
 Melléklet a 350/2016.(VII.26.) KT-határozathoz 

 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött 

egyrészről Fót Város Önkormányzata (H-2151 Fót, Vörösmarty tér 1., képviseli: Bartos Sándor 

polgármester, adószám: 15731096-2-13), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a Hét-fő Bt. (H-1085 Budapest, Horánszky u. 25., képviseli: Jakab Csaba ügyvezető,  

adószám: 24525648-2-42), cégjegyzékszám: 01-06-779006, bankszámlaszáma: 10400205-00011963-

00000006, mint Tervező (a továbbiakban: Tervező), 

a továbbiakban együtt: Felek között az alábbi feltételekkel. 

 

 

I. SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA: 

 

I.1. Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja az alábbi feladatok elvégzését. 

 

I.1.1. A Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatalánál Fót, 3551 hrsz-ú ingatlanon (plusz a kisajátítás és 

telekegyesítés után csatolandó: Hrsz: 3554 és Hrsz: 3555/1) álló Németh Kálmán Általános Iskola 

átalakításához, felújításához-bővítéséhez, meglévő és újonnan tervezendő épületei, környezete és 

járulékos létesítményei jogszerű építési engedélyezési és kiviteli terveinek Előkészítő 

tervdokumentációjának elkészítése, a „Tervezési feladat részletezése” című I. számú melléklet 

szerinti tartalommal. 

 

I.1.2. A KEHOP-5.2.9. „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 

települési önkormányzatai számára” című pályázaton való induláshoz szükséges Tervdokumentáció 

elkészítése a II. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 

I.3. A tervdokumentáció tartalma megfelel a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben és a 37/2007 

(XII.13.) ÖTM. rendeletben foglaltaknak, a MÉK alapszolgáltatásai szerint. 

 

 

II. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

 

II.1. Tervező a vállalt tervezési munkát 2016.10.05-ig Megrendelőnek átadja az alábbi ütemezés 

szerint:  

a, Felmérési terv:        2016.08.16 

b, Energetikai pályázathoz szükséges tervdokumentáció: 2016.09.15. 

c,Vázlat terv:        2016.10.05. 

 

II.2. Megrendelő az egyes tervezési szakaszok indítására írásban kezdési engedélyt ad. Megrendelő 

jogosult a II.1. pont szerint tervezett munkakezdés időpontját, és ezzel értelemszerűen az azt követő 

határidőket módosítani. 

Felek az egy hónapnál nagyobb módosítások esetén a határidőre vonatkozóan (legfeljebb további 30 

nappal), a véghatáridő hat hónapnál nagyobb módosítása esetén a határidőre és a tervezési díjra 

vonatkozóan új megállapodást kötnek azzal, hogy változatlan műszaki tartalom esetén a Tervező 

kizárólag a KSH által közzétett hivatalos éves fogyasztói árindex mértékével jogosult a díj 

megemelésére. 

 

 

III. TERVEZÉS DÍJA, ÉS A DÍJAK ELSZÁMOLÁSA 

 

III.1.1. A Felek az I.1.1. pont szerinti feladat teljesítéséért 16.610.000,-Ft+Áfa  mindösszesen bruttó 

21.094.700,- Ft.(azaz huszonegymillió kilencvennégyezer hétszáz forint) –ban állapodnak meg, az 

alábbi részszámlázás szerint: 
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III.1.1. Felmérési terv: 6.250.000,- Ft (azaz hatmillió-kettőszázötvenezer forint) + ÁFA, mindösszesen 

bruttó 7.937.500,- Ft. 

III.1.2. Energetikai pályázathoz szükséges tervdokumentáció: 4.110.000,- Ft (azaz négymillió-

egyszáztízezer forint) + ÁFA, mindösszesen bruttó 5.219.700,- Ft. 

III.1.3. Vázlatterv: 6.250.000,- Ft (azaz hatmillió-kettőszázötvenezer forint) + ÁFA, mindösszesen 

bruttó 7.937.500,- Ft. 

 

III.2. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy tervező kettő db részszámla és a végszámla 

benyújtására jogosult a teljesítési határidőknek megfelelő rész-számlázásban. Megrendelő a számlát az 

átvételt követő 30 napon belül egyenlíti ki. 

 

III.3. A III.1. pontban rögzített díjak nem tartalmazzák a feltárások költségeit, esetleges illetékeket, 

hatóságok, szakhatóságok, közmű szolgáltatók díjait, azok összege számlamásolat alapján 

Megrendelőt terhelik.  

 

III.4. A Megrendelő a X.12. pontban rögzített kötelező példányszámon felül külön térítés ellenében 

további tetszőleges számú tervdokumentációt igényelhet a Tervezőtől. A többletpéldányok 

megrendeléséről külön szerződés-kiegészítést kell készíteni. Többlet példányt a tervező önköltségi 

áron köteles biztosítani. 

 

 

IV. TERVEZŐ FELELŐSSÉGE, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

 

IV.1. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező munkát illetően kijelenti, hogy saját maga, és 

alvállalkozói a teljesítéshez szükséges tapasztalatokkal, szakértelemmel, illetve jelen szerződésben 

foglalt tervezési tevékenység teljes körű elvégzésére vonatkozó jogosultsággal és kamarai tagsággal 

rendelkeznek. A Tervező az igénybe vett altervező/társtervező munkájáért és tevékenységéért 

sajátjaként felel. 

 

IV.2. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői munkát a vonatkozó hatályos építésügyi-, 

szakhatósági előírások, műszaki irányelvek, valamint szabványok, ezek hiányában a kialakult szakmai 

követelmények és gyakorlat alapján végzi el. A tervező a tervezés időszakában ismert anyagok, 

berendezések, és technológiai előírások alkalmazásával végzi munkáját, alternatív megoldási 

lehetőségek esetén a gazdaságosabb megoldást tervezni. 

 

IV.3. Tervező a tervezés közben folyamatosan konzultál Megrendelővel, melyek megállapodásait 

írásban rögzítik és ezek adott esetben a tervezési program módosításául vagy szerződésmódosításul is 

szolgálhatnak. 

 

IV.4. A Tervező folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, mely a 

tervezési munka ütemezés szerinti végzését akadályozza, vagy a beruházás menetét befolyásolhatja. 

 

IV.5. Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az élet- 

és vagyon-biztonságot veszélyeztető, építési előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, 

etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasításokat nem hajthat végre. 

Tervező köteles Megrendelőt figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad. 

 

IV.6. Tervező a szerződés alapján birtokába jutott adatokat, információkat köteles bizalmasan kezelni, 

azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja át. 

 

IV.7. Tervező a Megrendelő által jóváhagyott terven Megrendelő hozzájárulása nélkül módosítást nem 

végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai kötelessége, 

illetve amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik. Ezen esetekben Megrendelőt késedelem 

nélkül értesíteni kell. 
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IV.8. Tervező feladata az előkészítő tervdokumentáció készítése, így a Vázlatterv - mely a 

továbbtervezés, illetve az engedélyezési tervek alapjául szolgál – nem igényel hatósági-engedélyezést. 

 

IV.9. A Tervező által leszállított tervek bármi okból (megrendelői, kivitelezői, vevő, stb.) eredő 

módosításait Tervező a lehető legrövidebb időn belül - a beruházás ütemét nem késleltetve- a 

Megrendelő rendelkezésére bocsátja.  

 

 

V. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI: 

 

V.1. Megrendelő, a céljairól Tervezőt teljes körűen tájékoztatja, és igényeit a „Tervezési feladat 

részletezése” című I. számú mellékletben rögzíti, mely tartalmazza a helyiségigényeket, funkcionális 

kapcsolatokat, játékok, technológiai berendezéseit és egyéb különleges berendezéseket, továbbá a 

Megrendelő más előírásait, kikötéseit, feltételeit, a létesítmény megvalósítási ütemezését, a 

bővíthetőség, szakaszolhatóság, átrendezhetőség szempontjait. 

 

V.2. Megrendelő a tervezéshez az alábbi adatokat az itt megjelölt határidőig szolgáltatja: 

Térképmásolat és nem hivatalos tulajdoni lap  Szerződés aláírásával egyidejűleg 

 

V.3. Amennyiben a tervek elkészítéséhez a szerződés megkötésekor nem ismert további 

adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat haladéktalanul 

Tervező rendelkezésére bocsátja, illetve a szükséges intézkedéseket megteszi. Ha az 

adatszolgáltatáshoz vagy a közbenső intézkedéshez hosszabb idő szükségeltetik, a Felek az érdekelt 

fél kezdeményezésére a tervszállítási határidőt közös megegyezéssel módosíthatják 

 

V.4. Megrendelő adatszolgáltatási, illetve közbenső intézkedési késedelmével, adatmódosításával, 

valamint – külön megállapodás esetén – az adatoknak a Tervező útján történő beszerzésével felmerülő 

többletköltségeket, valamint a késedelemből eredő kárt Megrendelő viseli. 

 

V.5. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, a tervkonzultációkon, az esetleges 

hatósági egyeztetéseken, tervbírálatokon részt venni továbbá köteles a tervezés szempontjából 

lényeges kérdésekben állást foglalni. 

 

 

VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

VI.1. Felek kötelesek bizalmasan kezelni valamennyi olyan, a másik félre vonatkozó információt, 

amely a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a tudomásukra jut. 

 

VI.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy minden olyan információ, amely Tervezőnek a 

munkavégzés során tudomására jut, üzleti titoknak minősül. Ezek vonatkozásában Megrendelő 

hozzájárulása nélkül Tervező harmadik személynek tájékoztatást nem adhat, illetve köteles betartani a 

bizalmas adatkezelésre vonatkozó szabályokat. Az üzleti titok megsértéséért Tervezőt teljes anyagi és 

büntetőjogi felelősség terheli. 

 

VI.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kötelesek egymással kölcsönösen együttműködve 

eljárni a jelen szerződéssel kapcsolatban. Tervező nem köteles a Megrendelő szakszerűtlen vagy 

egyéb okból nem végrehajtható utasításait elfogadni. A tervező köteles írásban felhívni a Megrendelő 

figyelmét minden olyan szakszerűtlen vagy egyéb okból nem végrehajtható műszaki megoldásra, 

engedélyezési, gazdaságossági problémára, amely a szerződés tárgyát képező terv megvalósíthatóságát 

akadályoztathatja vagy meghiúsíthatja. 

 

VI.4. Felek sem szerződéses jogaikat sem követeléseiket harmadik személyre, a másik Fél írásbeli 

hozzájárulása nélkül nem ruházhatják át, kivéve a jogutódlást. 
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VII. SZERZŐI JOGVÉDELEM 

 

VII.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Tervező által készített tervek szerzői jogvédelem alatt 

állnak. 

VII.2. Tervező szavatol azért, hogy a dokumentáció felhasználását harmadik személy jogát ne 

korlátozza, vagy akadályozza. 

 

VII.3. A szerzői jogra vonatkozóan a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítéssel a 

Tervező nem adja át a mű szerzői jogát. Megrendelő a terveket csak a saját tevékenységi körében, a 

beruházás területén használja fel azzal, hogy a jelen Szerződés szerinti tervezési díj maradéktalan 

megfizetését követően, felhasználási joga kiterjed – Tervező személyhez fűződő jogainak tiszteletben 

tartása mellett – a tervek módosítására és átdolgozására is.  

 

VII.4. Megrendelő jogosult a terveket a tervezés tárgyát képező létesítményen/épületen végzendő 

munkák engedélyeztetéséhez, kivitelezéséhez, illetve az ingatlan használatával, hasznosításával, 

eladásával, bérbeadásával vagyonkezelésével összefüggésben szabadon felhasználni. 

 

VII.5. Felek, a szerzői jogról rendelkező 1999. évi LXXVI. törvénynek megfelelően megállapodnak 

abban, hogy a tervezési díj az előkészítő tervek esetében 70% (engedélyezési tervek esetében 70%, a 

kiviteli tervek esetében 50%) építészeti szerzői jogdíjat tartalmaz, amely a tervezési díjat nem 

módosítja. 

 

 

VIII. TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA ÉS SZÁMLÁZÁS: 

 

VIII.1. A Tervező tervezéssel kapcsolatosan vállalt kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, amikor 

Tervező az esedékes tervet átadta a szerződésben foglalt tartalommal, és ha arról, valamint a 

benyújtott számla kiegyenlíthetőségéről a Megrendelő vagy képviselője átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben teljesítésigazolást állít ki. 

 

VIII.2. Amennyiben Megrendelő vagy Képviselője a dokumentált tervekre 7 naptári napon belül nem 

tesz észrevételt, Teljesítésigazolást nem ad ki, úgy Tervező a III.2. szerinti, vonatkozó résszámla 

kibocsátására jogosult. 

 

VIII.3. Megrendelő a Tervező számláját az átadás naptól számított 15 napon belül utalja át a Hét-fő 

Bt. (H-1085 Budapest, Horánszky u. 25.), K&H banknál az alábbi számon vezetett bankszámlára: 

10400205-00011963-00000006 

 

 

IX. GARANCIÁK 

 

IX.1. A Tervező az általa tervezett tervdokumentációban foglaltakért szavatossági-kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

 

IX.2. Tervező az esetlegesen feltárt hibát köteles haladéktalanul kijavítani és a szükséges 

példányszámban Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

 

IX.3. Megrendelő jelen szerződést jogosult felfüggeszteni, illetve a szerződéstől elállhat, ha a Tervező 

ellehetetlenül kötelezettségeinek teljesítése során, illetve a teljesítési határidő lejárta előtt 

nyilvánvalóvá vált, hogy a Tervező a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a 

teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében. Ebben az esetben a Megrendelőt a 

szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítést illeti meg. 

 

IX.4. Bizonyítottan hibás teljesítés esetén Megrendelő nem köteles a terv átdolgozását a Tervezőtől 

igényelni. Megrendelő ez esetben köteles Tervezővel haladéktalanul elszámolni, és az átvett 
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dokumentációt az elszámolás szerint kiállított tervezői számla ellenében kifizetni. Megrendelő ez 

esetben is köteles a jelen szerződés VII. pontban rögzített, szerzői jogra vonatkozó megállapodásokat 

betartani. 

 

IX.5. Felek rögzítik, hogy az elkészült és Megrendelő részére átadásra kerülő terveket a Tervező 

tervellenőre szignójával látja el, ezért annak tartalmáért és műszaki megfelelősségéért Tervező teljes 

körűen felel. 

 

IX.6. Tervező I. pontban jelölt feladatát kötbérterhes részhatáridőkkel és véghatáridőkkel teljesíti. A 

kötbérterhes határidőket Felek csak szerződésmódosító közös nyilatkozattal változtathatják meg. 

 

IX.7. A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes részhatáridő teljesítésére vonatkozó tervezési díj 0,2 

százalék/nap abban az esetben, ha a késedelem Tervező érdekkörében felmerülő ok miatt állt elő. A 

kötbér összesített összegének mértéke nem haladhatja meg a 10%-át a tervezési díjnak. A tervek 

késedelmes szolgáltatása esetén a kötbér fizetési kötelezettség a késés 0. napjától áll be, amennyiben a 

késés a tervező érdekkörében felmerülő ok miatt áll be, amennyiben az együttműködés során a tervező 

a megrendelőnek beruházói érdekkörben eldöntendő kérdést tesz fel és arra  3 munkanapot 

meghaladóan érkezik válasz, ezen megrendelői késedelemmel a tervezési határidő automatikusan 

hosszabbodik.  

 

IX.8. Amennyiben a Tervező 30 napot meghaladó teljesítési késedelembe esik, úgy Megrendelő a 

szerződéstől minden jogkövetkezmény nélkül kártérítési igényének fenntartásával elállhat. 

 

IX.9. Tervező által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul összeállított számla késedelmes 

kiegyenlítéséből eredő kárért Megrendelő nem felel, és késedelmi kamat sem terheli a Megrendelőt. A 

számla benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, melytől 

Megrendelő fizetési kötelezettsége fennáll. 

 

IX.10. A Megrendelő a szerződés aláírásával garantálja, hogy a szerződésben szereplő díj és ÁFA 

kifizetésére fedezettel rendelkezik. 

 

IX.11. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Tervezőt a mindenkori jegybanki kamatláb kétszerese 

illeti meg. 

 

IX.12. Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Tervező jogosult a munka 

szüneteltetésére, vagy a szerződéstől minden jogkövetkezmény nélkül kártérítési igényének 

fenntartásával elállhat. 

 

 

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

 

X.1. A szerződést szerződő felek együttesen módosíthatják mindkét fél e célra felhatalmazott 

képviselőjének aláírásával. Ezen szerződés csak írásbeli formában, módosítható. 

 

X.2. A szerződéses kereten felüli tervezési munkavégzés, kizárólag a Megrendelő utasítására 

végezhető. 

 

X.3. Tervező jogosult a I.1. pontban megfogalmazott program részleges, vagy teljes változása, a tervet 

érintő építési jogszabályok szerződés aláírást követő változása, a Megrendelő érdekmúlása, továbbá a 

tervezési munkák nem saját mulasztásból eredő elhúzódása esetén, a jelen szerződés módosítását 

kezdeményezni, illetve jogosult az addig elvégzett és igazolt munkát a készültségi foknak megfelelően 

leszámlázni. 

 

X.4. A szerződés megszűnése esetén Tervező köteles Megrendelő részére minden, a tervezési munka 

folytatásához szükséges már kifizetett tervdokumentációt költségmentesen, kiszolgáltatni. 
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X.5. Megrendelő képviselője Bartos Sándor polgármester, kapcsolattartó Zachar Ildikó beruházási 

szakreferens. 

 

X.6. Tervező képviselője és kapcsolattartója Jakab Csaba vezető tervező, ügyvezető. 

 

X.7. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést aláíró képvelőik a szerződés megkötésére teljes körűen 

fel vannak hatalmazva, és jogszerűen írnak alá. 

 

X.8. Jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény hatályos rendelkezései az irányadók. 

 

X.9. A szerződés teljesítése vagy értelmezése kapcsán a Felek elsősorban közvetlen tárgyalások útján, 

békés úton rendezik vitás ügyeiket. A tárgyalásos rendezés sikertelensége esetén a jogviták 

elbírálására a Felek értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi 

Bíróság kizárólagos illetőségét. 

 

X.10. A szerződéses feltételek részleteit tartalmazó, és a jelen szerződéshez csatolt I. és II. sz. 

mellékletek a szerződés szerves részét képezik. 

 

X.11. A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Jelen szerződés a szerződő felek cégszerű aláírásával válik érvényessé. 

 

X.12. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt, 2 példány 

Tervezőt illeti meg. 

 

Budapest 2016. július ……. 

 

 

 

 

……………………………… 

Bartos Sándor  

Polgármester 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Dr. habil. Jakab Csaba DLA 

Ügyvezető 

 

Fót Város Önkormányzata 
Megrendelő 

HÉT-Fő BT. 

Tervező 

 

 
Ellenjegyzem:  

 

 

………………………. 

Dr. Finta Béla jegyző 

 

 

 

………………………….. 

Zámodics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető 

 

 

Mellékletek: 

„Tervezési feladat részletezése”      I. számú melléklet 

Energetikai pályázathoz szükséges Tervdokumentáció   II. számú melléklet 

 


