
10)A  jelen pontban foglaltakkal összhangban a Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
Tervező a szerződésszegés esetére kikötött kötbér(ek) megfizetésén túl is köteles 
megtéríteni a kártérítés általános szabályai szerint mindazon károkat, amelyek a 
Tervezőnek felróható szerződésszegésből származnak, így különösen azokat az 
igazolt károkat, amelyek a Megrendelőt/Költségviselőt a szerződés meghiúsulása, 
a teljesítés elmaradása folytán érik. 

11)Tervező mentesül a szerződésszegését való felelősség alól,  ha  bizonyítja, hogy a 
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre 
nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt 
elkerülje, vagy a kart elhárítsa. 

VIII. Tervező játäHäsi, szavatossági felelössége 

1) A  Tervező a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. 

2) A  Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is 
felelős,  ha  a Megrendelő a terveket elfogadta.  A  Tervező jótállását, szavatosságát 
nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a feladat elvégzése során, illetőleg a 
tervek átadásakor a Megrendelő (illetve a Költségviselő) nem tesz kifogást a 
Tervező szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban. 

3) A  Tervező köteles részt venni a terv szolgáltatását követően a terv egyeztetési és 
jóváhagyási folyamatában amennyiben azt a Megrendelő igényli (lakossági 
fórumon, bizottsági üléseken, a Képviselő-testületi ülésen). 

4) A  Tervező  3  éves jótállást vállal az általa jelen szerződés alapján elkészített 
tervmódosítás vonatkozásában. 

IX. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések 

1) A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban 
foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat 
bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, 
amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. 

2) A  Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik, hogy az államháztartásról 
szóló  2011.  évi CXCV. törvény  63.  § vonatkozó rendelkezései, és a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatalról szóló  355/2011.  (XII.  30.)  Korm. rendelet alapján a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott 
költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. 

3) A  Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló  2011. 
évi LXVI. törvény  5.  §  (5)  bekezdésében foglaltak alapján az Állami 
Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 
szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében 
eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a Szerződő 
Feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

4) Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, és Költségviselő adatkezelésére az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011.  évi CXII tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

X. Egyéb [rendelkezäsek 
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1) A  jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag cégszerű aláírás mellett, 
írásban történhet. 

2) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az ide 
vonatkozó egyéb jogszabályok (építésügyi jogszabályok, különösen az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló  1997.  évi LXXVIII. törvény, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló  253/1997.  (XII. 
20.)  Korm. rendelet (OTÉK) előírása, illetve a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 
8.)  Korm. rendelet hatályos előírásai) az irányadóak. 

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodást közösen értelmezték, megértették, és mint 
akaratukkal egyezőt  hat (6)  példányban aláírnak. 

A  Megállapodás  [8]  számozott lapból áll, és  6 (hat)  eredeti példányban készült, amelyből 
szerződő feleket  2-2  eredeti példány illeti meg. 

Jelen szerződés az utoljára aláíró szerződő fél aláírásának napjával lép hatályba, 
rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók. 

Kelt: ,  2018  Kelt.  ,  2018  

Megrendelő 
DOCOCCOOOPUDO ........ 

Önkormányzata 

........................  

polgármester 

Kelt:  Budapest, 2018.  

Költségviselö 
NIF Zrt. 

Bach  Róbert Horn  Gergely 
vasútfejlesztési igazgató projektiroda-vezető 
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1.  SZÁMÚ MELLÉKLET 

MegrendeJ; jelen szerződés aláírásával egyidejű leg szolgáltatja az alábbi adatokat, 
iratokat, szakvéleményeket, előzmény-iratokat, dokumentációkat: 
- A  jelen tervezési szerződés megkötésekor hatályos településrendezési eszközök és 

valamennyi alátámasztó munkarésze (digitális formátumban is, amennyiben 
rendelkezésre áll). 

- Betekintés az építési engedélyekbe, tervekbe, koncepciókba és vizsgálatokba, továbbá 
az Önkormányzati Bizottságok és a Képviselő-testület vonatkozó határozataiba. 

- A  Megrendelő által lényegesnek tartott további információk és fejlesztési szándékok. 
- Az átadott adatok hitelességét Tervező nem vizsgálja. 

Költségviselö jelen szerződés aláírásával egyidejű leg szolgáltatja az alábbi adatokat, 
iratokat, szakvéleményeket, előzmény-iratokat, dokumentációkat: 

- a területigénybevétel vonalát tartalmazó dokumentáció 

Kelt: ,  2018.  Kelt:  ,  2018  

Megrerndelki 
......................Önkormányzata 

12120C1313131:1130131200131:10.1:10011101:112 

polgármester 

Kelt:  Budapest, 2018.  

Költségviselő 
NIF Zrt. 

Bach  Róbert Horn  Gergely 
vasútfejlesztési igazgató projektiroda-vezető 



SZ.  MELLÉKLET 
TERVSZÁLLÍTÁSI ÉS SZÁMLÁZÁSI ÜTEMTERV 

(f) OZ3 
F N -i-, 1-  

(r) -7 -R3 ,Q)  w  N 
G)  o -_- _, (f) 4 

Teljesítendő feladat 
Számla 
meg- 

nevezése 

Tervszállítási ütemezés 
(határidő) 

Számlázható 
összeg  a 

tervezési díj 
Wo-ában 

Feltétel 

1. 

Tervezési alapadatok beszerzése és 
a  véleményezési dokumentáció 

összeállitása (Településszerkezetí 
Terv, Szabalyozási Terv  äs Heil 
Építési Szabályzat módosítása  äs 

kapcsoládá munkarészek) 

1.  sz. 
részszámla- 

A  szerződés aláírását követő  3. 
hét. 

40% 

A 314/2012. (XI. 8.)  Korm. rendelet 
szerinti  a  településrendezési tervhez 
szükséges alapadatok beszerzése  a 

Nemzeti Kataszteri  Program Nonprofit  Kft-

 

től.  Az  alapadatok beszerzésének 
Költségviselő felé történő igazolása.  A 
314/2012. (XI. 8.)  Korm. rendelet  1. 

melléklet szerinti* megalapozó vizsgálat és 
a 3.  melléklet szerinti alátámasztó javaslat 
szerinti munkarészek elkészítése, valamint 

átadása az Önkormányzatnak és ennek 
Költségviselő felé történő igazolása.(A 

Költségviselő részéről felmerülő, az 
egyeztetési dokumentációval kapcsolatos 

észrevételek átvezetését  is el  kell 
végezni.) 

2. 

A  végső véleményezési 
dokumentáció összeállitása 

egyeztető tärgyalásra 
(Településszerkezeti Terv, 

Szabályozása Terv és Helyi Építési 
Szabälyzat módosítása és 
kapcsoládá munkarészek) 

2. sz. 
részszámla- 

A  szerződés aláírását és 
Megrendelő és Költségviselői 
adatszolgáltatások átadását 

követő  14.  hét. 

30% 

A  véleményezési szakaszban elfogadott 
észrevételek átvezetése  a 

településrendezési eszközök tervezetére, 
valamint átadása az Önkormányzatnak és 

ennek Költségviselő felé történő 
igazolása.(  A  Költségviselő részéről 

felmerülő, az egyeztetési dokumentációval 
kapcsolatos észrevételek átvezetését  is el 

kell végezni.) 

3. 

A 314/2012.  (XI.8.) Korm. rendelet 
42.§ (6)  bekezdés szerinti állami 

7őépítészi szakmai vélemény 
alapján az észrevételek átvezetése, 

végegesítés és  a  jóvá-hagyási 
dokumentáció elkészítése 

Végszámla 

A 314/2012.  (XI.8.) Korm. 
rendelet  42.§ (6) 

bekezdésében meghatározott 
állami főépítészi záró szakmai 

vélemény kézhezvételétől 
számított  10. nap. 

30% 

A  végleges, észrevételek/javítások 
elvégzését követően elkészített 

jóváhagyási dokumentáció elkészítése és 
átadása az Önkormányzatnak, valamint 

ennek Költségviselő felé történő igazolása. 

314/2012.  (XI.8.) Korm. rendelet  9.  §  (4) (6)  és  11.  §  (4)  bekezdése alapján 

Kelt: ,  2018 Kelt:  Budapest, 2018 Kelt:  Budapest, 2018  



Megrendelő Tervező Költségviselő 
Önkormányzata NIF Zrt. 

Bach  Róbert Horn  Gergely 
polgármester ügyvezető vasútfejlesztési igazgató projektiroda-vezető 
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3.  melléklet - TM3 Teljesítésigazolás tervezési munkára 

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS TERVEZÉSI MUNKÁRA! 
TM3  (6.2, 6.3) 

1. PROJEKT ÉS SZERZŐ DÉS AZONOSÍTÓK 

Al Támogatási Szerződés azonosítója:2 

Támogatási Szerződés megnevezése: 

B/ Szerződés tárgya: 

Szerződés száma: 

PST  kód(ok):  3 

Megrendelő neve, székhelye: NIF Zrt.,  1134 Budapest,  Váci út  45. 

Megrendelő adószáma:4 11906522-2-41 

Tervező neve, székhelye: 

Tervező adószáma:5 

2. TELJESÍTÉS ADATAI 

A/ Teljesítés tárgya: 

B/ Teljesítéssel érintett időszak:6 

C/ A  teljesítés alapjául szolgáló dokumentum(ok)  a  dokumentum keltének feltüntetésével' 

D/ Tervező teljesítése: 

szerződés szerinti teljesítés nettó értéke (elvégzett munka értéke): HUF 

szerződés szerinti előleg visszavonás értéke:8 HUF 

általános forgalmi adó értéke: HUF 

egyéb levonás, jóváírás (jogcím feltüntetésével): HUF 

A  Tervezőt megillető összeg,  a  számla fizetendő értéke: HUF 

azaz forint 

9 

Igazolom, hogy  a  Tervező  a  hivatkozott szerződés szerinti munkákat  a  jelen 
Teljesítésigazolás  2.6/  pontjában megjelölt teljesítéssel érintett időszakban"  a 

1 A  szerződéssel és az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel összhangban állítandó ki. 
2 Ha  az adott projekt több támogatási szerződésből kerül finanszírozásra, úgy szükség lehet valamennyi 
támogatási szerződés azonosító adatának felsorolására. 
3 Ha  a szerződés több projekt megvalósítását tartalmazza, akkor az ajánlattevő projektenként  (PST  kódonként) 
köteles megjeleníteni a teljesítményt és a fizetendő összeg levezetését a Teljesítésigazolásban. 
4  Változás esetén módosítandó. 
5  Változás esetén módosítandó. 
6  Amennyiben a szerződéses felek nem az általános forgalmi adóról szóló  2007.  évi CXXVII. törvény  58.  §-a 
szerinti részletfizetésben vagy határozott idejű elszámolásban állapodtak meg, úgy a  2.8/  pont szövegét át kell 
írni „Teljesítés dátuma:"-ra és annak dátumát fel kell tüntetni a Teljesítésigazoláson. 
7  pl: átadás-átvételi jegyzőkönyv (jegyzőkönyv keltével). 
8 A  szerződés szerint töltendő ki. Amennyiben nem kerül sor előleg folyósításra, akkor az egész sort törölni kell. 
9 A  Tervezőt képviselő személy(ek) cégszerű aláírása. 
10  Amennyiben a szerződéses felek nem az általános forgalmi adóról szóló  2007.  évi CXXVII. törvény  58.  §-a 
szerinti részletfizetésben vagy határozott idejű elszámolásban állapodtak meg, úgy „teljesítéssel érintett 
időszakban" szöveget át kell írni „teljesítés dátumával" kifejezésre. 
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3.  melléklet — TM3 Teljesítésigazolás tervezési munkára 

szerződésben foglaltakkal összhangban ténylegesen elvégezte. 

A  Tervező az elvégzett munkával kapcsolatban, a fenti összegnek megfelelő számla 
(számlák) benyújtására jogosult. 

NIF Zrt. 

11 

12 

A  jelen Teljesítésigazolás alapján kiállított számla (számlák)13  sorszáma: 
14 

11 A  NIF Zrt. képviseletében teljesítés igazolásra jogosult személy(ek) aláírása. 
12 A  NIF Zrt. képviseletében teljesítés igazolásra jogosult személy(ek) aláírásának dátuma. 
13 A  Tervező vagy a Tervező által a számla kiállításával megbízott tölti ki. 
14 A  NIF Zrt. által aláírt Teljesítésigazolással összhangban kiállított számla egyedi azonosító száma. 
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