
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Konnány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. §-a
értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselö-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követöen - az alábbi 17/2021 (III. 16.)
számú döntéseinmel:

Pilisborosjenő község Onkormányzata Képviselő-testűletének 3/2021. (III. 16.) rendeletét
változtatási tilalom elrendeléséről

elfogadom

felkérem ajegyzőt, hogy a rendelet kifüggesztéséről és nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Felelős: dr. Horti István, jegyzö
Határidő: 2021. március 16.

Pilisborosjenő, 2021. március 16.
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Tömöri Balázs

polgármester
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Pilisborosjenő község Onkormányzat Képviselő-testületének
3/2021. (III. 16.) sz. önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselö-testíilete az épített kömyezet alakításáról és
védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXDC. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:

l.§
Pilisborosjenö község Önkormányzata Képviselő-testület változtatási tilalmat rendel el
Pilisborosjenő község Helyi Epítési Szabályzatról szóló 3/2018 (II. 16.) sz. önkormányzati rendelete
módosításának időszakára, annak hatálybalépéséig.

.

2-§.
A változtatási tilalom Pilisborosjenö község Helyi Epítési Szabályzatról szóló 3/2018 (II. 16.) sz.
önkonnányzati rendelete 3. § (2) bekezdés d) pontja (Mezőgazdasági területek) ii) alpontja
(Tájképvédelmi szőlőgazdálkodási terület, jelzése: Msz) övezetben elhelyezkedő ingatlanokra teqed
ki.

3.§
A változtatási tilalom az 2. §-ban meghatározott területekre vonatkozó helyi építési szabályzatról
szóló önkonnányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb e rendelet hatályba lépését
követő három év elteltével szűnik meg.

4.§
A változtatási tilalom alá esö területrészen - az épített kömyezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével - telket alakítani, új
építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bövíteni, továbbá elbontani, illetőleg más,
építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

5.§
Ez a rendelet a kihirdetést követö napon lép hatályba.

^°SJE^ í. - -
í .. '&

Töifi ri Balázs
Í ármester

dr.
j yzö

^^^~

Záradék:

A fenti rendelet 2021. március 16. napján kihirdettem.

dr. Horti István 'egyzö
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M^rendelő:
Neve / cégneve:

SzésKhelye:
Adószáma:

Képviselője (tisztsége):
Elérhetösége:

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

TERVEZÉSI SZERZÖDÉS

Pilisborosjenő Község önfeonnanyzata
2097 Püisborosjenö, Fő utca 16.
15734666-2-13
Tömöri Balázs polgármester
+36304677178

a tovabbiakban, mint Megrendelő

Tervező:

Neve/cegneve:
Fióktdep:
Adószáma:

Cégjegyzékszáma:
Bankszámlaszáma:

Képviselője:
Elérhetősége:
a továbbiakban, mint Tervezé

Völgyzugoty Muhely Kft.
1024 Budq)est, Szilágyi Ensébet fasor 13-1511/5.
13634333-2-43
01-09-341347
11703006-29906053
Ferik Tünde ügyvezetö
+36-20-913-8575

az alulírott nq>on és helyen tervraési szeiződést kötaek az alábbi feltételekkel:

1. A TERVEZÉSI SZERZÖDÉS TÁRGYA

Pilisborosjenő község telepulésrendczési eszközök egyszerűsített eljárás keretében torténő
módosítása - Msz besorolású övezetek szabályozásának módosítására vonatímzóan -

(a továbbiakban: Tervezési aaunka).
A tervCTési munka nem vonatkozik a településrendezési esAözök egységes szerkezetbe
foglalásáta.

2. TERVEZÉSIDÍJ

TervCTot a Tervezési munka elvégzéséért

900.000,- Ft,
243.000,- Ft,
összesen;
1.143.000,- Vt,

azaz IGlencszázezer foriní tervezési díj,
azaz Kettőszá&negyvenháromezer forint ÁPA (27%),

azaz EgymÜIió-cgyszáznegyvenháromezer foriat ületi meg.

A tervezési díjat a inindenkor hatályos jogszabályokban me^iatározott mértékfi általános
forgalmi adó terheli.

3. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK

3. 1. A tervezési munka részletes tartalmáí a 2. sz. meü^det tartahnazza. A szerzödés nem
vonaíkozik a munka elvégzéséhez szükséges, a 2. sz. meUétíetben nem rögzített feladatokra,
dokumentációk elkészítésére, szakvéleméuyek sfb. beszeizésére.
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TELEPŰLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSl SZERZÖDÉS

3.2. Tervező köteles mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal, közmű szolgáltatóklcal,
valamint egyéb éa-intett szervekkel a munkáközi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét
dokumentálni, amelyeket a muiikajellege szűkségessé tesz.

3.3. Tervcző köteles, egyeztetési típusonként l-l alkalommal, az önkonnányzat által igényelt
^ytötetéseken, bizottságí és testületi üléséken, lakossági fórumokon részt vemri, ott tervét
ismertetni, a felmerűlt kéidésekre válaszoku.

3.4. Megrendelő által igényelt további egyeztetés honoráriumát szakértöi díjként kell
elszámolni (arra a Tervezési munka nan terjed tí).

A Magyar MérnBki Kamara Kflldottgyűlése dfintése alapján beosztott mérnöki díjszabás
(132.000 Fl/nap), az alábbiak szerint:

a) 4 óránál rövidebb idő esetén % mémökn^),
b) 4 óránál hosszabb idő esetén 1 mémöknap,

Amennyibeii a jelen pontban m^határozott további egyeztetés szükségessége merül fel, arra
vonatkozóan Megrendelö írásos megrendeléstjuttat el Tervezö részére. Tervező a megrendelést
írásban elfogadja, majd a teljesítést követöen Megrendelö amiak ellenértékét jelen
szeiződésben foghltak szerint köteles Tervezö részére megfizetni. Amennyiben a fent
hivafkozott egyeztetés elvégzése a szerzödés teljesítési határidejét módosí^a, a határidő
módosításhoz Felek írásbeli megállapodása szükséges.

4. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI

4. 1. TervesBé kötelezettséget vállal ana, hogy a Tervezői munkát a tervezésre vonatkozó
mindenkori hatályos jogszábályok (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok... stb), ezek
hiányában a kialakult szakmai követehnények és gyakoriat alapjan végzi el.

4.2. Amennyiben a szerzödés megkötését követöen hatályba lépett jogszabály a szerzödés
megváltoztatását teszi szükségessé, úgy a szerzödö felek a szerzödőst czen új jogszabálynak
megfelelöen módosítják.

4.3. Tervezö kijelenti, hogy a tsryerfsi munka elkészÍtéséhez szükséges "vezetö tsr/ező"
jogosultságú tervezövel rendelkezik, egybsa kijelenti, hogy személyébeai nmcs olyan ok, amely
akadályozná feladaíaiaak ellátását.

4.4. Tervez6 a tervezési íeladathoz jogosult a tervei'iési feladat elkészítéséhez megfelelö
tervezöi jogosultsággal rendelkező társtervező(ke)t és/vagy szakági tervező(ke)t
alvállaücozóként igénybe veimi, akik munkájának üleszkedéséért teljes körü felelösséggel
tartozik, de azok szakmai tartalmáért minden tervező önállóan felelős. A közreműködöként
bevont tervező(k) munkájának ellenértékét ajelen Szerződés szermti tervezési díj - közvetített
szol^ltatás díjaként - magában foglalja.

4.5. Tervező megfelelően teljesít, ha a szerződést annak feltételei szerint teljesítette, a
szeizödés tárgyát képező Tervezési munkát maradéktalanul elvégezte, a szükséges
dokumentációkat Megrendelő részére átadta, és azt a Megraidelö hiánytalanul átvette.

5. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

5. 1. Megrendclő kötelezettsége, hogy céljairól Tervezőt teljeskörüen tájékoztassa.

5.2. Mcgrendelő köteles a tervezés elvégzéséhez szukséges adatolíat szolgáltatou:

- Tervraési terület digitális alaptérk^ie, digitális szántvoualállomány
- Telq)ülésfejlesztési döntés, partnerségi egyeztetés szabályairól szóló képviselőtestületi
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TELEPÜUÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI SZERZÖDÉS

döntés
- Fejlesztési szándékok, vonafkozó tervek, tanuhnánytervek
- Hatályos telq)ülésrendezési eszközök

5.3. Megrendclő köteles Tervezfi számáia a tervdokumentádók elkészítéséhez, metve az általa
váUalt egyéb s2>lgáltatások teljesítéséhez szükséges minden további axiatot, téayt, mformáciőt,
felvüágosítást, utasítást megadni.

5.4. Megraidelő vállalja, hogy a tervezéshra szukséges adatigény febnerülésétől s2ámított 8
napon belfll az adatokat Tervraő rendelkezésére bocsátja. Á2 adatszolgáltatási kötélezettség
elmulasztásából eredö mindennemű kövefkezmény kizárólag Megrendelőt terheli.

5.5. Megrendelő vállalja, hogy a Tervezési munkáí figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt
vesz, a'településfejlesztési koncepcióiól, az mtegrflt településfejlesztési stratégiáiól és a
településrendezési eszközökröl, valamint egyes településrendraési sajátos jogintézményelcröl
szófő 314/2012. (XI.8.) Karm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012 (XI.8.) Konn. reodelet)
alapján szükséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészítése során Tervezővel
teljes körűfín és konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészékkel kapcsolatban és a
dmitést igénylö kéidésekben szükség esetén áüást foglal - iUetve Képviselőtestületi döntés
szüksége esetén a soron következö Ülés aUsalmával dönt -, az elökészített önkormányzati
válaszokról dönt, TervezS részére utasítást ad.

5.6. Megrcndelö törekszák arra, hogy a jóváhagyásával készült terveszési megoldást utól^ ne
kifogástílja. Amemiyiben az ilyen jóváhagyott tervezési megoldással szCTibea mé^s tífogás
vagymódosítási igény merül fel, a módosítás miatt szökséges további ráfordítást Megrenáelö
3.4,. pontban szabályozott mértékben és éljárás alapján megtérfteni köteles.

5.7. Megrendelö kizárólag a hatályos Jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat,
a Tervezö csak az ezekkel összhangban levő észievételeket veheti figyelembe. Ameimyiben
Megrendelő szakszeriíüen, vagy célszerütíen tervezési utasítást ad, azt Tervwö írásban köteles
jeltani MegrendelÖ felé. Megrmdelö és Tervező czt követöen kölcsönösen törekednek aira,
hogy a tCTvezési dokumentációk tarlalma jogszerü és szakszem legyen. Amennyibesa
Msgrasndelő az általa adott utasítást Tervezö tájékoztatása ellenéa-e femtartja, úgy az ábból
számiazó mmdennemű kárért Megrendelő teljes körű felelösséggel tartozik. Tervezo ebben az
esetbenjogosult a szeraődéstöl elállm.

6. A TELJESÍTÉS HATÁRTOEJE ÉS A DÍJAZÁS ÜTEMEZÉSE

6. 1. Felek megállapodnak ábban, hogy Teryezső jelen szerződés szerinti teljesítésí
Ikezdődik.

6.2. A szerződés teljesítésének határidejét, a teljesílés ütemezését, az egyes munkarészek
szállítandó példányszámát a 2. sz. melléklet tartalmazza.
6.3. A melléklefben rögzítetteken felűl igényelt többletpéldányokaí Tervező jogosult
Megrendelőnek a tényleges másolati költségekkel leszómlázni.

7. A DÍJ ESEDÉXESSÉGE, FIZETÉS MÓDJA

7. 1. A muiikadíj kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt ütemezés szerint, a teljesítéssel
egyidöben benyujtott szándák ellenében törtémk, mely számlákat Megrendelő a szánala
átvételétől számított 8 napoa belül köteles Tervező OTP Bank Rt-nél vezetett 11703006-
29906053 számú számlájára átutalni.

7.2. A tervdokumeatációt Megrendelő mindaddig nem használhatja, amíg a számlában
megjelölt tervezési díj összegét ki nem egyenlítette.
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI SZERZÖDÉS

7.3. Abban az esefbea, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát
Tcrvezőnek fel nem róható okokból szuneteltetni kell, Tervcző jogosult az adáig elvégzett
Tervezési munka készültségi foknak megfelelően arányos eüenértékére.

8. S7J5RZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM

8. 1. Tervcző késedehnes teljesítése esetéa Megrendelöt késedelmi köfbér illeti, mely az adott
tervözis tervezési díjának 0^5%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervf&zss tervezésl
dflának 20%-a. Tervező hozzájárul, hogy MegrendeI6 a késedelnu kötbér osszegét a
végszámlából levonja.
8.2. M^rendelő fízetési kötelezettségének késedehnes teljesítése esetén fervezöt késedehni
kamat illeti, melynek mértéke a mindenkorijegybanki alapkamat kélszerese.
8.3. Ameimyiben Tervező teljesítésére vonafkozó határidő túllépésének oka nem róható fel
Tervezőnek, vagy ha az Megrendelő érdelckör^e tartozó egyéb ok, illetve Megrendelő
mulasztásának következménye, abban az esetben a teljesítésrejelen szerződésben megáüapított
határidők Teryezőt nem kötik, és a teljesít&i határideje a késedelena idejével
meghosszábbodik,

8.4. Amemiyiben Megrendelő a 7. 1. pont szerint fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti,
úgy Tervezö teljesítési határideje a k&edelem időtartamával egyezö időtartammal
hosszabbodik.

8.5. Felek megállapodnak, hogy am.ennyiben jelen szerzödés teljesítése Megrenáelő
érdekkörében fennálló okból vagy egyéb, nem a Tervezö érdekkörébe esö okból hat hónapot
meghaladóan tervezői tevékenység végzése nélkül szünetel, Tervezö jogosult jelen szerződés
feltételemek (különosen tervraési díj, teljesítés határideje) Megrendelövel történő ésszCTŰ
újratárgyalására a megváltozsott körülmények figyelembevételével. Amejmyiben a szerzfidés
feltételeinek újratárgyalása Felek között nem vezet eredményre, úgy Tervezö jogosult jelen
szerződést egyoldalú nyilatkozattal felmondam.

9. SZERZŐIJOG

9. 1. Teryező által készített alátámasztó munkarészek kizárólagosan egy meghatározott célt
szolgáló eszközök. Tervező által készített alátámasztó munkarészék szeüemi alkotáanak
minősülnek, amelynek szerzöje és a tervek tulajdonosa Tervező, MegrendelŐ vagy harmaáik
személy a Tervező hozzájárulása és egyidejű megfelelő díjazása nélkül nem haszQáüm^a fel.

9.2. Megrendelő jogosult a tervék (tobbszörözésére is alkalmas) másolatait megtartani, és
azokat a tervek egyCTtetéseihez és jóváhagyásához, illetve azzal összefüggésben
tájékoztatóként felhasználni.

10. EGYEBEK

10. 1. Felek kötelesek ajóhiszeműség és üsztesség követelményének megfelelöen, kölcsönösen
egyttítműködve eljámi.

10.2. Megrendelő jelen szerzödés aláírásával tudomásul veszi, hogy Tervezö tevékmységének
fontos eleme az ügyfeleivel történö kapcsolattartás. E körben az adaíkezelés jogalapjának
minösül az Európai Unió 2016/679 számú adatvédekni rendelete 6. cikke alapján a
hozzájáruláson túl a S2>rz6dés teljesítése is. Erre tékintettel Megrendelő jelen szerzödés
aláfrásával liozzáisjárul, hogy öt, törvényes képviselöjét vagy az általa megadott egyéb
kontakt személyt Tervezö jelen szerződés teljesítéséhez szükséges kommuiukáción túl
tájékoztassa aktuális ajánlatairól, híreiről jelen szerződésben megadott email-címeken veigy
egyéb elérlietőségeken.

^



TELEPŰLÉSRENDE2ÉSI TERVEZÉSI SZERZÖDÉS

10. 3. Felék megállapodnak abban, hogy a szerzödéskötéskor elöre nem láfható (a 2. sz.
melléldetben nem rögzített), de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén a
szerzödést írásbm módosítják.

10.4. Megrendelő a tervegyeztetéséken és a szűkséges helyszüu bejárásokon való részvétellel,
továbbá az eseüeges Megrendelöi utasítások, kíegészítésék és állásfoglalások megtételével
Tömöri Balázs polgármestert bízza meg (telefon: +3630 467 7178), metve Tervező részéról
a kqxssolatot Ferik Tfinde vezető telepaiésrendeasö tervező (telefon: 20^913-8575) biztosítja.

10.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerzödésszegés
jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári
Törvén^íönyv reidelkezései az irányadók.

10. 6. Felék megállapodnak, hogy a jelen szerzödéssel ősszefiiggésben kialakult vitájukat
elsősorban bekés úton, egyezstetö tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az
egyeztető táigyalások kezdetétöl számított 30 (hanninc) napon belül nem vezet eredniényre,
úgy a Felek jogvitájukra a Budai Központi Kerületi BÍTÓság ültíve a Budapest Kömyéki
Törvényszék Idzárólagos iüetékességét kötik Id a per tárgyától, illeh^e a pertárgy értékétöl
filggöen.
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TCRVEZÉSI SZERZÖDÉS

1. SZ. MELLÉKLET-PÉNZÜGYIÜTEMEZÉS

Tsrv^y^
L MUNKAKÖZI TERVDOKÜMENTÁCIÓ

Helyi építési szabályzat módosítása 700. 0(K), - + ÁFA
Me zóvizs ' at-AlátámasztómunkarésMk

H. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

Partnea-ségi egyeztetés

-y.^lem.^nyez^I-any^!.^?ZI.̂ és?. . lpo:ooaL--+.AFA.
Egyeztetés, egyeztetés eredményeinek átvezetése

Egyeztetés lezárása, végsö szalanai véleményezés

ffl. jÓVÁHAGYÁS
Jóváhagyás előkészítése

Jóváha otttervdokumentácíó 1001000<-+J

.-'. ^L". -;- ^. W f>:-

te ^

12hét

_2hét

2hét

2hét

2hét
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TELEPÜLÉSRENDEZÉ51 TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

2. SZ. MELLÉKLET - TARTALMI RÉSZLETEZÉS ÉS HATÁRTOÖK

I. MÜNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁaÓ

L HELYIÉPrTÉSISZABÁL7ZAT(EÉSZ)MÓDOSÍrÁSA

Jóváhagyandó munkarészek:

a) Swbátyoz&d tervfey módosítása a változással érintett teriiletre
M= 1:4 000, vagy a szabályozás megértéséhez szükséges mélységbea

b) ffelyiÉpttésiSzabátyzat(HÉSZ)médosÜása
Az'épített kömyezet alaldtásáról és védelmérol szóló 1997. évi LXXyiILjörv^^az
oiszágos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XH.20.)
konnányrendeÍet, valamint a településfejleszt&i dokumentumok a telepul&fejl^ztési
koncepcióról, az integralt telepmésfglesztési stratégiáról és a telepuléa-endía&i
eszközöhAl, valamint egyes telepfllésrcndezési sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012.
(XI. 8.) Konnányrendelet elöírásai alapján

2. MEGALÁPOZÓ VJZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

a) Tel^ülésreHdezésíjavaslat
b) TerülefrenílezésítervekkelvaléSsszhang
c) T^rendezésijavaslat
d) ZSUfeluletírendszerfejtesstése
e) Kodekedésijavaslat
f) KOanüvesÜésiéshírkö^ijavaslttt
g) Kömyesetífwtások

Határidff: az adatszolgáltatástól számított 12 hét
DokumentíUás: 1 elektronikus példány munkaközi anyag

az önkormányzat véleinényezése céljából

H. EGYEZTETÉSI ELJÁR^S

L Parínerségiegyezíeíéslefotytatása

2. VéÍeményezési anyag késytése

Haíárídff: ca. önkormáiyzat véleményezéséí követff 2 hét
Dokumenttíás: 1 nyomtatott + 1 elektroníkus példány + az államigazgat&si

egyeztetési eljáráshoz szukségesformátwmtpéldány

3. Egyeztetés ........
Egyeztetésben való közreműködés, egyeztetéseken való Kszvétel: lakossági
pStaerek, eltCTÖ véleményezö államigazgatási szervek, ÁUami Föépítész

4. Egye^etés lewr&sa, végsSswknwi véleinényezés
Önkormányzati egyeztetés lezárása
Véglegesített tervdokumentáció összeáUítása az ÁUami Föépítész végső szakmai
véleményezésre megküldendö dokumentáció előkészítése

HatárufS: a véleményezési szakasz lezárását kűvető2 hét
DokumentáUs: 1 nyomtatott + 1 elektronihis példány

c\



TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 7ERVEZÉSJ SZERZÖDÉS

lajÓVÁHAGYÁS

L Jóváhagyás elffkészüése
Képviselő-testületi elfogadásra előkészített dokumentádó

2. Javáhagyott fárvdokumeniáció
Jóváhagyást követő véglegesítés

HatáridS: a képviselő-testületj'óváhagyását követő2 hét
Dokumentálás: 2 nyomtatott + J elektronikus + az államígazgatási

egyeztetés lezárásához szukséges formátwnú példány
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