
 

 

 
SZERZŐDÉS  

1. számú módosítása 
 
mely létrejött egyrészt: 

                     Felcsút Községi Önkormányzat 
                     (8086 Felcsút, Fő u. 75.) 

mint Megrendelő, másrészt:      

                     a PLANNER-T  Településtervezési, Kereskedelmi és  
                     Szolgáltató Kft. (1016 Budapest, Naphegy u. 26.) 

mint Tervező között a Felcsút község településrendezési terve és helyi építési szabályzata 
módosításának elkészítése tárgyában 2012. október … napján kötött szerződés módosításáról 
az alábbiak szerint: 
 
1. A szerződő Felek az alapszerződés megkötésekor megállapodtak abban, hogy a Tervező 

által 2012. május 17. napján adott, és a Megrendelő részéről elfogadott árajánlatban a 
019/9 hrsz.-ú, belterülethez csatlakozó - „Má-1” övezetbe sorolt - külterületrész beépítésre 
szánt területté („Lke” jelű építési övezet) történő átminősítéséhez szükséges munkarészek 
elkészítését – melynek fenti árajánlat szerinti költség-hányada 580.000,- Ft + Áfa – a 
Tervező saját kockázatára elvállalja, mivel ezen díj megfizetését, illetve az erre vonatkozó 
településrendezési szerződés Megrendelővel történő megkötését a 019/9. hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa csak abban az esetben vállalta, amennyiben az általa kért módosítás 
megvalósul, jóváhagyásra kerül. A Felek erre a körülményre tekintettel a közöttük létrejött 
szerződést az eredeti árajánlatban meghatározott 2.800.000.- Ft + Áfa tervezési díjtól 
eltérően 2.220.000.- Ft + Áfa tervezési díjjal kötötték meg azzal, hogy a fenti függő feltétel 
bekövetkezése esetén a Tervező kockázatára vállalt 580.000.- Ft + Áfa díj sorsáról 
szerződésmódosításban rendelkeznek. 

2. A Felek megállapítják, hogy a tervezett módosítás jóváhagyása – az alapszerződésben 
részletezett terv-módosítás véleményeztetési eljárását és az állami főépítészi záró 
véleményt követően – a 98/2013.(XI.27.) önkormányzati határozattal és 11/2013.(XI.27.) 
önkormányzati rendelettel megtörtént, így a 019/9. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a 
településrendezési szerződést a Megrendelővel már megkötötte és a rá eső 580.000,- Ft + 
Áfa tervezési díjat a Megrendelő számlájára már megfizette. 

3. Jelen szerződés-módosítás aláírását követően a Tervező jogosult a pótlólagos tervezési díj 
(580.000,- Ft + 27% Áfa, összesen 736.000,- Ft, azaz: Hétszázharminchatezer-hatszáz 
forint) Megrendelő felé történő leszámlázására, mely tervezési díjat a Megrendelő a számla 
benyújtását követő nyolc napon belül a Tervező Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett 
14100000-10755749-01000003 sz. számlájára átutalással teljesít. 

 
 
Felcsút, 2014. március 25. 
             ...............................................                         ................................................. 
                           Megrendelő                                                         Tervező 
                      (Mészáros Lőrinc)                                            (Horváth Gergely) 
                          polgármester                                                        ügyvezető 


