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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testtilet a 1T6l2015.(V.14.) sz. határozatában úgy dĺintött, hogy a Józsefuarosi
Kerületi Építési Szabźiyzatźrő| sző|ó 6612007.(XII.12.) önkormányzati rendeletet 1lórÉsz)
módosítja a |16lA, a 122lA és a l22lB tömbĺikre vonatozőan. Erľe vonatkozóan
településrendezési szerzođés megkötésére is felhatalmazta a polgármestert.

Az egyeztetések eredményeként a Corvin Zrt. nem lesz részese a településrendezési
szerzodésnek, így a |22lA és a|22/B tömb<iket nem fogia tarta|mazni aloĺ<Ész módosítása.
A településrendezési szerzodést csak a 116lA tömb vonatkozásában a Sandler Kft-vel (a GLD
Investment Group egylk tagával), aPráter utca 35. (36322 hĺsz) telek tulajdonosáva|koti az
onkormányzat.

A településrendezési szerzođésben a Sandler Kft. vźĺ||a|ja, hogy a településrendezési terv
elkészítését finanszíľozza; a Práter utca és a Nagýemplom utca járdátĺak telket hatĺároló
szakaszaít felújítja' valamint az utcźů< kereszteződésénél a vizelvezętést megoldj a; az el.lhez
szĹikséges teľveket elkészítteti, az engedélyeket beszerzi; az onkoľmáĺyzatpedig lefolýatja a
vonatkozó jogszabźiy a|ap1źn a módosításhoz sztikséges eljárást, folyamatosan konzu|táIva a
tervezővel.

A szabályozźsi tew elkészítéséhez tervező megbízása szükséges. A Sandler Kft. tervezőnek a
Kasib Méľnöki Manager Iroda Kft-t javasolta, aki a20|3. évben a 111. tömbre vonatkozó
ĺorÉsz móđosítást is tervezte. Tekintettel ana, hogy a vonatkoző jogszabá|yok szeiĺt az
onkormanyzat folytatja|e a rorÉsz módosításához sztikséges eljárást, azonban kĹilső cég
fĺnanszírozza a terv elkészítését, céIszeru egy ún. haromoldalú szerződés megkötése, mely
mindegýk fel érdekét figyelembe veszi, és tartalmazza jogaikat és kötelességeiket . A
tervezési szerzódés tervezete az előterjesztés |. sz. mellékIetétképezi.



il. A beteľjesztés indoka
A 1|6/2015.(V.14.) sz. határozatttbaĺ a Képviselő-testtilet a településrendezési szerződés
megkotéséről dönt<itt, szükséges azonban a tervezési szerződésre vonatkozó döntés
meghozatala is.

III. A dłintés célja' pénzügyi hatása
A döntés céIja a 116lA tömb terĹiletére vonatkozó JóI(ÉSZ mődositás elkészítéséľe tervezési
szerződés megkĺitése, amelynek ťlnanszírozását a Sandler Kft. vállalta.

A döntés pénzugy fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályiktirnyezet
A Képviselő{esttilet és Szervei Szervezeti és Mtĺködési Szabályzatárő| szćiő 36/20|4.
(xI.06.) önkormanyzati rendelet 7. mellékletének 1.1 pont 1.1.3. alpontja szerint a
Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság feladaĺ és hatásköre kĺilönösen, hogy dĺint
kozbeszerzési ügyekben az eljáľás megindításáról, eredmény megál|apitásźnő|, beszerzési
ügyekben az eredmény megállapitástĺro|, bármely önkormányzatí szerződés megkötéséről,
módosításaról, megszüntetéséľől, ide nem érýe a polgáľmesteri és a kízátrő|agos képviselő-
testtileti hatáskoĺt..

A fentieknek megfelelően kérem ahatźrozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a 116lA tĺimbre vonatkozó ĺórÉsz módosítással összefiiggésben háromoldalú
tervezési szeruőđést köt a Kasib Mérnöki Manager Irođa Kft-vel, mint Tervezővel,
azza|, hogy a költségek viselését a Sandler Kft., mint Megrendelő vá||a|ja.

Felelős: polgármester
}Jatárrđő: z}Is.június29.

2, a határozat 1. pontja alap1źn felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. szźtmtl
mel l ékletét kep ező tervez é si szerui\ đés aláír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5.július 10.

A döntés végrehajtás át végzó szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
Főépítészi koda

A lakosság széles körét érintő đöntések esetén javaslata a kilzzététel módjára (megfelelő
a|őhuzandő|):
indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2015.június 23.

honlapon

c"c!łĺ..4nmł
Femetý|ýpe{fely DLA

mb. fo építšs z, igyosztá|yv ezeto ą.
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előterjesztés 1. sz. melléklet

vÁr,rALKo z ĺsl sZľ,ľ-ZŐn ľ s
amely létrejött

egyrészt BUDAPESľľovÁnosVIII.xľntrr,nľ,ĺózsBr.vÁRoSI
oľronľrÁľyz.łľ
székhely: 1082 Budapest Baross utca 63-67 .adőszám: 15735715-2-42
statisztikai szźmjel.. | 57 3 57 I 5 -84| 1 -32I -O1
törzsszźm: 735715
képviselő: Dr. Kocsis Máté polgármester,
a továbbiakban I. Megľendelő,

másrészt SANDLER KFT.
székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
adőszám: |256674I-2-43
c é g1 e gyzékszźtm: 0 L - 09 -88220 4
szám|aszźtm: 12010659-001 11769-00100008
képviselő: Leopold Sanđlerügyvezető
a továbbiakban II. Megľendelő,

I. Megrendelő és II. Megrendelő egyrittes említése a továbbiakban: Megľendelők

harmadrészt KASIB MERNOKI MANAGER IRODA KFT.
székhely: l183 Budapest, Üllői Ltt455.
levelezési cím: 1183 Budapest, Üllői ttt 455.
adőszétm: 22799894-2-43
cégtregyzékszźlm: Cg. 0 1 -09-9 44093
szźm|aszźĺm: CIB BankZrt, |O7O2277-6588O322-5L100005
képviselő: Zajovics András, Juhźsz Sándor ügyvezetők
atovábbiakban Vállalkozó

PREAMBULUM

A JOKESZ és a JKSZT tárgyl módosításának közvetlen indoka a |I6/Atömbben, a Práteľ utca -
Nagýemplom utca'saroktelek beépítése során felmenilt igény a terepszint a|atti építési hely
kiterj esztésére a parkolók kedvezőbb kial akítása érdekében.
Ezen igényhez kapcsolódóan szabá|yozando a hatáIyos JKSZT-ben utcai telekhatáľoktól eltéľő
építési vonal (''kötelező előkert'') előírása esetén az épület és az utca közötti előkert
közhasznźiatľa történő éúadása.
Fenti célok érdekében módosítandó a JKSZT a |16lAjelű tĺimb vonatkozásában, valamint
felülvizsgálandók és módosítandók a fentiekhez kapcsolóaó rórÉsz előírások.
A tárgý módosítás a 314/20|2. (xl.s.) Korm. rendelet 46.s Q) ba) pontja szerint, a 32.$ ()
bekezdésnek való megfelelés alapjĺín a 41.$-ban foglalt egyszerűsített.elirĺras keretében készü1.

(1) I. Megrendelő megrendelése és II. Megrendelő ťtnanszírozźsaa|apjánYá||a|koző elvállalja
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c. dokumentźrcíő e|készítését az 1. mellék|et szeľinti tartalomma| és a2. mellék|et szerinti
ütemezéssel.

(2) Vállalkozó kötęlezettséget vállal aľĺa, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb mértéktĺ
pontossággal és gyorsasággal jár eI, a lehető legmagasabb színvonalon teljesít. Yá|Ia|koző
kifejezetten kijelenti, hogy a szerz(5dés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, szakmai,
technikai és humán erőforrásokkal rendelkezik és azok rendelkezésre állását a szeruodés
teljes időtaľtama alatt biztosítja. A dokumentációt a vonatkoző jogszabá|yok alapján, azEN.
(1997 . évi LXXVIII. toľvény) , az )TEK (253/Igg7. (XII.20.) Korm. renłelet), ä,rszĺ<t, u
BVKSZ (47/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet), valamint aszakágtr,jogszabályok előírásainak
figyelembevételével kell elkészíteni. Válla|koző jótáll azért, hogy az 1. pont szerinti
dokumentáció a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek ' továbbá a ľendeltetésszení célra
ténylegesen alkalmas. A Felek rogzitik, hogy Yá||alkoző felelős az źůta|a nyrijtott
tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszeľűségéért és teljes könĺségéért, felel
tovabbá minden olyan hiányosságért, késedeleméľt, kárért, amely abból ered, hogy feladatait
gondatlanul, hiányosan, késedelmesen vagy szakmai követelményeknek nem megfelelően
teljesíti.

(3) A Vállalkozó a munkaközi egyeztetésekhez szfüséges dokumentációt a 2. melléklet szerinti
példányban adja át a Megľendelőknek.

(4) A teljesítés helye: Megrendelők székhelye.
(5) Vál|alkozót az.l..pontban vállalt tevékenységéért, a Józsefváros Keľületi Építési

Szabáiyzat (JóKESZ) és n Jĺózsefváros Keľiileti Szabályozási Teľv (JKśZT)
mĺídosításáéľt: 850.000 Ft + 229.500 Ft QToĺo^FA), iisszesen: 1.079.500 Ft, azai;
egymillió-hetvenki|en cezer.ötszáz forint illeti meg.

(6) Az 5. pontban megllatźrozott vállalkozói díj a teljesítés igazolását követően válik
esedékessé. Yźi|a|kozó a szerzódés 2. melték|etében meghatátozott munkaszakaszonként,
az ot1irthatándíĺ|<hoz igazodóan és a munkaszakaszok teljesítésigazo|ását követően szźlmla
benyrijtására kizárőIag II. Megrenđelő felé jogosult azza|, hogy a Felek előleg fizetését
kizárjźtk, A vállalkozőí díj _ költségátalĺĺnyként _ a jelen szeruődésben meghatározott
feladatok teljesítésével kapcsolatosan felmeriilő költségekĺe és egyéb díjakra tekintettel
kenilt megállapításra, ezért a Vállalkoző a vá|lalkozói díjon feltil költségtérítési, illetve
egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel.

(7) II. Megrendelő a teljesítésről a teljesítés I. Megrendelő általi szakmai leigazolás után írásban
nyilatkozik, és amennyiben a teljesítést elfogadja, annak a|apjtn teljesítésigazolást állít ki,
amely a fel adatok szerződésszenĺ telj esí tését igazo|ja.
A teljesítés szakmai igazo|ására I. Megrenđe|ő ńszéről jogosult személy: Feľnezelý

Gergely DLA foépítész
A teljesítés igazo|źsáta II. Megľendelő részero| jogosult személy: Kiss Péter OBELISZK
Studió Kft.

(8) II. Megrendelő a vállalkozói díjat Vállalkoző áItaI a teljesítésigazolást követően megktildött,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. $ (3) bekezdésének megfelelően kiállított és
cégszeríien a|áirt szźtm|a kézhęzvételétő| számított 15 napon belül egyenlíti ki
Yá||a|kozőnak a je|en szerződésben megllatźtrozott bankszámlaszźtmára történő átutalással
azza|, hogy a bankszámlaszám helyességééľt Vállalkoző szavatol és a váI|a|kozői dij az
elutalás napján teljesítéstettnek minősül.

(9) Yá|Ia|koző hibás teljesítése esetén a hiba kijavításáig naptán naponként a
szerződésszegéssel érintett munkaszakaszravonatkoző nettő vái|a'lkozői dij 0,5O%o-aösszegű
kötbért kötetes a II. Megrendelő részére megfizetni azzal, hogy II. Megrendelő az esedékes



szám|źLt mindaddig nem köteles kiegyenlíteni, amíg Yá||alkoző a kötbér ĺisszegét męg nem
fizeti Megrendelő részéte. Yźů|a|koző késedelme a II. Megrendelő késedelmét kizár1a.
Amennýben a Vállalkoző a|lĺbźt a vele való közléstől számított a 15 nap elteltévęl sem
javítjaki, Megrendelők jogosultak a szerződésto| azoĺtna|ihatźů|ya| elállni.

(10) II. Megrendelő a késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köt ki, melynek összege az
adott munkaszakaszra vonatkozó ncttó vállalkozói díj O,50%-a rraptáľi rraponkén|,, ĺle
legfeljebb a nettó vállalkozói dij 25%-a. A késedelmi kötbér megfizetés ére a9. pontban írtak
megfelelő en irányadóak.

(l1) Ha I. Megrendelő, illetve II. Megrendelő a szerződéstol elállnak, vagy a tervezést a II.
Megrendelőnek felľóható okból 30 napnál hosszabb ideig szĹineteltetni kell, il. Megrendelő
a Vállalkoző adđigí tevékenységét, illetve Yá||a|koző elállás időpontjáig felmeľült, az 1.
pontban megllatźrozott feladat teljesítéséhez kapcsolódó, inđokolt és igazolt költségeit
megtéríti. Amennýben a 4. munkaszakasz teljesítésének feltétele 2O|5. december 3l-ig nem
aYá||a|kozónak felróható okból nem teljesül, akkor aYáI|a|kozó jogosult végszám|áját aII.
Megrendelő felé benffi tani.

(12) Amennyrben a teljesítés aYźila|kozónak felróható bármely okból meghiúsul, aYtú|alkoző
meghiúsulási kötbért köteles fizetni a II. MegrendęIő szttmára. A meghiúsulási kötbér a|apja
a teljes váI|a|kozői díj bruttó ellenéľtéke, mértéke a kötbéľalap 20 %o-a.

(13) A szerzódés 1. pontja szerinti dokumentáció elkészítéséhez szükséges és I. Megrendelő,
illetve II. Megľendelő birtokában lévő adatokat, infoľmációkat és dokumentációkat a
Megrendelő, illetve II. Megrenđelő a 3. melléklet szerint szo|gtitatják.

(tł) Vállalkoző szavato| azért, hogy az átadott dokumentációval kizárólagosan és kor|tńozás
nélkĺil rendelkezik' a dokumentáció tekinttében harmadik személy semmiféle jogosultsággal
nem ręnde|kezik, erre tekintettel a dokumentáció je|en szerződés szerinti felhasználásának
átengedése harmadik személyek jogait és jogos érdekeit (ktilönösen a szęrzőjogokat) nem
séľti, ebből eredően Megrendelőkkęl szemben többletdíj-igény nem érvényesíthető.

(l5) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a YáIIaIkoző a teljesítéssel (beleértve a
részteljesítéseket is) a szemé|yhez fizódĺ| szerzoijogát megtĄa. Yá||a|koző avźi|a\kozői
díj megfizetésével (beleéľtve a részteljesítéseket is) a Megrendelőknek, illetve
jogutódaiknak az átadott dokumentáció tekintetében kizĺírólagos és területi koľlátozás
nélktili, a múvek teljes védelmi idejéľe szóló, minden ismert fe|haszná'|ási módra vonatkozó,
és az átdo|gozźs jogźtra is kiterjedő fe|haszná|ási jogot ad. A fe|haszná|ási jog átengedéséért
Yá||a|koző külön díjazást nem kér. A Megrendelők a dokumentáciőt kizárőIag saját
működési- és hatáskörükben, a Vállalkozó nevének felttintetése mellett részben, vagy
egészben közzétehetik, többszĺjrözhetik, átđo|gozhatják, de _ a jővźhagyandó munkarészek
kivételével - csak a Vállalkoző irásbe|i hozzájáru|ását követően adhatják át gazdaságs
vźů|alkozásba, illetve csak eZ a|apján apportá|hatják, adhatjźk el, ruhazhatjźk át a
dokumentáció felhasználási jogát harmadik személyre.

(|6) Szerzodő felek kijelentik, hogy a szeruődés teljesítése soľán a személyhez fllzodó jogokat
kölcsönösen tiszteletben taľtják.

(l7) A je|en szerződés módosítása kizárő|ag íľásban, a Felek közĺis megállapodása aĘapján
érvényes.
A jelen szerzőđés hatźlrozott időtartamú, és a jelen szerzodés a|ap1án fennálló
kötelezettségek teljesítésével minden további jognyi|atkozat, illetve értesítés nélkĹil
megszűnik.
A Felek megállapodnak abban, hogy je|en szerzőđést kozös megegyezéssel bármikor
megszüntethetik azza|,hogy az erről szóló megállapodáskízérőIag írásban, a Felek egytittes
a|áírásźpa| érvényes.
Bármelýk fel jogosult a szerzođést írásban a másik féllel történt közléstől számított 15
napos felmondási idő betartásával felmondani, a felmondási idő |ejźfiźtva| a szerződés
megszűnik.



A szerzodést bármelyik féI azonĺlalihatá||ya| felmondhatja a másik féIhęz eljuttatott írásbeli
értesítéssel, amerrnyiben a másik féI a szerzódésbęn vźila|t lényeges kötelezettségét súlyosan
megsérti, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli fetsző|itáskézhęzvétęlét k<jvető 8
napon belül sem. A kötelezettség teljesítésére felhívó írásbeli felszólítást sem kell
megktilđeni, ha a szerződésszegés olyan súlyíl, hogy a sérelmet szenvedett feltől a
továbbiakban nem vtrhatő el a szerzłĺdés fenntartása.
Megrendelők jogosultak a jelen szerzođéstol egyoldalú ný|atkozattal bármikor ęlállni azza|,
hogy ilyen esetben a 1l. pontban írtak iranyadóak, és a felmertilt költségekkel kapcsolatos
vita esetén a Felek független szakértőtvonnak be.

(l8) A Szęrződo felek szerződéssel kapcsolatb an szabnaí nyi|atkozattételľe jogosult képviselői:

I. Megrendelő Feľnezelyi Geľgely DLA
(+36 1) 4s9_2r_s8

II. Megrendelő: Kĺss Péteľ OBELISZK Studiĺó Kft.
(+36 1) 266-ss_8r

fo epitesz@joz s efu aro s. hu

office@obeliszk.hu
YáI|a|koző: Pintéľ Ferenc terület- és tetepülésľendezési iľodaigazgató-helyettes

(+36 1) 297-r7-48 pinter. ferenc@kasib.hu

Szerződo felek a szerződés teljesítésében folyamatosan együttmfüödnek, a felmeľülő
problémákľól egymást haladéktalanul értesítik, kötelesek jogaikat és kötelezettségeiket a
jóhiszeműség és a tisztesség elveit szem előtt tartva gyakorolni. Szerződő felek
haladéktalanu| tájékoztatják egymást a jelen szerződéssal összefüggésben felmerĹilő
valamenný lényeges kĺinilményľo|, így kiilönĺisen azo|<rő|, amelyek a Vállalkoző áIta|
készítendő dokumentációra vonatkoznak. Felek megállapodnak abban, hogy az éľtesítéseket
elektronikus levél formájában elfogadják egymástól azza|, hogy az elektronikus levél csak
akkor minősül kézbesítettnek, ha annak kézbesítését a cimzett va1y a levelezési rendszet az
elküldést követően visszaigazolja. Bármely fél źĺta| ész|e|t, a szetzódés szerzódésszeni
teljesítését lehetetlenné tévő akađáIy felmerĹilése, illetve szerződésmódosítás
kezdeményęzése esetén azonban az értesitést aláírt ajánlott vagy tértivevényes levélben is
meg kell erősíteni azzal, hogy Felek a levelet ajánlott küldemény esetében a feladást követő
8. munkanapon kézbesítettnek tekintik.

(19) Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Tĺirvénykönyv vonatk oző fejezetei az
iráĺyađőak.

(20) Jelen szerződés akkor Iép hatál5ĺba, amikor a szerzođést valamenn ý szerzođő F é| atáírta'
(2l) Különleges kikötések:

a) Yźi|a|koző munkaközi egyeztetést folýat Megrendelőkkel. Felek mźr most
megállapodnak abban, hogy a jóvźthagyandő munkarészek tekintetében legalább 1 (egy)
alkalommal kötelező egyeztetést tartanak.

b) ,ą.z Ár'ł esetleges vá'|tozásaęsetén aTervęzo aszám|źzáskor irányadó ÁFA szabályok
szerinti ttirvényes mértékű AFA szám|źnására és érvényesítésre jogosult és köteles a
szźtm|ájában.

c) Ielen szerződéshez 3 (három) melléklet tartozlk, mely a szerzőđés elidegeníthetetlen
részétkepezi.

A jelen szerzőđést a Felek - az a|u|irt helyen és időpontban _ elolvasás után mint akaľatukkal
mindenben megegyezőt, jőváhagyő|agiĺják aIá. A je|eĺ szerződés ... oldalból, ... folyamatosan
számozott pontból és mellékletbő| á||, egymással sző szeľint megegyező eredeti
példányban készült, amelyből a|źirás után ... péIdány a I. Megrendelőt, .'. pétdány a II.
Megľendel őt, . . . pé\đźtny a Y á,||a|kozót illeti.



Budapest,2015. Budapest,2015. Budapest,2015.

I. Megľendelő II. Megrenĺle|ő Vállalkozó

Budapest Főváros VIII. kerĹilet, Sandler Kft. KASIB Mérn<jki Manager
Józsefuáros onkormányzat Képviseletében Iroda Kft.

képviseletében Leopold Sanđler képviseletében
dr Kocsis Máté ugyvezeto Zajovics András
polgármester igyvezető

Jogilag ellenjegyzem:
Budapest, 2015. ,,..." ,,..."
Danada-Rĺmán Edina jegyző
nevében és megbízásából:

dr' Kovács Gabriella
aljegyző

PénzÍigyileg ellenj egyzem :

Budapest, 2015. ,,..." ,,..."

Páris Gyuláné
p énzugý i gy o sztá|yv ezető



1. MELLEKLET
rózsBľ'vÁnos rpnureľI ÉpÍrÉsl szagÁLyz,łrÁNłr és SzAgÁLyozÁsI ľBnvÉľer

uóoosÍrÁsA A 1tola. ľolr,ĺgRE VoNATKozo,łN ,, cimu szerzódéshez

TERVEZESI TEMATIKA, ELKESZÍTENDo ľruľxannszEr

I. pĺoĺ<ÉszÍro vrrľreRÉ szpr, VIZ S GALAToK, HELY ZETÉnrÉrcBrÉs

1. Elokészítő munkarészek
a. Tervezési alaptérkóp (hitelesített állami ťoldmérési alaptérkép) reambulálása
b. Az önkormźnyzatí elvárások és a fejlesztői elképzelések egyeztetése

2. Vizsgálatok
a. Tervi e|őzméĺyek vízsgá|ata
b. A jelenlegi á||apotvizsgźůataszakágibontásban (városrendezés, zöldterület'

köľnyezetvédelem, közlękedés' kozmu, értékvédelem)
c.

3. osszefogla|ő he|yzetéľtékelés
A kialakuk állapot értékelése avźt|toztatási szándékok tükľében.

n. TERVI MUNKARÉszBrc

1. Jôvźthagy,andó munkarészek
a. JOKESZ módosításának rendelettęĺtezete
b. JKSZT módosítás a 116/A je|ti tĺjmbre
c.

2. A|áÍámasztő rajzí és szöveges munkaľészek
a. Környezetalakítási javaslat (beépítési-, közlekedési- és zöldfelület-rendezési javaslat)
b. Közlekedésijavaslat
c. Ktjzművesítési j avasl at (vize|Iátás, csatoľnázás, energiaellátás)
d. Hírközlési javaslat (távkozlés, műsoľszóľás)
e. Értekvedelmi feiezet



2. MELLEKLET
ĺózsBpvenos rpRÜrBľI ÉpÍľÉsl szesĺĺyzarÁNar És szasÁryozÁsl ľpnvÉľBr

uooosÍľÁSA A ltol,ł. ľÖľĺgRE voNATKozóa.N '' című szeruődéshez

A MI]NKAsZAKAsZox pnľzÜcyl-, nłľÁnmo tlľrcľĺnzÉsn És
ĺ. szor'cÁLTATANDó pnlnÁľvor szÁľra.

Megjegyzés:
- Komplett dokumentációk szá||itása esetén azonos péIdányszám (2-2 pétdány) illeti meg a

Megrendelőket.
- A véleményezési anyagok a véleményeztetést lefolytató I. Megrendelő részére keriilnek átadásra.

JOKĘSZJ.KSZT módosíüás késżítése
.tewezésidíi 850.000 Ft + 229.s00 Ft Q7%AF A),
.vállalási 

idő:.. ütemezettęn
díi ťrzetés: ütemezetten
A,vállalt JOKESZ/JKSZT vállalási díja és példanyszáma munkaszákas"onkénĺ
1 JOKESZ/JKSZT módosítás tervezete véleményezésľe.

Előkészítő munkarészek, vizsgálatok, helyzetértékelés, valamint a Megrendelőkkel folytatott előzetes
egyeztetések a|apjźłtĺ osszeállításra kenilő szakćryi alźńámasztő és jóváhagyandó munkarészeket
tarta|maző terv ezőí i avaslat.

Vállalási hatáiďo:

Pld. számok:

i Az a|áírt tervezési szerződés és az
iadatszolgáltatásokkézhęzvéte|étőlszámított4hét

i -(lp-&ĺ4bu3l2q1l q7' 
-1 lJ'.'''..'''."...""... ..

i 4 pld. komplett dokumentáció
+ véleményezési anyag az igénye|t példanyban és
formátumban

1.fizetési iitem 500 000 Ft+27% ĺpA
JOKESZ/JKSZT módosítás tervezete végső szakmai véleményezésre. A véIeményezési S'akaszban
bęérkezett vélemények ill. a véleményeltéľést tisztáző egyeztetés(ek) alapján átdolgozott
tervdokumentáció.

2.

Vállalási határidő: A bęérkezett vélemények elfogadásaról, illetve el
nem fogadásáról szóló képviselőtestületi döntés
kézhezv éte|étől számíto tt 2 hét

Pld. számok: 4 pld komplett tervdokumentáció
2.fizetési ütem 250 000 Ft+27% i\FA i

3. JOKESZiJKSZT módosítás véglegesítése (módosítás sniksésesséqe eseténj
Vállalási határidő: i

!

!

P'ď 
'"á-ók

Zárő szakĺrlai vélemény kézhezvéte7étől számított 
Ilhét i-a ph:-ť"-pl"tt aok.ńäiáció łś"ükš3ä äňé')-*-

4. Jóváhagyott tervdokumentáció összeállítása
Vállalasi ľIątpÉÉ; -- 

- -iPld. számok:

-Ąl.śp:iwło:tg$}Ĺ"!J9ygl'pgyégQ!-!Z9g.'it9!1!-!Él
4 pld. komplett dokumentáció
+ 2p|d. CD (Pdf fonĺlátumban)
+ kÍil<jn dokumentálási k<jtelezettség szerinti
tervanyagok

3.frzetési ütem 100 000 Ft+27% AFA



3. MELLnxĺ-,nľ
rózsBľ.vÁnos rBnÜrBľl ÉpÍrÉsl szas ÄĺvzĺľÁN,q.r és SZABÁLvoza.sI ľBnvÉNBr

uooosÍľa.SA A 11l-ES roNĺsRE VoNATKozóeN ''című szerzőđéshez

I. Megrendelő adatszolgáltatása

Az onkormányzat előzetes döntései, e|határozásai a tenĺmódosításľa ill. a terület
rendezésének szempontjaiľa vonatkozőan
Aktuális fiildhivatali alaptérkép (szerkeszthető állomány)
rórÉsz hatályos egybeszerkesztett rendelet (worđben) és JKSZT érintett tömb hatályos
tervei (digitális' szerkeszthető állomány)
lol<ÉszĺlKszT a|átámasztő munkarészek - közlekedés' kĺizmrĺ, zĺilđfelületek
orokségvédelmi hatástanulmány, helý éľtékvédelmi rendelethezkészi\teIőkészíto anyagok
Tájékoztatás a teniletre kiadott ill. folyamatban lévő építési és telekalakítási engedélyekről
A Corvin sétány egészének, de legalább érintett szakasztnak beépítési terve (mint az
összefiiggéseket bemut atő átnézeti terv)
A Corvin sétany rendezési terv szinttĺ kozlekedési-, közmű-, zöldfelület-rendezési tervei
Corvin sétány értékvédelmi munkarész
A Corvin sétány érintett tömbjét határo|ő kcizterületekľe vonatkozó jelenlegi állapot (közmű
ný|váĺtartás, utak, egyéb közterĹiletek - legÍbképpen a sétríny - kialakítása, megvalósulási
tervei,)
Egyéb terví e|őzmények, a móđosítás során figyelembe veendő meglévó, illetve késztilő
tervanyagok, további adatok, információk
Avéĺ|toztssal érintett tömb tulajdonviszonyai (fulajdoni lapok - Takarnet)

II. Me grendelő ad ats zo|gá.Jtatása

A fulajdonos ill. fejlesztők előzetes elképzelései a módosítással érintett területrészre
vonatkozőan
Avźitozással érintett tömb, illetve telkek aktuálisan vonatkozó/készülő beépítési/építészeti és
egyéb szakágs ftözlekedés, közmű, zöldfelület) tervei.
Egyéb tervi előzmények, a módosítás során figyelembe veendő meglévő, illetve készülő
tervanyagok, további adatok, információk


