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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2022. május 23-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy: A Kommentár Alapítvány településrendezési ügyének megtárgyalása 

 
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester 

 
Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Kommentár Alapítvány a tulajdonában levő Balatonszepezd belterület 276/7 és 276/8 hrsz-ú 
ingatlanokon a környező ingatlanokon megvalósult beépítés közlekedési problémáit javasolja rendezni 
az Üü jelű terület övezeti átsorolásával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1./ Telepítési tanulmány elfogadása 
Balatonszepezd Község Főépítészével egyeztetve a rendezési tervmódosításnak az alapja a Telepítési 
tanulmány, amelyet elfogadásra javaslok. A Telepítési tanulmányterv az előterjesztés 1. sz. melléklete. 
 
2./ Településrendezési szerződés 
A beruházás megvalósítása tárgyában Kommentár Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az 
Önkormányzat együttműködését kérte. A felek abban állapodtak meg, hogy településrendezési 
szerződést kötnek, amelynek értelmében az Önkormányzat a Balatonszepezd belterület 276/8 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan teljes területében-, valamint a Balatonszepezd belterület 
276/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan részben (a létrehozni kívánt parkoló területén) Köu -
Közúti közlekedési területi övezetbe sorolása érdekében a szükséges eljárást megindítja, amely 
lehetővé teszi a Tanulmánytervben foglalt Fejlesztés megvalósítását. A településrendezési szerződés 
alapján az Alapítvány nettó 9.000.000 Ft kompenzációs összeget fizet meg az Önkormányzat részére 



az igénybe vett Petőfi utcai járda és útburkolat javítására, karbantartására. A szerződés tervezete az 
előterjesztés 2. sz. melléklete. 
 
3./ Tervezési szerződés 
Az övezeti átsorolás tervezői munkát is igényel, így az Alapítvány javaslatára indokolt egy, az 
Alapítvány, az Önkormányzat és a PRO ARCH. Építész Stúdió Bt. közötti háromoldalú megállapodás 
megkötése, amelynek értelmében az Önkormányzat együttműködik a PRO ARCH. Építész Stúdió Bt-vel, 
mint tervezővel, ugyanakkor a tervezés valamennyi költségét az Alapítvány viseli. A szerződés 
tervezete az előterjesztés 3.sz. melléklete. 
 
4./ Kiemelt fejlesztési terület 
Alapítvány azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy az határozattal nyilvánítsa a kiemelt 
fejlesztési területté (kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-
testületi döntésben változásra kijelölt terület) a Balatonszepezd 276/7 és a 276/8 hrsz-ú ingatlanokat. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjen. 

     
    

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Balatonszepezd 276/7 és 276/8 hrsz-ú 
ingatlanok fejlesztése tárgyában készült telepítési 
tanulmánytervet az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 

II. 
 

 Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Balatonszepezd 276/7 és a 276/8 hrsz-ú 
ingatlanokat érintő településrendezési szerződés 
megkötését a Kommentár Alapítvánnyal az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 III. 
 

 Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Kommentár Alapítvány, a PRO ARCH. Építész 
Stúdió Bt. és az Önkormányzat közötti háromoldalú 
tervezési szerződés megkötésével az előterjesztés 3. 
sz. mellékletét képező szerződéstervezet szerint 
egyetért. 
 



Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 IV. 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Balatonszepezd 276/7 és 276/8 hrsz-ú 
ingatlanokat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § 
(6) bekezdés c) pontja alapján kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

  
V. 

  
 Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Balatonszepezd belterület 276/7 és 276/8 
hrsz-ú ingatlanok Köu -Közúti közlekedési területi 
övezetbe sorolása érdekében a Balatonszepezd Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 
18/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet mellékletét 
képező Szabályozási Terv és a településszerkezeti terv 
módosítására irányuló eljárás megindítását 
kezdeményezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 
 
 

Balatonszepezd, 2022. május 19. 
 
 
 

 
 

Bíró Imre 
 polgármester 
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2. sz. melléklet 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött 
egyrészről 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
székhelye:  8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27., 
Adószáma: 15734257-2-19, 
bankszámla száma: 11748069-15734257, 
képviseli: Bíró Imre, polgármester 
 
a továbbiakban: „Önkormányzat”, vagy „Jogosult”,  
másrészről a 
 
Kommentár Alapítvány 
székhelye: 8252 Balatonszepezd, Petőfi utca 28/A., 
nyilvántartási száma: 01-01-0009798, 
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, 
adószáma: 18189199-1-19, 
statisztikai számjele: 18189199-9499-569-19, 
bankszámla száma: 11702043-21461998 (OTP Bank), 
képviseli: Simon Ildikó Beatrix, a Kuratórium elnöke 
 
mint jelen szerződés tárgyát képező ingatlanok tulajdonosa, mint fejlesztő,  
a továbbiakban: „Fejlesztő” vagy „Tulajdonos”, 
 
a továbbiakban együttesen, mint Felek vagy Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen 
az alábbi tartalommal és feltételek mellett: 
 
1. Tulajdonos tulajdonában állnak az alábbi Balatonszepezd belterületén elhelyezkedő 
ingatlanok: 
 

Balatonszepezd belterület 276/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan (Ingatlan1) 
Balatonszepezd belterület 276/8 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan (Ingatlan2) 

 
2. Az 1. pontban körülírt Ingatlanok természetben Balatonszepezd Petőfi Sándor utca és Dózsa 
György utca között található területen helyezkednek el. 
 
3. Tulajdonos a Fejlesztési Területen az elfogadott Rendelet-módosítás alapján előirányzott 
fejlesztést kíván megvalósítani. 
 
1. A JELEN SZERZŐDÉSBEN ALKALMAZOTT EGYES FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE 
 
1.1 Rendelet-módosítás: valamennyi olyan településrendezési eszköz módosítása, amely 
ahhoz szükséges, hogy a jelen szerződés 3. pontja szerinti Célok elérhetőek legyenek 
 
1.2 Fejlesztési Terület: az 1. pontban meghatározott Ingatlanok 
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1.3.Településfejlesztési Hozzájárulás: a Rendelet-módosítás elkészítésével kapcsolatos 
költségek, továbbá a Kompenzáció teljesítése 
 
1.4. Fejlesztés: a Tulajdonos által a Fejlesztési Területen a korábban benyújtott 
Tanulmánytervben foglaltak szerint az elfogadott Rendelet-módosítás alapján előirányzott 
fejlesztés.  
 
 
2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS CÉLJA 
 
2.1. A Fejlesztés megvalósításához és működtetéséhez, valamint a Fejlesztési Terület 
fejlődéséhez, továbbá a Fejlesztés következtében a településre háruló többletterhek és káros 
hatások kiküszöböléséhez infrastrukturális beruházásokra van szükség. 
 
Szerződő Felek egyöntetű érdeke, hogy a Fejlesztés a jelen Szerződésben rögzítettek és a 
Rendelet-módosítás-ban foglaltaknak megfelelő módon megvalósuljon. 
 
Előzőek biztosítása érdekében a Fejlesztő a Fejlesztés megvalósításához jelen Szerződésben 
meghatározott kötelezettségeket elvállalja. 
 
2.2. Szerződés célja a Szerződő Felek részéről, hogy rögzítsék a Fejlesztés megvalósításához 
kötődő kötelezettségeiket, ideértve a Fejlesztéshez szükséges dokumentumok terveztetését, 
megvalósítását, költségbiztosítását, garanciáit, továbbá a jogutódlás esetlegesen felmerülő 
kérdéseit. 
 
2.3. Az Önkormányzat, mint települési önkormányzat a …………/2022. (V.23.) Bsz. 
önkormányzati határozatában vállalt feladatok megvalósítása érdekében - az önkormányzati 
törvényben rögzített önkormányzati feladatai ellátása körében - az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A. §-a alapján a jelen Szerződéssel 
településrendezési szerződést köt a Fejlesztővel. 
 
2.4. Felek rögzítik, hogy a Fejlesztő az Étv. 30/A § (3) bekezdése alapján a jelen 
településrendezési szerződés alapjául szolgáló telepítési tanulmánytervet (a továbbiakban: 
Tanulmányterv) a saját költségén elkészítette, és azt jelen szerződés megkötését megelőzően 
az Önkormányzat rendelkezésére bocsátotta. Felek megállapodnak abban, hogy a Fejlesztő a 
Tanulmánytervet jogosult – műszaki-, gazdasági- vagy bármely egyéb ok miatt, időbeli 
korlátozás nélkül - módosítani, azzal, hogy a Fejlesztési terület felhasználási célja nem 
módosulhat. 
 
3. A FEJLESZTŐ ÁLTAL ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK  
 
3.1. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő az alábbi, Balatonszepezd Képviselő-testülete által 
jóváhagyandó építési övezet módosítás iránti kérelmet terjeszti elő: 
 

• a Fejlesztő tulajdonában lévő ingatlanokon történő fejlesztés kiemelt beruházássá 
minősítése, hogy a kívánt módosítás a lehető legrövidebb - tárgyalásos - eljárás 
keretében történhessen meg;  

• A Balatonszepezd belterület 276/8 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan teljes 
területében-, valamint a Balatonszepezd belterület 276/7 helyrajzi szám alatt 
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nyilvántartott ingatlan részben (a létrehozni kívánt parkoló területén) Köu -Közúti 
közlekedési területi övezetbe sorolása. 

 
3.2. Önkormányzat kijelenti, hogy a fenti, Fejlesztő által elérni kívánt célokat támogatja, és 
együttműködik a célok elérése érdekében a Fejlesztővel.  
 
4. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
 
4.1. A Fejlesztő vállalja, hogy a Rendelet-módosítással összefüggő tervezési költségeket teljes 
mértékben saját maga viseli, külön, háromoldalú megállapodás keretében, ahol az 
Önkormányzat a megrendelő, a Fejlesztő a költségviselő és a Pro Arch Építész Stúdió Bt. 
(Cégjegyzékszám: 01-06-213779, Adószám: 28349033-2-42, Székhely: 1085 Budapest, József 
körút 36. IV. em. 21.) a tervező.  
 
4.2. Fejlesztő vállalja, hogy az Étv. 30/A §-a alapján nettó 9 000 000.-Ft (azaz kilencmillió forint) 
összegű kompenzációt (a továbbiakban: Kompenzáció) fizet Balatonszepezd Község 
Önkormányzata részére, figyelemmel a 2.1. pontban foglaltakra.  
 
4.3. A Kompenzáció - összhangban a Fejlesztési Céllal – a Balatonszepezd Petőfi utca és járda 
burkolatának felújítására fordítandó. 
 
4.4. Fejlesztő a Kompenzációt jelen szerződés aláírásától számított 7 napon belül átutalja az 
Önkormányzat 11748069-15734257 számú bankszámlájára.  
 
5. EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 
5.1. A Szerződő Felek vállalják, hogy a jelen Szerződés céljainak megvalósítása érdekében 
együttműködnek és e célok megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat és 
intézkedéseket megfelelő időben – saját döntéshozatali eljárásuknak megfelelően - megteszik, 
illetve az Önkormányzat a szükséges határidőben az eljárásokat lefolytatja. 
 
5.2. A Szerződő Felek vállalják továbbá, hogy – különös tekintettel a mindenkor hatályos 
számviteli szabályok betartására - a jelen Szerződés teljesítése érdekében szükséges további 
szerződéseket, azok szükségessé válásakor születő megállapodásuknak megfelelően 
haladéktalanul megkötik, feltéve, hogy az jelen Szerződés vagy jogszabály alapján 
kötelezettségüket képezi, abban megállapodnak és a megkötendő szerződés teljes mértékben 
összhangban áll jelen Szerződés rendelkezéseivel. 
 
5.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos, a Szerződő Felek közti vagy valamely Fél részére adandó 
minden értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet a hivatalos 
irat kézbesítésére vonatkozó külön szabályok előírásainak megtartásával. Ha az iratot annak 
tértivevénnyel történő kézbesítése esetén az értesített az átvétel megtagadása miatt, illetve 
a postai értesítés ellenére nem vesz át, úgy a második kézbesítési kísérlet napját követő ötödik 
munkanapon – ellenkező bizonyításig – a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni. 
  
Az Önkormányzat értesítési címe: 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27., 

Bíró Imre - polgármester 
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Az Fejlesztő értesítési címe: 
 

Kommentár Alapítvány 
1241 Budapest, Pf. 70. 

Simon Ildikó Beatrix - kuratóriumi elnök 
 

A fenti értesítési címét bármely Fél a másik Félhez a jelen szakasz előírásai szerint intézett 
egyoldalú nyilatkozattal megváltoztathatja. 
 
6. A FEJLESZTÉSI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS KÉSŐBBI TELEKALAKÍTÁSOK 
 
A Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Fejlesztési terület helyrajzi száma, területe a 
Fejlesztés megvalósításához szükséges telekalakítások végrehajtása során módosulhat, illetve 
változhat, továbbá a Fejlesztési Területen lévő ingatlanok megosztására, valamint esetlegesen 
más ingatlanokkal történő egyesítésére, illetve művelési águk átsorolásra, illetőleg 
rendeltetés változtatásukra is sor kerülhet. A Felek rögzítik azonban, hogy ezen esetleges 
változások jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeiket nem érintik és így a Fejlesztési 
Területen kialakuló ingatlanok területéből kialakuló vagy azoknak megfelelő ingatlan vagy 
ingatlanok fejlesztése során a Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
7. JOGÁTRUHÁZÁS, ÁTRUHÁZHATÓSÁG, A BERUHÁZÓ TÁRSASÁGÁNAK ÁTALAKULÁSA 
 
7.1. A Szerződésből származó jogok és kötelezettségek a Szerződő Felek általános, 
egyetemleges jogutódjaira változatlan tartalommal szállnak át. Egy Fejlesztő több jogutódja 
esetén a jogutódok felelőssége egyetemleges, amennyiben az Önkormányzat és az esetleges 
jogutódok másként meg nem állapodnak. 
 
7.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban Tulajdonos által vállalt 
kötelezettségek a Fejlesztési Terület tekintetében az Ingatlanok mindenkori tulajdonosait 
terhelik. Tulajdonos vállalja, hogy az Ingatlanok, vagy azok egy részének – bármilyen jogcímen 
történő – átruházása jogutódlásnak minősül, és ez esetben jelen szerződés szerinti 
kötelezettségeket Tulajdonos köteles az új tulajdonosra átruházni, illetőleg kizárólagosan ezen 
kötelezettségek átvállalásával lehetséges az Ingatlanok tulajdonjogának átruházása, 
függetlenül az átruházás jogcímétől. 
 
7.3 A Fejlesztő az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződésben vállalt 
kötelezettségei tekintetében harmadik személlyel nem köthet részbeni vagy teljes 
kötelezettség-, illetve tartozásátvállalásra és/vagy teljesítésátvállalásra vonatkozó 
megállapodást. Ha a Szerződés a Szerződő Felekre hivatkozik, ez magában foglalja a Szerződő 
Felek egyetemleges vagy szinguláris jogutódjaira való hivatkozást is. 
 
8. ÜZLETI TITOK 
 
A Szerződésben foglalt és az e Szerződéssel összefüggő információk, valamint a Szerződéssel 
kapcsolatban a Szerződő Feleknek egymásra vonatkozóan tudomására jutott információk – 
amennyiben a magyar jog kötelezően érvényesülő szabályai másként nem rendelkeznek - 
üzleti titoknak minősülnek, és mint ilyenek részesülnek jogi védelemben. 
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9. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, ALKALMAZANDÓ JOG 
 
9.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő és az azzal kapcsolatos 
közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton 
kísérelnek meg rendezni. 
 
9.2 Amennyiben a vitás kérdések rendezése ilyen módon ésszerű, rövid időn belül nem 
történik meg, úgy bármely vita eldöntésére, amely a Jelen Szerződésből vagy azzal 
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy 
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, úgy ezen vitás kérdések rendezésére a Polgári 
perrendtartásról szóló tv. rendelkezései az irányadók. 
 
9.3 A Szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. 
 
10. ÉRVÉNYTELENSÉG, RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 
 
Ha a Szerződés valamely rendelkezése a magyar jog alapján érvénytelen, jogszabálysértő vagy 
bírói úton kikényszeríthetetlen, akkor a Szerződés csak a jogszabálynak ellentmondó, 
érvénytelen, illetve bírói úton kikényszeríthetetlen részben válik érvénytelenné, és mindez 
nem érinti a megmaradó rendelkezések érvényességét és hatályát kivéve, ha a Szerződés az 
érvénytelen rendelkezés hiányában értelmezhetetlenné, vagy érthetetlenné válna. 
 
11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
11.1 Mindegyik Fél maga viseli a Szerződés előkészítése és megkötése kapcsán az általa 
igénybe vett tanácsadók díjait és költségeit. 
 
11.2 A Szerződés kizárólag írásban, Szerződő Felek hozzájárulásával módosítható. A 
Szerződésben szabályozott kérdésekben az itt írt szabályoktól csak a Szerződő Felek 
egyetértésével lehet eltérni. 
 
11.3 Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés aláírásához, a szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséhez megfelelő felhatalmazásokkal rendelkeznek. 
 
Jelen Szerződés minden oldalát Szerződő Felek elolvasták és kölcsönös értelmezést követően, 
mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag azzal írták alá, hogy az itt nem 
szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és az Étv. szabályai az irányadók. 
 
 
Balatonszepezd, 2022. május …... 
 
 

______________________________ 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 

képviseli: Bíró Imre 
polgármester 

Jogosult 

______________________________ 
Kommentár Alapítvány 

képviseli: Simon Ildikó Beatrix 
kuratóriumi elnök 

Fejlesztő 
 

 



 

9 
 

3. sz. melléklet 

T e r v e z ő i  s z e r z ő d é s  
 

Szerződéskötő felek:  

egyrészről: Balatonszepezd Önkormányzata 
székhely: 8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27. 
adószáma: 15734257-2-19 
képviselő: Bíró Imre - polgármester 
(a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről: Kommentár Alapítvány 
székhely: 8252 Balatonszepezd, Petőfi u. 28/A. 
adószám: 18189199-1-19 
nyilvántartási szám: 01-01-0009798 
képviselő: Simon Ildikó Beatrix - a Kuratórium elnöke 
(a továbbiakban: Költségvállaló) 

továbbá:  PRO ARCH Építész Stúdió Bt.  
Székhelye: 1085 Budapest, József krt.36 
Bankszámla szám:10101377-48989400-01004001 
Adóigazgatási szám:283490332-42 
Képviselője: R. Takács Eszter /Dr. Ruszty Lászlóné/ 
(a továbbiakban: Tervező) 

B A L A T O N S Z E P E Z D  
T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I  É S  S Z A B Á L Y O Z Á S I  T E R V  M Ó D O S Í T Á S A  

Balatonszepezd, belterület, 276/7 és a 276/8 hrsz-ú területeken 

1. A Megrendelés alapján a Tervező vállalja tárgyban megjelölt, az 1. sz. mellékletben részletezett 
tervezési munka elkészítését. A Megbízó pedig annak átvételét az egyeztetési eljárásában való 
közreműködést, a díj megfizetését, az alábbi szerződés szerint vállalja. 

2. Költségvállaló a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Étv. 30/A. § szerinti 
településrendezési szerződés megkötésével vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt tervezési 
munka teljes költségét megfizeti. 

3.  A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat településrendezési céljaival 
összhangban lévő fejlesztés alapján a területrendezési hatósági eljárásokhoz szükséges 
döntések meghozatalában közreműködik. 

4. A Megrendelés alapján a Tervező vállalja az 1. pontban megjelölt tervezési munka készítését. A 
Megrendelő pedig annak átvételét az eljárásában való közreműködést, a képviselő-testületi 
döntések meghozatalát, az alábbi szerződés szerint vállalja. 

5. Egyeztetési anyag tervezési határideje: szerződéskötés, alaptérkép átadás, határozathozatal 
után: 3 hét. 

6. Tervező az 1. pontban vállalt kötelezettségét az 1. melléklet szerinti tartalommal összeállított 
dokumentáció 3 CD, pdf formátumban elektronikusan, 3 nyomtatott példányban köteles 
teljesíteni. 

7. Teljes díj 950 000.- Ft 
mindenkori áfa (27 %) 256 000.- Ft 
összege együtt 1 206 500.- Ft 
azaz egymillió-kettőszázhatezer-ötszáz forint. 
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Kifizetés ütemezése: 

Egyeztetési anyag leszállítása 80 % 
Végleges anyag 20 % 

8. Tervező az 1. melléklet szerinti munkarészeket a megjelölt részhatáridőre elkészíti, ezek 
ellenértékének kiegyenlítése a 15. pont szerint történik. 

9. Megrendelő vállalja, hogy a tervezés közbeni döntést igénylő kérdésekben 10 munkanapon 
belül hivatalosan állást foglal, határozatot hoz. Az azon túli állásfoglalás a tervezés határidejét a 
késedelem mértékével kitolja. 

10. Szerződő felek az együttműködés biztosítására, joghatályos nyilatkozatra jogosult képviselőiket 
az alábbiak szerint nevezik meg: 

Költségvállaló részéről: Simon Ildikó Beatrix - a Kuratórium elnöke 

Tervező részéről: 
Dr. Ruszty Lászlóné / R. Takács Eszter - tervező/ 
Telefon: + 36 (20) 960 5041 
e-mail: proarch.epstudio@gmail.com 

Megrendelő részéről: Bíró Imre - polgármester 

11. Tervező a szerződésben vállalt kötelezettségét az 1. mellékletben leírt tartalommal és 6. 
pontban leírt példányszámban, elismervény ellenében adja át, vagy a tervdokumentációt postán 
küldi meg. Megrendelő Képviselője jogosult a tervet 15 napon belül észrevételezni, Tervező 
köteles a hiánypótlást legkésőbb 15 napon belül teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő nem tesz 
észrevételt, a feladat teljesítettnek tekintendő. 

12.  Tervező kötelezettségét képezi mindazon hatóságokkal egyeztetést lefolytatni, amelyekre őt a 
munka jellege kötelezi.  

13.  Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni. 
14. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy késedelmes vagy nem a szerződés szerinti 

minőségben történő teljesítés esetén, a szerződésben vállalt közbenső intézkedések 
elmulasztása, illetve a szerződés meghiúsulása esetén a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvényben megállapított kötbért fizetik. 

15. A szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete a Költségvállaló számláján rendelkezésre áll. A 
Költségvállaló a Tervező rész-, végszámlája szerinti járandóságot a munka hiánymentes 
leszállítása és a Megrendelő teljesítés igazolása kiállítása után 15 napon belül átutalja. 

16. Szerződő felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyv, az 
államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 

Balatonszepezd, 2022. 05. …. 

 

 

 
_______________________ 

Bíró Imre 
Polgármester 

Balatonszepezd Önkormányzata 
(Megrendelő) 

_______________________ 
Simon Ildikó Beatrix 
a Kuratórium elnöke 

Kommentár Alapítvány 
(Költségvállaló) 

_______________________ 
Dr. Ruszty Lászlóné 

ügyvezető 
Pro Arch. Építész Stúdió Bt. 

(Tervező) 
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1 .  s z .  m e l l é k l e t  

TERVEZÉSI MUNKA TARTALMA: 
 
Tervezési hely: 

A módosítás a 276/7 és a 276/8 helyrajzi számú telkeket érinti, az Üü jelű terület övezeti átsorolásával 
a beépítés közlekedési problémái rendezhetők. 

 

 
 

A tervezési feladat rendezéséhez mind a településszerkezeti, mind szabályozási terv 
módosítása szükséges. Az üdülő területeket közlekedési területi besorolásban lehet 
hasznosítani. Mivel a vizsgált terület jelenleg is települési, belterület, így a térségi 
területrendezési tervi megfeleltetés nem része a tervezési munkának. 
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1.Településszerkezeti Terv módosítása 
 

o Kötelező munkarészek  
 TSZT határozattervezet  
 TSZT leírás kiegészítése 
 Településszerkezeti terv módosítása 
 Biológiai aktivitás értek számítás 

o Alátámasztó munkarészek szükség szerinti kiegészítése 
 Településrendezés, szabályozási és építészeti elvek 
 Közlekedés 
 Környezetvédelem 
 Közművek 
 Örökségvédelmi Hatástanulmány 

  
 

2.HÉSZ, Szabályozási terv  
o Kötelező munkarészek 

 Helyi Építési Szabályzat  
 Szabályozási terv 

o Alátámasztó munkarészek szükséges kiegészítése   
Készül: TSZT módosítással együtt, elfogadás Önkormányzati rendelettel, 
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TERVEZÉS MENETE 
 

 Határidő egyezteté
s 

díj 

Egyeztetés az Önkormányzattal, Megbízóval,   2 hét   
Tervanyag összeállítása 2 hét  80% 
partnerségi, környezeti vizsgálat szükségességét megállapító egyeztetés  5-15 nap   
Önkormányzati határozat, partnerségi egyeztetés lezárása 2 hét   
Állami főépítészi eljárás   21 nap  
Módosítások átvezetése 10 mnap  
Dokumentálás 2 mnap  20% 

 

 

ADATSZOLGÁLTATÁS 

 

 
- alaptérkép, közlekedési terv 
- beépítési terv 
- önkormányzati határozat 

 

Budapest, 2022. 05. …. 

 

 

 

 

R. Takács Eszter vezető településtervező 
/Dr.Ruszty Lászlóné/ 

Pro Arch. Építész Stúdió 
1085 Budapest, József krt. 36. 
proarch.epstudio@gmail.com 
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