
MELLÉKLET 

VÁL L AL K O ZÁ S I  S ZE R ZŐ DÉ S  

3 .  S ZÁMÚ  MÓ DO S Í T ÁS A  

amelyet 

egyrészről  
Vas Megyei Önkormányzat 

székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 

képviselő: Majthényi László, közgyűlési elnök 

adószám: 15733586-1-18 

,mint Megrendelő 

másrészről  PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és 

Tanácsadó Kft., 

székhely: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 8. 

Képviselő: Schuchmann Péter, ügyvezető  

adószám: 10925399-2-42 

, mint Vállalkozó 

 

(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) kötöttek az alábbi helyen és napon, a 

lentebb részletezett feltételekkel. 

1. A felek rögzítik, hogy egymással 2018. május 15-én, Vas Megye Területrendezési 

Terve Módosításának Elkészítése tárgyú szerződést kötöttek. Az országos 

területrendezési terv elkészítéséhez igazodó teljesítés, annak határidőre való el nem 

készülte miatt nem volt kivitelezhető, a Miniszterelnökség által Megrendelőnek 

küldött tájékoztatás alapján a megyei területrendezési terv határidejének módosítása 

vált szükségessé, ezért a szerződést 2018. szeptember 06-án módosították. A 

Miniszterelnökség 2018. szeptember 24-i dátummal módosította a támogatás 

felhasználására vonatkozó szerződést, ennek megfelelően felek a szerződést 2018. 

december 17-én módosították. A tervező 2019. január 22-én megküldött kérésének 

megfelelően a Felek a szerződést 2019. május 2-án 2019. december 20-i határidőre 

módosították. A tervező 2019. augusztus 16-i kérésének megfelelően a Felek a 

szerződést az alábbiak szerint módosítják. 

2. Felek a korábban megkötött szerződés IV. és V. pontját közös beleegyezéssel 

módosítják az alábbiak szerint: 

IV.  HATÁRIDŐK 

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje 
 

Jelen szerződés időbeli hatálya az aláírás napjától határozott ideig, az elfogadott 

tervdokumentáció leszállításáig tart, az alábbiak szerint:  

 

Részfeladatok megnevezése 
Részteljesítési 

határidő 

 Közreműködés 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11/B. szerinti 

adatbázisok biztosítására irányuló megkeresés, valamint a 282/2009. 

(XII. 11.) Korm. rendelet szerinti előzetes adatszolgáltatásra irányuló 

felkérések kidolgozásában 

 Részvétel és ismertető előadás megtartása a Megyeházán 

megrendezésre kerülő munkaindító fórumon 

[218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet 15. és 16. pont] 

megtörtént 
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 A megyei TrT módosítására irányuló tervezői javaslat ismertetése a 

megye járásközpontjaiban (a készülő egyeztetési dokumentáció 

megvitatása érdekében megrendezésre kerülő munkaközi fórumokon) 

a járási, illetve a települési érdekek érvényesítése érdekében 

2019 május 15  

–  

2019 június 15 között 

 A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. melléklet szerinti egyeztetési 

dokumentáció elkészítése és a Megrendelő részére történő átadása, 

egyeztetés a települési főépítészekkel, az egyedilegmeghatározott 

(sajátos) övezetekre vonatkozó javaslattal együtt – közgyűlési 

előterjesztésre bocsátható teljes dokumentáció átadása a Megrendelő 

részére, a szükséges átdolgozások elvégzése, a közgyűlésen való 

részvétel. A dokumentáció közgyűlési elfogadása. 

2019. október 22. 

 Egyeztetési eljárás megindítása (Tftv. 23/C. §, 218/2009. (X. 6.) 

Korm. rendelet 11. melléklet) 
2019. október 28. 

 Vélemények beérkezésének határideje 2019. november 29. 

 A beérkezett vélemények alapján átdolgozásra kerülő 

tervdokumentáció elkészítése, dokumentálása 
2019. december 6.  

 Miniszteri záróvélemény megkérése 2019. december 16. 

 Miniszteri vélemény beérkezése 2020. január 31. 

 Közgyűlési előterjesztésre bocsátható tervanyag összeállítása  2020. február 10. 

 Vas megye területrendezési tervének Közgyűlési elfogadása 2020. március 2. 

 A Közgyűlés által elfogadott, végleges tervdokumentáció 

dokumentálása, leszállítása 
2020. március 25. 

V. VÁLLALÁSI ÁR 

Megrendelő és Vállalkozó a feladatok ellátásával kapcsolatos Vállalkozói díjat összesen 

14.850.000 Ft + ÁFA = 18.859.500 Ft azaz bruttó tizennyolcmillió-nyolcszázötvenkilencezer-

ötszáz forint összegű vállalkozási díj (a továbbiakban: Vállalkozási Díj).összegben határozza 

meg az alábbi részletezéssel:  

 

Részfeladatok megnevezése 
Részteljesítési 

határidő 

Rész-számla 

összegének 

aránya a teljes 

vállalkozói díj 

%-ában 

 Közreműködés 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11/B. 

szerinti adatbázisok biztosítására irányuló megkeresés, 

valamint a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti 

előzetes adatszolgáltatásra irányuló felkérések 

kidolgozásában 

 Részvétel és ismertető előadás megtartása a Megyeházán 

megrendezésre kerülő munkaindító fórumon 

 

[218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet 15. és 16. 

pont] 

megtörtént - 

 A megyei TrT módosítására irányuló tervezői javaslat 

ismertetése a megye járásközpontjaiban (a készülő 

egyeztetési dokumentáció megvitatása érdekében 

megrendezésre kerülő munkaközi fórumokon) a járási, 

illetve a települési érdekek érvényesítése érdekében 

2019 május 15 

– 

2019 június 15 

között 

20% 

 A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. melléklet szerinti 

egyeztetési dokumentáció elkészítése és a Megrendelő 

részére történő átadása, egyeztetés a települési 

2019. október 22. 

45% 
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főépítészekkel,  az egyedilegmeghatározott (sajátos) 

övezetekre vonatkozó javaslattal együtt – közgyűlési 

előterjesztésre bocsátható teljes dokumentáció átadása a 

Megrendelő részére, a szükséges átdolgozások elvégzése, a 

közgyűlésen való részvétel. A dokumentáció közgyűlési 

elfogadása. 

 Egyeztetési eljárás megindítása (Tftv. 23/C. §, 218/2009. 

(X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet) 
2019. október 28. 

10% 

 Vélemények beérkezésének határideje 
2019. november 

29. 

 A beérkezett vélemények alapján átdolgozásra kerülő 

tervdokumentáció elkészítése, dokumentálása 
2019. december 6. 15% 

 Miniszteri záróvélemény megkérése 

 

2019. december 

16. 

10% 

 Miniszteri vélemény beérkezése 

 
2020. január 31. 

 Közgyűlési előterjesztésre bocsátható tervanyag 

összeállítása  
2020. február 10. 

 Vas megye területrendezési tervének Közgyűlési 

elfogadása 
2020. március 2. 

 A Közgyűlés által elfogadott, végleges tervdokumentáció 

dokumentálása, leszállítása 
2020. március 25. 

 

A Vállalkozó az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 58. §. (1) 

bekezdésében foglaltak szerint állíthat ki és nyújthat be számlákat.  

 

3. Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba és a 2018. május 15-én 

kötött eredeti szerződéssel együtt érvényes. Szerződő Felek kijelentik, hogy ezen 

módosítás az eredeti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

4. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. 

 

A jelen szerződés módosítás négy eredeti példányban készült, 3 számozott oldalból áll. 

 

Szombathely,  

 

 

 Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről: 
 

 

 

….………………………….. …………………………………… 

 Majthényi László  Schuchmann Péter 

  ügyvezető igazgató 

 megyei közgyűlés elnöke  
 

 

Vas Megyei Önkormányzat részéről ellenjegyezte: 
 

 

….………………………….. 

Winkelbauer Katalin  

pénzügyi csoportvezető 


