
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  
melyet kötöttek egyrészről a 
 

cégnév: Lengyeltóti Város Önkormányzata 
székhely: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 

képviselő: Zsombok Lajos polgármester 
adószám: 15396523-2-14 

Azonosító szám: 396529 
bankszámlaszám: 11743105-15396523-00000000 

számlavezető pénzintézet: OTP BANK NyRT. 
 
mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő - ,  
másrészről a: 
 

cégnév: GREAT B M űszaki Tanácsadó és Szolgáltató BT. 
székhely: 8700 Marcali, Tavasz utca 11. 

képviselő: Nagy László 
adószám: 25251818-3-14 

cégjegyzékszám:  
bankszámlaszám: 10700172-66148799-51100005 

számlavezető pénzintézet:  
 
mint tervező – a továbbiakban Tervező, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. A szerződés tárgya: 
 

A Megrendelő megrendelése alapján a Tervező elvállalja a Lengyeltóti, Fonyódi u. – Zrínyi M. u. 
– Tűzoltó u. – Berzsenyi D. utcák csomópontjában körforgalmú csomópont engedélyezési 
terveinek elkészítését az előzetesen egyeztetett műszaki tartalommal és az építéssel érintett 
területen az ivóvízvezeték vízjogi létesítési engedélyezési tervét. 
 

2. A Tervező feladatai:  
 

� Megrendelő által megadott helyszínen körforgalmú csomópont tervezése  
� A betervezett csomóponthoz tartozó ivóvíz közműkiváltás  megtervezése 
� A tervek önkormányzattal és közműkezelőkkel történő egyeztetése 
� Egyeztetés a beruházás megvalósításában közreműködő egyéb szakági tervezőkkel 
� Elkészíti a pályázati dokumentációt és az építéshez tartozó minden beruházási tételt 

tartalmazó részletes költségvetést. 
� Az engedélyező hatóságtól a pályázathoz szükséges igazolás beszerzése az 

engedélyezési eljárás folyamatban létéről (2011. január 28-ig) 
 
A tervező szükség szerint egyeztetni köteles a projekt más alvállalkozóval is. 
Tervező vállalja, hogy az általa készített tervek mindenben megfelelnek az érvényes engedélyezési 
eljárás követelményeinek és a hatályos útügyi előírásoknak, valamint a vonatkozó szabványoknak.  
 
Megrendelő feladatai:  
 
� Tervező által a tervezési feladat megvalósításához kért adatok, információk, iratok, 

állásfoglalások Tervező által megjelölt határidőben történő szolgáltatása 
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3. A Megrendelő a tervezési munka megkezdéséhez szükséges adatokat jelen szerződés aláírását 
megelőzően  hiánytalanul átadta. 
Amennyiben a Tervező részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a terv elkészítéséhez 
szükséges és a jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Tervező ez irányú 
felhívásától számított nyolc (3) munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő 
adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek ettől eltérő határidőben is 
megállapodhatnak. 
 
4. A Tervező a megbízást a jelen szerződés szerinti tartalommal elfogadja.  
Kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és személyi feltétellel, illetve 
szakértelemmel rendelkezik.  
 
5. A Tervező a jelen szerződés teljesítése során rendszeres kapcsolatot tart a Megrendelővel.  
 
6. A Tervező a teljesítés alakulásával kapcsolatos információkkal a Megrendelőt ellátja, és 
haladéktalanul tájékoztatja minden olyan akadályról, amely a projekt megvalósítását nehezíti, vagy 
megakadályozza.  
 

7. A teljesítési határidő: 2011 január 28. 
 
 
A Tervező ezen határidőkön belül jogosult előteljesítésre, ez esetben a Megrendelő a szerződés szerint 
elkészített terveket köteles átvenni. 
 
8.   A teljesítés helye: 
 
A Tervező a terveket a felelős tervező, Nagy László által leellenőrizve, tervezői nyilatkozattal, 
aláírással ellátva Megrendelő székhelyén adja át. Megrendelő a tervek átvételével a Tervezési 
Szerződés teljesítését elismeri. Az átvételről a Megrendelő teljesítési igazolást állít ki. 
 
A tervező a terveket 12 példányban készíti el melyből a szükséges példányszámot az engedélyező 
hatóságnál leadja, a fennmaradó példányokat a  Megrendelőnek adja át. 
 
A Tervező szavatol azért, hogy a tervek a mindenkor hatályos építésügyi szabványoknak és 
Megrendelő által közölt elvárásoknak megfelelnek, és kielégítik az engedélyeztetéshez szükséges 
követelményeket valamint megfelel a KKK CSOMÓPONT 2010. pályázati felhívásnak. 
 
 
9.   Tervezési díj: 
 
A Tervezőt a jelen szerződés alapján 2 750 000-Ft+ 25% 687 500.- Ft Áfa, összesen 3 437 500.- 
forint tervezési díj illeti meg.  
 
A Tervező az építési engedélyezési eljáráshoz hiánytalanúl benyújtott tervdokumentációk beadását 
követően a tervezési díj 70%-ának megfelelő 2 406 250.- forint összegű részszámla benyújtására 
jogosult. 
 
Tervező a tervezési díj további 30%-ának megfelelő 1 031 250.- forint összegű végszámla 
benyújtására jogosult a szükséges hatósági engedélyek jogerőre emelkedésével egyidejűleg. 
 
A vállalkozási díj átalányár, mely műszaki tartalom változtatása nélkül nem módosítható. 
 
A tervezési díj összege tartalmazza a tervezési művezetés díját. 
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10. A Tervező a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján cégszerűen aláírt, a hatályos 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, az igazolással tartalomban megegyező alakilag és tartalmilag 
hibátlan számlát állít ki. 
 
11. Fizetési határidő  
 
Megrendelő a tartalmilag és alakilag hibátlan számla kiállítását követően azt tervezőnek 15 napon 
belül átutalja, figyelemmel a 9. pont szerinti ütemezésre. 
. 
 
12. A Tervező jogosult a szerződés teljesítéséhez megfelelő szakképzettséggel rendelkező 
alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó személyéről a Megrendelőt tájékoztatni köteles.  
 
 
13. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelését a tervezés folyamata közben 
visszavonja, úgy a Tervezőt az addig elvégzett munka szerződés szerinti arányában illeti meg a 
tervezési díj. 
 
14. A szerződő felek a szerződés teljesítésében fokozott együttműködést vállalnak, egymást a 
szerződés teljesítése érdekében minden lényeges körülményről tájékoztatják.  
 
Megrendelő jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos képviselője: 
 

név Sándor János 
cím 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 
telefon/fax 06-30-650 8115 
email lengyeltói@somogy.hu 

 
Tervező szerződés teljesítésével kapcsolatos képviselője: 
 

név Nagy László 
cím 8700 Marcali, Tavasz u. 11. 
telefon/fax 06-20-9557575 
email nlaszlo@kozutkft.hu 

 
15. A vállalkozó szavatol azért, hogy a tervben foglalt megoldásokra harmadik személynek nincs oly 
joga, amely a felhasználást akadályozná, vagy amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy 
kártérítést követelhetne.  
 
16. Tervező tudomásul veszi, hogy a szerződés keretében létrehozott szellemi terméket Megrendelő 
szabadon felhasználhatja, vállalkozó a szerzői jogi védelemről lemond. 
 
17. A szerződés teljesítését a felek a következők szerint biztosítják.  
 
A Tervező a terv késedelmes szolgáltatása esetén napi 15.000,-Ft-nak megfelelő késedelmi kötbér 
fizetésére köteles,  mely az I. számú rész-számlából, mint árengedény kerül levonásra. 
A késedelmi kötbér maximális összege a tervezési díj 20%-a.  
 
Tervezési hiba utáni kötbérnek akkor van helye, ha Taervező a hiba kijavítását nem vállalja, vagy azt 
haléadéktalanul (8 napon belül) nem végzi el. 
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18.  Szerződő felek a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését békés úton kísérlik meg, és ennek 
eredménytelensége esetén a viták eldöntésére értékhatártól függően kikötik a Fonyódi Városi Bíróság, 
illetve a Somogy Megyei Bíróság kizárólag illetékességét.  
 
19. A Tervező köteles üzleti titokként megőrizni Megrendelő ügyeiről szerzett értesüléseit. A tervező 
köteles a Megrendelőről és annak üzletfeleiről tudomására jutott valamennyi adatot titkosan kezelni, és 
kizárólag megbízás ellátásához szükséges mértékben felhasználni. 
 
20. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés 
jogkövetelményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az 
egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.  
 
21. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy cégeik Magyarországon bejegyzett gazdasági 
társaságok. Felek képviselői teljes jogú képviseletre jogosultak.  
 
22. A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és egyeztetés 
után helybenhagyóan aláírták.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: Lengyeltóti,  
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................................  ......................................................................... 

Megrendelő       Tervező 
 
 
 


