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T E R V E Z É S I S Z E R Z Ő D É S
     1. s z . m ó d o s í t á s

amely létrejött egyrészről Telki Község Önkormányzata (2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1. képviseletében: Deltai Károly polgármester), a továbbiakban, mint Megrendelő,
másrészről a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (székhelye: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.; cégjegyzékszáma: 01-09-944093; adószáma: 22799894-2-43, képviseletében: Juhász Sándor ügyvezető), a továbbiakban, mint Tervező, (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
	Szerződő felek a 2019. július 18-án kötött, „Telki község TKR és HÉSZ módosítás” tárgyú tervezési szerződésüket (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják.
	A Szerződés 2./ b) pontja az alábbiak szerint módosul:

b) A HÉSZ módosítás vizsgálata kiterjed
		    ba) lakossági kérelem alapján a 
		- a 733/8 és 733/9 hrsz.-ú ingatlanok
	- a 410/19 hrsz.-ú ingatlan
	- a 925/8 hrsz.-ú földrészlet
	- a 1021/1 és a 1022/6 hrsz.-ú ingatlanok
	- a 1373 hrsz.-ú ingatlan 
területére és az érintett környezetre.
		    bb) önkormányzati kérelem alapján
		- a 1105 hrsz.-ú ingatlanra és az érintett környezetre.
	    bc) egyéb felmerült általános módosítási igényekre:
- az építési övezetek épületmagassági értékeinek felülvizsgálatára oromfalas beépítés esetén
- az állattartó épületek elhelyezésére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatára
	A Szerződés 7./ pontja az alábbiak szerint módosul:

7./ Tervezőt a munka elkészítéséért 3 150 000 Ft + ÁFA, azaz hárommillió-százötvenezer forint + ÁFA díj illeti meg a szerződés mellékletében foglalt ütemezés szerint. 
	A Szerződés melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás melléklete lép.
	Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi.
	Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben és hatályban maradnak.
	Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
	Jelen 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült szerződésmódosítást Szerződő felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták


Telki, 2019. november …..
Budapest, 2019. november 18.
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Juhász Sándor ügyvezető

MELLÉKLET



A TELJESÍTÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS ÜTEMEZÉSE: 
   MUNKASZAKASZ
HATÁRIDŐ
PÉLDÁNYSZÁM
NETTÓ
TERVEZÉSI DÍJ
	TKR módosítás tervezete partnerségi egyeztetésre 

Az aláírt szerződés és a vonatkozó adatszolgáltatások kézhezvételétől számított 3 hét, legkorábban 2019. július 31.
1 pld. 
elektronikus és 2 pld papír alapú
anyag 
600 000 Ft
	HÉSZ módosítás tervezete partnerségi és államigazgatási véleményezésre 

Az aláírt szerződésmódosítás és a vonatkozó adatszolgáltatások kézhezvételétől számított 4 hét, legkorábban 2019. december 17.
1 pld. 
elektronikus és 2 pld papír alapú
anyag + véleményezési példányok
2 200 000 Ft
	HÉSZ módosítás tervezete végső szakmai véleményezésre

Véleményezési szakaszt lezáró önkormányzati döntés kézhezvételétől számított 1 hét
1 pld. 
elektronikus és 2 pld papír alapú
anyag 
250 000 Ft
	Jóváhagyott HÉSZ módosítás dokumentálása 

Záró szakmai vélemény kézhezvételétől számított 1 hét
1 pld elektronikus és 2 pld papír alapú anyag
100 000 Ft



