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Gencsapáti Község Önkormányzata
Bodorkós Ferenc polgármester úr részére
9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.

Tárgy: árajánlat Gencsapáti településrendezési eszközeinek kis mértékű módosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatása alapján mellékelten küldöm településtervezői ajánlatunkat.

A vállalt feladat az ipari parkban tervezett logisztikai központot feltáró út- és parkoló 
terület övezeti határának módosítása, valamint a közlekedési csomópont tervezés  és 
engedélyezés  alatt  lévő  megoldásának  átvezetése  az  építési  engedély  építésjogi 
feltételeinek biztosítása végett.
- Szükség  van  a  közterületekkel  határolt  telektömb hiteles  digitális  alaptérképére. 

Mivel a felkérés és az ajánlattétel időpontja közti rövid időszakban nem tudtunk 
ajánlatot beszerezni ennek költségére, az ajánlatunk a térkép díját nem tartalmazza.

- Vállalásunk  alapfeltétele,  hogy  az  útépítési  terveket  alátámasztó  munkarészként 
megkapjuk és felhasználhassuk.

- A módosítás egyszerűsített eljárásban lebonyolítható.

Az ajánlat a mai napon hatályos jogszabályi környezet alapján készült és az azokban jelenleg a 
jelenleg hatályos rendezési tervek módosítására vonatkozó végső határidőként szereplő 2016. 
december 31. határidő miatt csak 15 napig érvényes.

Szombathely, 2016. szeptember 5.

Ajánlatunk kedvező elbírálásában bízva, tisztelettel:

Rápli Pál

vezető településtervezési tervező 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TELEPÜLÉSTERVEZÉSI AJÁNLAT

Ajánlatkérő: Gencsapáti Község Önkormányzata
9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.
Képviseli: Bodorkós Ferenc jegyző

Tervező: SZÍN-TERV STÚDIÓ Bt.
9700 Szombathely, Bolyi János u. 56.
Képviseli: Rápli Pál ügyvezető

1. Az ajánlat tárgya:
- közlekedési megalapozó vizsgálat összeállítása adatszolgáltatás alapján;
- helyi építési szabályzat módosítása a kodifikációs illeszkedés mértékéig;
- szabályozási terv módosítása önálló feddvénytervvel;
- szakmai  véleményezési-  és  végső  szakmai  véleményezési  szakasz  teljes  körű 

bonyolítása;
- jóváhagyott tervek dokumentálása.

2. A Megbízótól kért adatszolgáltatás:
- döntés az Önkormányzat partnerségi egyeztetési szabályairól (314/2012. (XI.8) Korm. 

rendelet 29.§.);
- a tervezési területre vonatkozó fejlesztési elképzelések, a szükséges képviselő-testületi 

döntések meghozatala;
- hiteles digitális alaptérkép .dwg vagy .dxf formátumban;
- logisztikai központ útépítési tervei és leírása.

3. Vállalt  teljesítési  határidők  az  314/2002.  (XI.8)  Korm.  rendelet  szerinti  eljárás 
időkimérete alapján:
- az 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 38.§. szerinti véleményezési szakaszhoz szükséges 

szakanyagok  elkészítése:  szerződéskötést  és  adatszolgáltatást  követő  20  nap,  de 
legkorábban: 2016. október 10.

- beérkezett  szakvélemények  értékelése,  a  314/2012.  (XI.8)  Korm.  rendelet  39.§. 
szerinti képviselő-testületi döntés előkészítése: az egyeztetési határidő tértivevénnyel 
igazolt leteltét követő 10 munkanap;

- az  314/2012.  (XI.8)  Korm.  rendelet  40.§.  szerinti  végső  szakmai  véleményezési 
szakasz  dokumentumának  összeállítása:  az  egyeztetési  eljárás  lezárását  jelentő 
képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 10 munkanap.

- jóváhagyott tervek dokumentálása: jóváhagyást követő 10 munkanap.  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4. Ajánlott tervezési díj: 
480.000,- Ft + 0 % TAM ÁFA, azaz összesen nettó Négyszáznyolcvanezer Forint, mely 
a 3. pontban megnevezett szakaszok szerint 4 egyenlő részletben kerül kifizetésre.

5. Ajánlott fizetési mód: átutalással a számlakibocsátást követő 8 napon belül.

Kelt: Szombathely, 2016. szeptember 5.

Horváth Violetta
ügyvezető


