
Elıterjesztés 

a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  Az Enying, 64-es számú fıút átkelési szakasz közterület szabályozási tervének 

elkészítése tárgyú Rp.I.221-3 munkaszámú tervezıi szerzıdés módosítása 

 

Elıterjesztı: Tóth Dezsı polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Enying Város Önkormányzata 2003. novemberében tervezıi szerzıdést kötött a 

REGIOPLAN Környezet- és Településtervezı Kft-vel az Enying, 64-es számú fıút átkelési 

szakasz közterület szabályozási tervének elkészítésére.  

Az Rp.I.221-3 munkaszámú, településrendezési terv módosítás véleményezési folyamata, 

illetve az eltérı vélemények tisztázása érdekében az egyeztetı tárgyalás lezajlott. Jelenleg a 

tárgyi munka Állami Fıépítész általi végleges szakmai véleményezése, valamint a tervezet 

közzététele zajlik. 

 

A 2003. november 17. keltezéső, 2005. szeptember 11. napján módosított, az Enying, 64-es 

számú fıút átkelési szakasz közterület szabályozási tervének elkészítése tárgyú Rp.I.221-3 

munkaszámú tervezıi szerzıdés módosítása az abban rögzített határidık idıközben 

bekövetkezett változása miatt szükségessé vált, ezért kérem a Tisztelt Testületet az alábbi 

határozati javaslat elfogadására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslatok 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy jelen határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı tervezet szerint módosítja az Enying Város 
Önkormányzata (8130 Enying, Kossuth u. 26.; képviseli Tóth Dezsı polgármester) és a 
REGIOPLAN Környezet- és Településtervezı Kft. (9022 Gyır, Apáca u. 44.; képviseli 
Pekkerné Szabó Piroska ügyvezetı igazgató) között 2003. november 17. napján létrejött, 
2005. szeptember 11. napján módosított, az Enying, 64-es számú fıút átkelési szakasz 
közterület szabályozási tervének elkészítése tárgyú Rp.I.221-3 munkaszámú tervezıi 
szerzıdést. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés módosítás aláírására. 

 

Határidı: azonnal 

Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 

 

Enying, 2010. május 19. 

 

 

Tóth Dezsı 

polgármester 

 



TERVEZÉSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁS 
 
 
 
Szerzıdı felek, Enying Város Önkormányzata – továbbiakban Megrendelı – REGIOPLAN 
Környezet- és Településtervezı Kft. – továbbiakban Tervezı – közös megegyezéssel ezúton 
az alábbiak szerint módosítják az Enying, 64-es számú fıút átkelési szakasz közterület 
szabályozási tervének elkészítése tárgyú Rp.I.221-3 munkaszámú, 2003. november 17. 
keltezéső, 2005. szeptember 11. napján módosított tervezıi szerzıdést. 
 
ad.  B. Módosított tervszállítási határidık: 
 

B.1-5. pontok         teljesítve 
6.,  Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat  

és szabályozási terv – végleges dokumentáció  
A képviselı-testületi 
jóváhagyás jegyzıkönyvének 
kézhez-vételétıl számított  5. 
munkanap. 

 
 
Az Rp.I.221-3 sz. tervezési szerzıdésnek az elızıekkel nem érintett részei változatlanul 
érvényben maradnak.
 
 
Tervezı: 
 
………………………. 
 
Pekkerné Szabó Piroska 
ügyvezetı igazgató 
REGIOPLAN Környezet- és 
Településtervezı Kft. 
Gyır, 2010. május 5. 

Megrendelı: 
 
…………………………………. 
 
Tóth Dezsı 
polgármester 
Enying Város Önkormányzata 
 
Enying, 2010. május ….. 
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