos, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja jelen
megállapodás 1. számú mellékietét képezi.
A szerződés célja

3. A fejlesztésiterilleten, a Dunavarsány, 0149/138 hrsz-úingatlanon a Célmegvalósítoja a területre vonatkozó
településrendezési tervmódosítás jóváhagyása után az Önkormányzat céljaival megegyezö fejlesztést,
beraházást kiván megvalósítani a településtervezési munkák befejeztével rendelettel elfogadott Epítési
SzabályzatésSzabályozásiTervek(atovábbiakban:SZT)alapján.
4. Az Önkormányzat, mint települési önkormányzat az 1. és 3. pontban meghatározott célok megvalósítása
érdekében - Magyarország helyi onkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített
Önkormányzati feladatai ellátása körében - az Épített kömyezet alakításáról és védelméröl szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 30/A. § -a alapján jelen szerzödéssel településrendezési szerzödést köt a Cél megvalósítojával
arra vonatkozóan, hogy a Szerzödésben meghatározott azon településfejlesztési feladatokat, amelyek a jelen

szerzödésenalapulva kizárólaga fejlesztés megvalósításához kapcsolódnak, és amelyek egyébkénta terület
fejlődésével azÖnkormányzatotterhelnék, a Célmegvalósítója kizárólagsajátköltségénmegvalósitsa.
Szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatot terhelö azon fejlesztések esetében, amelyek
csak részbenkapcsolódnak ajelen szerződéstárgyátképezöfejlesztéshez, törekszenek a költségekmegosztását
célzó megállapodások megkötésére.
A szerződés tárgya

5. A jelen Szerzödéstárgya azon kölcsönöskötelezettségvállalásokrögzítése, amelyek szukségesek a 3. és 4.
pontban meghatározott célok megvalósitásához.
A területreDdezéssel kapcsolatos feladatok

6. A fejlesztési teriilet megegyezik az Urbanitás Kft. által, a Hrutka István, Borka Lászlóés a Vital Park Kft.

részére készitett, a "Dunavarsány Város Telepiilésrendezési teroei módositásának kezdeményezéséhez a
0149/106: 0149/107: 0149/108: 0149/109; 0149/110: 0149/111: 0149/136; 0149/140: 0138/105: 0138/44;

hetyr ajzi
tanulmánytervben bemutatott területtel.
OI3S/45: 0138/49:

0138/22-26

számú telkek lerületére vonatkozóan"

megnevezésű

Telepítési

7. A Felek rögzítik, hogy ezen szerzödés számftási alapjául a létrehozható maximális fejlesztési lehetöséget
veszikcélkéntalapul, mely a vonatkozójogszabályalapjánelkészült"DimavarsányVárosTelepülésrendezési
tei-vei módosításának kezdeményezéséhez a 0149/106: 0149/107; 0149/108: 0149/109; 0149/110: 0149/111:
0149/136: 0149/140: 0138/105; 0138/44: 0138/45: 0138/49: 0138/22-26 helyrajzi számú telkek területére

vonatkozóari' dokumentáción és a Cél megvalósltójának vállalásán alapul. E szerint a Cél megvalósítóját
terhelö fejlesztési kötelezettségeka következök:
Gergő'néVarga Tiinde dr. SzilágyiAkos
polgármester
Jegyzö, mint ellenjegyzó
Dunavarsány Város Onkormányzata
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7. 1. Telekalakítással a fejlesztési terilleten kialakítható ingatlanok legfeljebb Telepítési tanulmánytervben
meghatározott maximális darabszámban: 1 db ingatlan (1 db lakóingatlan, 1 db műhelyépület, 10 db
száUásépület (bungaló), 1 db portaépület, 1 db fogadóépület, 1 db strand és wakeboard- pálya játszótérrel
funkció);

7.2. Prognosztizált telkek száma: 1 db, telekalakítás nem érinti, épiúietö és kialakltható épuletek száma
összességében: 1 db lakóingatían, 1 db mühelyépület, 10 db szállásépület (bungaló), 1 db portaépület, 1 db
fogadóépulet, 1 db strand és wakeboard- pálya játszótérrel, legfeljebb a Telepítési tanulmánytervben
meghatározott maximális darabszámban;

7. 3. Prognosztizáltmaximálisanépíthető éskialakithatólakásszámaösszesen: 1 db a 0149/138 helyrajzi számú
ingatlanon, továbbáugyanezen ingatlanon 1 db műhelyépület, 10 db szállásépület (bungaló), 1 db portaépület, 1
db fogadóépület, 1 db strand éswakeboard-pályajátszótérrelfunkció;
7.4. Álakófunkciót kiszolgáló gépjárműtároló helyeket alakit ki a beépítésre szántingatlanokon belül;

7.5. Biztositja az ivóvíz kiépítését a viziközmű hálózat fejlesztésével a víziközmű szolgáltató nyilatkozatai
alapján.

7. 6. Kiépíti és biztosítja a szennyvízellátást egyedi közmű pótló berendezéssel, a víziközmű szolgáltató
nyilatkozatai alapján;

7. 7. Az elektromos ellátástkiépíti a meglévöhálózatrólmegoldható hálózatfejlesztéssel;

7. 8. Nem épít közvilágítási hálózatot, az Önkormányzat felé azonban a késöbbiekben sem fordulhat a
közvilágftási hálózatkiépítésének igényével;

7.9. TörekszTka megújulóenergiaforrásokhasznosításáranapelemes-fotovoltaikusrendszerkiépítésével;
7. 10. A 0152 helyrajzi számú és 0149/137 helyrajzi számú 16 méter széles települési gyűjtöúton a

településrendezésikötelezettségénekingatlan-nyilvántartásbóltörténötörléséigútkarbantartástvégez.
8. Az Önkormányzatkötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályoknak, más hatósági elöírásoknak megfelelő
fejlesztési célok elérése érdekében a tervezövel, szakhatóságokkal együttműködik a hatáskörébe tartozó
kerdésekben a fejlesztés megvalósítását a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott
településrendezési eszközökkellö idöbentörténömódositásávallehetövéteszi.
A fejlesztés tervezett ütemezése,a teljes beruházásütemterve

9. A 7. pontban foglalt településfejlesztési célokmegvalósitásához azegyes ütemek megvalósításának határidejét
az alábbiak szerint határozzák meg:

I. ütem: létesítmények ésközművekkiépitése;2028.január

10. A Cél megvalósítója kötelezettséget vállal arra, hogy a 7. pontban részletezett és a 9. pontban ütemezett

fejlesztést'saját koltségén, illetöleg szükség esetén külsö forrás bevonásával végzi el, a fejlesztéshez
kapcsolódóSZT-ben elöirt közterület és közműellátáskialakftásának, fejlesztésének, valamennyi költségét
saj'át maga viseli, fgy az Önkormányzattólsem most, sem a jövőben semmilyen jogcimen nem támaszt
megtéritési igényt, mely igény érvényesitéséröl a szerzödés aláírásával a Cél megvalósitoja kifejezetten
lemond. A településfejlesztési feladatok megvalósításával összefüggésbena Cél megvalósítojának feladatát
képezikülönösenazok:
a) elökészítésének,
b) terveztetésének,

c) megépitéséhez szükséges különbözöhatóságiengedélyek beszerzésének,
d) kiviteli tervei elkészíttetésének,
e) megépítésének,

f) szukségeeseténhasználatbavételi engedélyekbeszerzésének,
g) müszakiátadás-átvételieljárásoklefolytatásának,

Íí) megvalósulási dokumentációk az egyes településfejlesztési célok tekintetében, mint közművek, utak,
stb..,

Gergfffíé Varga Tünde dr. SvlágyiAkos
polgármester
Jegyzö, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Onkormányzata
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i) az elkészült közcélúlétesítmények Magyar Államnak, Önkomiányzatnak,vagy közszolgáltatást végzönek
történöátadásáigteljes körii üzemeltetésének,fenntartásának
saját költségen való viselése.
A

közlekedési

célú

infrastrukturális

beruházások továbbá

a

zöldterületek

megvalósftásához,

használatbavételéhez,forgalomba helyezéséhezelengedhetetlenül szükségeseklehetnek a közműszolgáltatók
által eloírt, az új, az átépitésre,illetöleg bövítésre kerülö útpályák,illetöleg burkolt felületek alatti végleges
közműépítési, elektromos ellátást biztosító munkák, mint kapcsolódó munkálatok elvégzése. A Cél
megvalósítója azegyes infrastrukturális beruházások megvalósításával egyidejűleg vállalja ezek sajátköltségén
történö megvalósítását, az egyes tervek elözetes Önkormányzatijóváhagyásra történö benyújtását és
egyeztetését.

A Cél megvalósítója az Önkormányzatáltal meghatározottműszaki tartalom szerinti útstabilizációtvégez,
továbbáDunavarsányVárosÖnkomiányzataKépviselö-testületéneka helyi közutakkezelésénehszabályairól
szóló 4/2020. (III.11.) számú rendelete szerinti közútkezelöi hozzajárulást kéri. A műszaki elöírás és a
megfelelö közútkezelöihozzájárulásokalapjánkialakitott utat, annakelkészültétkövetöena Cél megvalósítója
készrejelenti.

11. A Cél megvatósítója a 9. és 10. pontban leírt beruházásokat saját költségére végzi, így az Onkonnányzattal
szemben - jogcímtöl fílggetlenül, beleértve a ráépítést és a jogalap nélküli gazdagodást is - megtéritési
igénnyelnem élhet, ilyen igényéröla Szerzödésaláfrásávalkifejezetten lemond.
12. A fejlesztés következtében az Önkormányzatot terhelö esetleges jelen szerzödésben nem rögzített - a
fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó - az Önkormányzat által igazolt, ténylegesen felmerülö
többletköltségeket a Cél megvalósítója köteles átvállalni.

13. A Cél megvalósítója vállalja a 6. pontban meghatározott fejlesztési terillet kiépítésének ütemezéséhez
illeszkedoen, a fejlesztési céljának részeként, hogy

a) A 0152 helyrajzi számú és a 0149/137 helyrajzi számú 16 méter széles települési gyűjtöúton, az ingatlanokat
érintö szakaszokon a településrendezési kötelezettségének ingatlan-nyilvántartásból történö törléséig
útkarbantartást végez.

b) kiépiti az a) pont szerinti utakon a 9. pont szerinti fejlesztési programja, illetve az Epítési Szabályzat és
Szabályozási Terv szerinti felhasználáshoz szükséges közműveket - vezetékes szennyvíz ivóvíz, stb. - a
közműüzemeltetökkel együttműködve,és a közműveket a szolgáltatóknak, a Magyar Allamnak, ill. az
Őnkormányzat részére térités nélkül átadja, tudomásul véve, hogy a közmű üzemeltetők és az
Önkormányzatcsak abban az esetben veszi át ezeket, ha a kiépftés szabványos minöségbentörtént. Az
átadás időpontja a vezetékek elkészültekor, legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelözöen, az átadás
módja műszaki átadás-átvételi eljárás keretében, a közmű szolgáltatók által meghatározott megvalósulási
dokumentációátadásávaltörténhet.

14. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat kizárólag külön megállapodással vesz tulajdonba
létesitményt. Amennyiben külön megállapodás szerint az Önkormányzat valamely létesítményt tulajdonba
vesz, azt kizárólag térités, azaz ellenérték megfízetése nélkul teszi, és ezen jogügylettel kapcsolatosan az
Önkormányzatoldalán - őt terhelö - esetlegesen felmeriilö közterhek, adók, vagy adók módjára behajtható
egyéb kötelezettségek teljesitése, valamint azÁfaÖnkormányzatrészéröltörténöfelmerülése esetén azAfa-t a
Cél megvalósítója köteles viselni.

15. A Felek tudomásul veszik, hogy a 7. pontban rögzftett fejlesztési lehetöségek megváltozhatnak a

településrendezési eszközökmódosítási folyamata, illetve a tervezés során. A megalkotott rendelet szövege és
mellékletei alapjánbiztosított épitésielőírások a magasabb szintűjogszabályokalapjánmódosulhatnak. A helyi
építési szabályoknak a magasabb szintü jogszabályok megváltozása miatti kötelező módosításból eredö
mindennemü felelösségét az Önkormányzatkizárja, illetöleg a Cél megvalósítoja a Szerződés aláírásával
feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond azon jogáról, hogy az Onkormányzattal szemben - jogcímtöl
Gergoné Varga Tünde

dr. SzilágyiÁkos

polgánnester
Jegyzö, mint ellenjegyző
Dunavarsány Város Önkormányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány,2022. ......... .... napján:

Vámos Zoltán

VÍtal ParkKft. ügyvezetö
Cél megvalósitója/FejIesztö

Vámos Beáta

Cél megvalósítója

fúggetlenül- megtérítési igénnyel éljen,haajelen Szerzödésaláfrásakorhatályosrendeletek alapjánbiztosított
építési előírások módosltásáraa részletezett okok miatt kerül sor
16. A Cél megvalósítója vállalja, hogy a terület beépítésénél olyan műszaki - épftészeti és kertépítészeti -

novénytelepitési megoldásokat alkalmaz, melyek nem eredményezik a meglévö táji - kömyezeti állapot
romlását, illeszkednek a taji kömyezetbe és a helyi építészeti hagyományokhoz is.
Egyéb megállapodások

17. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzödés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan
együttműködnek.Azegyüttműködéssoránjognyilatkozat-tételrejogosultak:

a) a Cél megvalósítoja részéröl:Vámos Zoltán (2233 Ecser, Mikla Pál u. 32/a e-mail: infoR.vitalnark.hu.
telefonszám: +36(30)6353305)

b)azÖnkormányzatrészéröl:DunavarsányVárosÖnkormányzatánakfelhatalmazásaalapjánGergönéVarga
Tünde polgármester (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., nolearmesteriaidunavarsanv. hu , +3624/521-0401).

18. A Cél megvalósítója kijelenti, hogy a jelen szerződésaláírására a szukségesjogosultsággal rendelkezik. A
Felek kölcsönosen és egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerzodés megkotésekor kényszer, fenyegetés
hatása alatt nem álltak. tévedésben nem voltak, a szErzödésbölaz egyes feleket terhelö kötelezettségeket és

illetőjogosultságokatteljes körűenmegismertékésmegértették.A Célmegvalósi'tójarögzíti, hogyazáltala a
jelen szerzödésbentett nyilatkozatok egybehangzóésteljes valósakaratukat tartalmazza, reszükrölrejtett indok
vagytitkos fenntartásnemállfenn, azingatlannalkapcsolatosrendelkezésijoguknemkoriátozott.
19. A jelen szerződés benyújtása és a felmerillö költségek viselése az illetékes foldhivatal felé a Cél
megvalósítójának a kötelezettsége.

20. Szerzödöfelek meghatalmazzák dr. Várhelyi Péter ügyvédet (Cím: 1118 Budapest, Köbölkútu. 8., KASZ:
36071119), hogy ajelen településrendezési szerzödést elkészítse és ellenjegyezze, és a Feleket az illetékes
foldhivatal elött képviselje.

21. Szerzödő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzödés megkötésének tényét az Étv. 30. §/A (5) bekezdése

alapján a Fejlesztési Teruletre - tehát az érintett Dunavarsány, 0149/138 helyrajzi szánúingatlan 1/2-1/2
tulajdoni hányadára, - az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetik, telekalakítást követöen az abból kialakuló
ingatlan(ok)ra átvezetik. A Cél megvalósítoja a Szerződésaláírásával feltétel nélkül ésvisszavonliatatlanul
hozzajárulását adja ahhoz, hogy a fenti ingatlanokra a településrendezési szerzödés ténye az ingatlannyilvántartásba feljegyzésre kerüljön. Jelen Szerzödés a településrendezési szerzödés megkötése tényének
ingatlan-nyilvántartási feljegyzésénekalapjául szolgál.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a településrendezési szerzödés megszünését követö 30 munkanapon belül
kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a feljegyzés törlését.

A Felekmegállapodnakabban,hogya Célmegvalósítójánakírásbeli kezdeményezésérea településrendezési
szerzödés tényének az ingatlan-nyilvántartásban való töriése, a telekalakítást követően kialakult helyrajzi

szám(ok)ról, a Szerzödés teljesítését követöen történhet. A készre jelentéstöl számított 30 napon belül
foldhivatali átvezetésre alkalmas módon, a szükséges dokumentumok rendelkezésére állását követöen, a
törléshez szükséges kérelem aláirható.

Gergó'né Varga Tünde dr. SzUágyiAkos
polgármester
jegyző, mint ellenjegyzö
Dunavarsány Város Önkormányzata
Ellenjegyzem: Dunavarsány,2022. ......... .... napján:

Vámos Zoltán

Vital Park Kft. ügyvezetö
Cél megvalósítója/Fejlesztö

Vámos Beáta

Cél megvalósítója

22. SzerződőFelek megállapodnakabban, hogy a 12. c) alpontban rögzített sikeres műszakiátadás-átvételének
megtörténtétkövetöképviselö-testületi ülésenazOnkormányzat, dönt

a)azútésa vi'ziközművekátvételérőlésjelentelepülésrendezésiszerzödésmegszünéséröl,valamint
b)a Uagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése
alapján - "Minden belterületí és olyan külterületi kozterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlcmhoz
vezet, amelyenazépitettkömyezetalakításárólésvédelmérölszólótörvényszerinti épuleltalálható. és
ugyanezen törvény 42. § szerint a "képviselo-testület hatásköréből nem riiházható át a közterület
elnevezése. " - az átvett közút elnevezéséról.

23. A Szerződö Felek vállalják, hogy ajelen Szerzödés céljainak megvalósítása érdekében együttműködnek és e

célok megvalósítása érdekében szükségesjognyilatkozatokat és intézkedéseket megfelelő idöben - saját
döntéshozatalieljárásuknakmegfelelöen - megteszik, illetve az Önkormányzata szükségeshatáridöbenaz
eljárásokat lefolytatja.

24. A Szerzödő Felek vállalják továbbá, hogy - különös tekintettel a mindenkor hatályos számviteli szabályok

betartására - a jelen Szerzödésteljesítése érdekében szükséges további szerzodéseket, azok szükségessé
válásakorszületömegállapodásuknakmegfelelöenhaladéktalanulmegkötik, feltéve, hogy a jelen Szerzödés
vagy jogszabály alapján kötelezettségüket képezi, abban megállapodnak és a megkötendő szerzödésteljes
mértékben összhangban álljelen Szerzödésrendelkezéseivel.

25. A jelen Szerzödésselkapcsolatos, a SzerzödöFelekköztivagyvalamely Félrészéreadandómindenértesités,
utasitás, felhívás, követelés vagy közlés csak irásban történhet a hivatalos irat kézbesltésére vonatkozó külön
szabályok elöírásainak megtartásával. Ha aziratot annaktértivevénnyel történökézbesítése esetén azértesitett

azátvételmegtagadásamiatt, illetve a postai értesítés ellenérenem vesz át,úgya másodikkézbesítési kísérlet
napjátkövetöötödikmunkanapon- ellenkezöbizonyitásig- a küldeménytkézbesítettnek kell tekinteni.

26. A Szerzödésböl származójogok és kötelezettségek a Szerzödö Felek általános, egyetemleges jogutódjaira
változatlan tartalommal szállnak át. A Cél megvalósítója több jogutódja esetén a jogutódok felelössége

egyetemleges, amennyiben azÖnkormányzatésazesetlegesjogutódokmáskéntmegnem állapodnak,
27. Szerzödö felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban Tulajdonos által vállalt kötelezettségek a

Fejlesztési Terület tekintetében azIngatlanok mindenkori tulajdonosait terhelik Tulajdonos vállalja, hogy az
Ingatlanok, vagy azok egy részének- bármilyenjogcímen történö- átruházásajogutódlásnakminösul és ez
esetbenjelen szerzödésszerinti kötelezettségeket Tulajdonos köteles az új tulajdonosra átruházni,illetöleg
kizárólagosan ezen kötelezettségek átvállalásával lehetséges az Ingatlanok tulajdonjogának átruházása,
fuggetlenül azátruházásjogcímétöl.
28.

A Cél megvalósitoja az Önkormányzat elözetes írásbeli hozzajárulása nélkül a Szerzödésben vállalt
kötelezettségei tekintetében harmadik személlyel nem köthet részbeni vagy teljes kötelezettség-, illetve
tartozásátvállalásra és/vagy teljesítésátvállalásra vonatkozó megállapodást.

29.

Ha a Szerződés a Szerzodö Felekre hivatkozik, ez magában foglalja a Szerzödő Felek egyetemleges vagy
szingulárisjogutódjairavalóhivatkozást is.

30.

A Szerzödésbenfoglaltésaze Szerzödésselösszefflggöinformációk,valaminta Szerzödésselkapcsolatban a
Szerződö Feleknek egymásra vonatkozóan tudomására jutott információk - amennyiben a magyar jog

kötelezoen érvényesülöszabályaimáskéntnem rendelkeznek - üzleti titoknak minösülnek, és mint ilyenek
részesülnekjogi védelemben.
31.

SzerzödöFelek megállapodnak abban, hogy ajelen szerződésazalábbiesetekben megszűnik:
i) ajelen szerződésbenmeghatározott fejlesztés megvalósulásával;
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b) amennyiben az egyeztetési és véleményezési eljárás, vagy egyébként az Önkormányzatáltal meginditott
településrendezési eljárás során a véleményezök, szakhatóságok részérél a jelen szerzödés szerinti
fejlesztés és/vagyterületrendezés elutasításra kerill, vagy olyan kifogás, igény merül fel, amely a fejlesztés
megvalósulásátlehetetíenné teszi, vagy gazdasági megvalósithatóságátrontja, a határozat, vélemény, vagy
elöírás Felek tudomásárajutásának idöpontjában;

c) ameimyiben a fejlesztés a Cél megvalósítója érdekkörében felmerülö bármely oknál fogvva ellehetetlenül,
a lehetetlenülés tényének az Önkormányzatfelé történöbejelentésének idöpontjában.

32. Szerzödőd Felek megállapodnak abban, hogy a fejlesztés tárgyának a tervezési és engedélyezési folyamat
során bekövetkezett változása figyelembe vétele érdekébenjelen szerződést a fejlesztés megvalósitását
lehetövé tévö településrendezési eszközöknek az Önkormányzatáltal történö módositása jóváhagyását
megelözöenközösmegegyezéssel módosítják.

33. A jelen szerzödésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. ésazEtv. szabályai az irányadók.
34. A Felek kötelezik magukat arra, hogy az esetleges jogvitáikat igyekeznek békésúton rendezni, amennyiben
ez nem jáma eredménnyel, abban az esetben a jogviták eldöntésére - értékhatártól függöen - kikötik a
Szigetszentmiklósi Járásbíróság, illetve a Budapest KömyékiTörvényszékilletékességét.
35. Ha a Szerzödésvalamely rendelkezése a magyarjog alapján érvénytelen,jogszabálysértövagy bírói úton
kikényszerithetetlen, akkor a Szerzödés csak a jogs2abálynak ellentmondó, érvénytelen illetve bírói úton
kikényszerithetetlen részben válik érvénytelenné, és mindez nem érinti a megmaradó rendelkezések
érvényességét és hatályát kivéve, ha a Szerzödés az érvénytelen rendelkezés hiányában értelmezhetetlenné,
vagy érthetetlenné válna.

36. A Felek a jelen szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezöt, - az Onkormányzat részéröl eljáró
Polgármester a Képviselö-testűlet 2021. december 14. napján hozott 171/2021. (XII. 14. ) számú határozata
felhatalmazásával - jóváhagyólag és cégszerűen 8 példányban írták alá, melyből 4 példány az
Önkormányzatot,4 példánya Cél megvalósítóját illet.
Dunavarsány, 2022. február ....
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