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Őcsény Község Önkormányzata 
Fő utca 35. 
7143 
 
 

Tárgy: szerződésmódosítás kérése 
 

 

 

Kérem Őcsény község Önkormányzatát, hogy Őcsény község településrendezési tervének 
felülvizsgálatára kötött vállalkozási szerződést a mellékelt módosításnak megfelelően – az 
önkormányzati egyeztetések és szakhatósági véleményeztetések elhúzódása miatt – a 
határidőt illetően módosítani szíveskedjék. 
 
 
        
  
Szekszárd, 2009. november 26. 
 Szente Károly 
 ügyvezető 



  

 

meridián 
Vállalkozási szerződésmódosítás 

13.0. 

    
  
  
 
A szerződő felek Őcsény község teljes igazgatási területére kiterjedő településrendezési terv-felülvizsgálatának 
elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 
Szerződés: 

 
6. Határidők, ár, fizetési feltételek 
6.1. A Vállalkozó köteles a tervezői tevékenység tervdokumentációját az előírt tartalommal az alábbi 

példányszámban a Megrendelőnek 2010. február 15-én átadni. 
 
Végleges tervdokumentáció: 

  szöveges dokumentációk:   5 pld papírmásolat 
  térkép mellékletek:   5-5 pld színes nyomat  
  a teljes dokumentáció digitális  
  állománya:    4 pld CD-n 
  - szöveges dokumentációk   Pdf formátumban 
  - térképi mellékletek   Pdf formátumban 

 
A Vállalkozási szerződés további pontjai változatlanok. 
 
 

Szekszárd, 2009. november 26. 
 
 
 
 
 
                  Megrendelő       Vállalkozó 
 
 



  

Rendezési tervet érintő módosítások 
 
0263. hrsz-ot érintően 
 
A község településrendezési tervének felülvizsgálatára, módosítására 1997. évi. LXXVIII. évi 
törvény 9. §-ában előírt véleményeztetési kör lezárult. A véleményeztetési anyagra érkezett 
észrevételek között az Állami Főépítészi Iroda 8-510/2009. ügyiratszámú, 2009. 11. 17-én 
kelt levelében az alábbiakat kéri: 
 
„A település keleti oldalán található 0263.hrsz-ú terület (mocsár) lakóterületbe sorolását 
felülvizsgálandónak tartom a fekvése és hidrogeológiai viszonyai miatt.” 
 
A településrendezési terv a terület jogszabályi alapon (zajvédelem) történő beépíthetőségét 
állapította meg, és falusias lakóterületi övezetbe sorolására lehetőséget ad. A telek a Helyi 
Építési Szabályzat-tervezet szerint Lf-2 jelű építési övezetbe tartozik, melyre a HÉSZ-
tervezet 13. §-a határozza meg az építési előírásokat. A szabályozási terv a terület 
beépíthetőségét feltétel teljesítéséhez köti, mely szerint a terület az építési engedélyezési 
tervhez készített geotechnikai-mérnökgeológiai szakvélemény figyelembevételével építhető 
be. 
 
Azonban az ingatlan repülőtérhez való közelsége, valamint művelési ág szerinti 
besorolásából és a terület terepviszonyainak jelentős mértékű mesterséges 
megváltoztatásából adódó hidrogeológiai és talajtani adottságai miatt szükséges a terület 
rendezési tervben történő szerepeltetéséről ismételt testületi döntést hozni. 
/Melléklet: Állami Főépítészi Iroda állásfoglalása/ 
 
 
0231/63. és a 0231/13. hrsz-okat érintően 
 
A 0231/63, 0231/18 hrsz,-ú, 0231/67 hrsz-ú, 0231/20 hrsz-ú  és a 0231/13. hrsz-ú 0231/58 
hrsz-ú, 0231/55 hrsz-ú telkeket érintően beérkezett módosító indítvány a területek 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználási egységbe történő sorolását kéri. A 
településrendezési terv egyeztetési anyagában a 0231/63. hrsz-ú telek általános 
mezőgazdasági területbe került, a 0231/13. hrsz-ú telek pedig különleges területbe került, 
melyen mezőgazdasági üzemi építmények helyezhetők el. Az Állami Főépítészi Iroda 
munkatársával történt megbeszélés alapján a módosító indítvány tervben való szerepeltetése 
(a véleményezési kör lezártát követően) csak akkor lehetséges, ha az összes, jogszabályban 
meghatározott államigazgatási szerv meghívásával a polgármester egyeztető tárgyalást tart 
és a meghívottak e tárgyban egyetértenek. 
 
 



  

A határozat elfogadásához 
egyszerű többség szükséges! 

 
 

XV. számú előterjesztés 
 

Őcsény község képviselő-testületének 2009. december 16.-án, 

17-órakor megtartandó ülésére 
 

Rendezési terv szerződésének módosítása  
 
 

 
Előterjesztő: Fülöp János polgármester 
 
Készítette:    Pollák Csaba jegyző         
                       
                       

 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A Képviselő-testület Meridián Kft. szerződés módosítási javaslattal élt a rendezési terv 

elkészítésével kapcsolatban. A szerződés szerint 2009. december 31.-ig kellene leszállítania  

Végleges dokumentációt, melyek az alábbiak: 

  szöveges dokumentációk:   5 pld papírmásolat 

  térkép mellékletek:    5-5 pld színes nyomat  

  a teljes dokumentáció digitális  

  állománya:     4 pld CD-n 

  - szöveges dokumentációk   Pdf formátumban 

  - térképi mellékletek   Pdf formátumban 

 
Őcsény község településrendezési tervének felülvizsgálatára kötött vállalkozási szerződés 

elkészítése a tervezők szerint – az önkormányzati egyeztetések és szakhatósági 

véleményeztetések elhúzódása miatt – csúszik az eredeti tervekhez képest.  

További rendezési tervet érintő kérdések eldöntésére is szükség van. Az állami Főépítész 

levelében kérte, hogy a testület erősítse meg a 0263. hrsz-ot érintően hozott döntését, 

(Perczel u. végénél a Hunyadi u. melletti terület) mely szerint lakó övezetbe sorolná az eddigi 

mocsaras területet.  

A másik ilyen kérés a Keselyűsi csomópontnál lévő területek átsorolása lenne, melyet a 

vállalkozó az egyeztetések lezárása közeli időpontban jelzett. 

 



  

Tisztelt Képviselő-testület!  
A fentiekre figyelemmel javasolom az alábbi határozati javaslatok elfogadását: 

 
I. 
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Meridián 
Kft.-vel a település igazgatási területére kiterjedő 
településrendezési terv felülvizsgálatának elkészítésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés 6.1. pontját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. Egyben felhatalmazza a település Polgármesterét a 
szerződés aláírására.  
Felelős: Fülöp János polgármester 
Határidő: 2010.december 31. 

 
A határozatról értesül: 
 Műszaki ügyintéző 
 Irattár 

II. 
Őcsény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami 
Főépítészi Iroda 8-510/2009. ügyiratszámú, 2009. 11. 17-én kelt 
levelének ismerete mellett úgy dönt, hogy az őcsényi 0263. hrsz-ú 
ingatlant a településrendezési terv egyeztetési anyagának 
megfelelő szabályozással elfogadja, annak lakóterületi 
besorolásával továbbra is egyetért. 
 
Felelős: Fülöp János polgármester 
Határidő: 2010.december 31. 
 

A határozatról értesül: 
 Műszaki ügyintéző 
 Irattár 

III. 
Őcsény község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Őcsény község készülő Településrendezési tervének 
(véleményezést követő) véglegesített változatában az őcsényi 
0231/63. hrsz-ú, 0231/18 hrsz,-ú, 0231/67 hrsz-ú, 0231/20 hrsz-ú  
és a 0231/13. hrsz-ú, 0231/58 hrsz-ú, 0231/55 hrsz-ú telket 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe kívánja sorolni, 
amennyiben az egyeztetések eredményesek lesznek.. 
 
Felelős: Fülöp János polgármester 
Határidő: 2010.december 31. 
 

A határozatról értesül: 
 Műszaki ügyintéző 
 Irattár 

 
Őcsény, 2009. december 2. 

Pollák Csaba 
Jegyző 

 


