
8. számú napirend 
 
Előterjesztés 
 
Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 27-
ei ülésére. 
Tárgy: Informatikai szerződés megkötése  
Készítette: dr. Nagy zsolt aljegyző 
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2021. augusztus 31. napjával az önkormányzatnak megszűnt a Panakomp Kft-vel kötött, 
informatikai feladatok elvégzésére vonatkozó, szerződése. A Kft felmondta a szerződést 
arra hivatkozva, hogy a hivatal előtt álló új kihívásoknak az adott körülmények között nem 
tudnak megfelelni. (Felmondó levél mellékelve) 
 
Az önkormányzat és a hivatal nem maradhat informatikai támogatás nélkül ezért a feladat 
ellátására ajánlatot kértünk be – mellékelve. A testületi döntés megszületéséig 1 hónapra 
szerződést kötöttem a Borlai és Fia Adatfeldolgozó és Szolgáltató Bt-vel, akik a felmerülő 
legfontosabb dolgokban segítséget tudnak nyújtani, valamint közreműködtek az 
informatikai feladatok átadásában és átvételében. A Bt. ezt a feladatot 20 eFt-ért látja el.  
 
A mellékelt ajánlatból látható, hogy az informatika biztonság és szabályszerűség 
tekintetében van feladata az önkormányzatnak. Vannak rövid távú, sürgősen elvégzendő 
és vannak jelenleg halasztható feladatok.  
Mindkettőre vonatkozóan rendelkezünk árajánlattal. Azt el kell mondani, hogy az 
informatikai eszközök ára havi szinten változik, még fél évre sem lehet előre tervezni a 
költségvetés kalkulálásakor.  
 
Javaslom, hogy az informatikai rendszer biztonságos üzemeltetése érdekében a 
fejlesztéseket egyszerre valósítsuk meg. Továbbá javaslom, hogy az önkormányzat 
kössön szerződést Borlai és Fia Adatfeldolgozó és Szolgáltató Bt-vel. 
 
Határozati javaslatok: 
 
1. Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete az informatikai feladatok 
ellátására határozatlan idejű szerződést köt a Borlai és Fia Adatfeldolgozó és Szolgáltató 
Bt-vel (2500 Esztergom, Kopácsy József u. 31/5) a mellékelt szerződés szerint. 
 
Határidő: 2021. október 1. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
2. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az informatikai rendszer 
biztonságos, zökkenőmentes üzemeltetése érdekében az alábbi beruházásokat kívánja 
megvalósítani: 
 

- Operációs rendszerek: 15 db. munkaállomáson az elavult, nem 
támogatott, kritikus biztonsági besorolású Windows 7 operációs rendszer 
cseréje 
- Merevlemezek: 8 munkaállomáson a lassú, sérülékeny HDD 



merevlemezek cseréje, gyorsabb, biztonságosabb SSD meghajtókra 
- Office: 17 munkaállomáson korszerű, naprakész Office 2019 irodai 
program csomag beszerzése. 
 
- Központi kiszolgáló (Szerver) beszerzése, telepítése.  
- Adatmentés: egy mentőgép megvásárlása és beüzemelése, mely a 
központi szerveren tárolt adatok napi rendszerességű mentése. 
 

 A képviselő-testület hozzájárul, hogy a tartalék terhére történjen a beszerzés.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen be ajánlatokat és a legjobb ajánlatot adótól 
rendelje meg a szükséges hardver és szoftver termékeket. 
 
Határidő: október 15 
Felelős: polgármester 
 

Gyermely, 2021. szeptember 13. 
 
Kókai Rita 
polgármester 





                                                                                        

Borlai és Fia Adatfeldolgozó és Szolgáltató Bt. 
2500 Esztergom, Kopácsy József u. 31/5. tel: +36302108221, e-mail: gabor@borlai.hu 

 
Gyermely Község Önkormányzata 
2821 Gyermely, Petőfi tér 1. 
jegyzo@gyermely.hu 

 
 
 

Tárgy: árajánlat számítógépek szer-
ződéses üzemeltetésére 

 
Bemutatkozás: 
 
A Borlai és Fia Adatfeldolgozó és Szolgáltató Bt. 1995-ben alakult családi cégként. 
Az alapítók: Borlai Gábor (államigazgatási informatika), Borlai Gáborné (kiadványszerkesztés, nyom-
dai előkészítés), ifj. Borlai Gábor (kiadványszerkesztés, államigazgatási informatika). 
 
A Borlai és Fia Bt. fő profilja a komplex számítástechnikai és informatikai szolgáltatás. 
Tevékenységünk során mindig arra törekszünk, hogy a legkorszerűbb rendszereket és eszközöket kí-
náljuk ügyfeleinknek, természetesen anyagi lehetőségeik figyelembevételével.  
 
Eddigi és jelenlegi megbízásaink: (nem teljes lista) 
 

Esztergom Polgármesteri Hivatala 1988-2001-ig 105 db gép  (főállású rendszergazdaként) 
Dorog Polgármesteri Hivatala 1997-2002-ig 60 db gép  
Tát Polgármesteri Hivatala 1997-2010-ig 20 db gép  
Piliscsév Polgármesteri Hivatala 2001-től 12 db gép  
Tokodaltáró Polgármesteri Hivatala 2002-től 10 db gép  
Sárisáp Polgármesteri Hivatala 2004-2010-ig 15 db gép  
Bajna Közös Önkormányzati Hivatal 2012-től 10 db gép 
EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, 
Esztergomi Gyermekotthon 2010-től 30 db gép 
valamint több önkormányzat és vállalkozás alkalmanként. 

 
Szolgáltatásaink: 
 
A Borlai és Fia Bt. az alábbi szolgáltatásokat végzi: 
        

 Számítástechnikai eszközök, PC-k, perifériák beszerzése, telepítése  
 Informatikai hálózatok tervezése, kialakítása, üzemeltetése, karbantartása   
 Windows 10 operációs rendszer, Windows szerver rendszerek telepítése, karbantartása 
 Irodai és ügyviteli szoftverek telepítése, konfigurálása, igény szerint betanítással egybekötve  
 Internetes kapcsolat kialakítása, konfigurálása, felügyelete  
 Archiválás, karbantartás, konfigurálás, biztonsági frissítések, vírusvédelem 
 Szaktanácsadás, oktatás egyénileg és csoportosan 

 
Cégünk a számítástechnika területén 33 éves tapasztalattal rendelkezik, amiből 27 évet az állam-
igazgatási informatikai alkalmazások használata tesz ki. Ezen a területen teljeskörű ismerettel ren-
delkezünk az önkormányzati alkalmazások működtetéséhez. 
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AJÁNLATUNK: 
 

Személyre szabott árajánlatunk átalánydíjas szerződésre: 
 

- A hivatal használatában lévő számítástechnikai, informatikai rendszer (17+2 db. munkaál-
lomás, nyomtatók, hálózati eszközök, szerver) üzemeltetése helyszíni átalánydíjas számító-
gép karbantartási és üzemeltetési szerződés esetén: 150 000,-Ft/hónap 

- Az ajánlat tartalmazza a mellékletben szereplő - kiemelten szükségszerű – rendszerszintű fej-
lesztések elvégzését, ehhez szükséges eszközök beszerzésében való tanácsadást, azok konfi-
gurálását, beüzemelését. 

 
Átalánydíjas szerződésünk az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 

 kiszállás rendszeres időpontokban és igény esetén, 
 rendszerfelügyelet és rendszerkarbantartás,  
 archiválás és adatmentés (minden nap), vírusvédelem,  
 szoftverek frissítése, konfigurálása, 
 szaktanácsadás és telefonos segítségnyújtás, 
 Számítástechnikai eszközök, PC-k, perifériák beszerzése,  
 hardveres bővítések beszerelése, meghibásodások javítása, vagy a javítások ügyintézése 
 teljes újratelepítés (évente 1 alkalom, illetve szükség esetén) 
 Wifi hálózat üzemeltetése 
 Felhasználók segítése a szakrendszerek használatában 
 Jogosultságok kezelése 
 Szerver üzemeltetés 
 Korlátlan hibaelhárítás, amelynek keretében minden hibaelhárítással töltött időt tartalmaz a 

havidíj 
 Segítünk kialakítani a távoli munkavégzéshez szükséges technikai feltételeket, pl. támogatjuk 

kollegáit az otthoni munkavégzésük során; összekötjük telephelyeit és munkavállalóit bizton-
ságos virtuális magánhálózaton keresztül (VPN). 
      

A központi biztonsági mentéshez gépet biztosítunk, melyért külön díjat nem számítunk fel. 
 
Meghibásodott számítógép javításának idejére, igény esetén csereeszközt biztosítunk. 
 
Fenti összeg ÁFA nélküli bruttó összeg, alanyi adómentesek vagyunk. 
 
Cégünk szerződéskötés esetén az alábbi eszközöket biztosítja térítésmentesen az önkormányzat 
részére, a megbízás időtartama alatt: 
 

 Mentőgép a napi adatok központi biztonsági mentésére 
 Cseregép biztosítása a javítás idejére igény esetén (számítógép, vagy nyomtató) 

 
 
Esztergom, 2021. augusztus 31.  
 

 
Üdvözlettel: 

 
 

Borlai Gábor 
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Melléklet I. 
 

Feljegyzés, Informatikai rendszer felméréséről 
 

Helyszín: 
Gyermely Község Önkormányzata 
2821 Gyermely, Petőfi tér 1. 
 
Tárgy: 
Gyermely Község Önkormányzat informatikai rendszerének felmérése 
 
Felmérést végezte: 
Borlai és Fia Bt./Borlai Gábor 
2500 Esztergom, Kopácsy József u. 31/5 
Adószám: 23656176111 
 
Időpont: 2021. augusztus 23. 
 
A helyszínen felmérésre került - a megtekintett Rendszerelem leltár segítségével - az Önkormányzat 

teljes informatikai rendszere, az azokat kiszolgáló szoftverek és hardverek. 

 

A felmérés eredményeként az alábbi rövid és hosszútávú fejlesztések, beavatkozások szükségesek az  

Önkormányzat informatikai rendszerének biztonságos, zökkenőmentes üzemeltetése, illetve az ott 

kezelt adatok maximális biztonsága érdekében (Az állami és önkormányzati szervek elektronikus in-

formációbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényt figyelembe véve.): 

Rövid távú (1-2 hónapon belül elvégzendő) 

- Operációs rendszerek: 13 db. munkaállomáson az elavult, nem támogatott, kritikus biztonsá-

gi besorolású Windows 7 operációs rendszer cseréje 

- Merevlemezek: 8 munkaállomáson a lassú, sérülékeny HDD merevlemezek cseréje, gyorsabb, 

biztonságosabb SSD meghajtókra 

- Office: 17 munkaállomáson korszerű, naprakész Office 2019 irodai program csomag beszer-

zése, a szintén elavult, nem biztonságos korábbi verziók helyett. 

 

Hosszú távú (6 hónap) 

- Központi kiszolgáló (Szerver) beszerzése, telepítése. Ennek indoka legfőképp az adatok biz-

tonságos, korszerű helyen tárolása, az eltérő felhasználói jogosultságok kezelése, kiosztása. 

- Adatmentés: egy mentőgép beüzemelése. Ennek feladata a központi szerveren tárolt adatok 

napi rendszerességű mentése, egyfajta második biztonsági szint eléréséhez. 

 

A fent felsorolt feladatokhoz szükséges ezközök tájékoztató jellegű árait mellékelem. 

 

 

Esztergom, 2021. 08. 31. 

 

Borlai Gábor 

Borlai És Fia Bt. 



Megnevezés Tipus, jelleg  Me. Mért. Egys.ár Nettó ért. Garancia Szállítási idő

SSD

KINGSTON SSD 2.5" SATA3 240GB A400, 

SA400S37/240G db 8 8 950 Ft 71 600 Ft 3év

Szoftver

Microsoft Operációs rendszer - Windows 10 

PRO (FQC-08925/0935, 64bit, magyar, 

OEM) db 7 36 500 Ft 255 500 Ft

Szoftver

MS IRODAI ALKALMAZÁS OFFICE HOME 

AND BUSINESS 2019 HUNGARIAN 

EUROZONE MEDIALESS P6  T5D-03314  

(Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 

Outlook) db 17 72 000 Ft 1 224 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 551 100 Ft

ÁFA összeg 418 797 Ft

1 969 897 Ft

ScaNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

2536 Nyergesújfalu Erkel F. u. 3.

Mobil: (20) 558-2099;    www.scanet.hu    E-mail:scanet@scanet.hu   

Nettó összesen:

Mindösszesen (áfás ár):

Árajánlat

Gyermely Község Önkormányzata

2021. augusztus 26.



Megnevezés Tipus, jelleg  Me. Mért. Egys.ár Nettó ért. Garancia Szállítási idő

Szerver

DELL EMC POWEREDGE T140 TORONY 

SZERVER (4X3.5"), 6C E-2276G 3.8GHZ, 

1X16GB, 1X4TB 7.2K NSAS; H330, ID9 

BASIC + 480GB DC450R SATA SSD + 

Vertiv Liebert Iton USP (1000VA / 600W) db 1 442 000 Ft 442 000 Ft

3év 

helyszíni 

garancia

külső 

raktáron, a 

rendeléstől 

számított 3-4 

munkanap

winchester

Dell 4TB 400-ALNY NLSAS 3.5" szerver 

HDD db 2 78 000 Ft 156 000 Ft 3év 

SSD

Kingston Data Center SSD DC450R 480GB 

2.5" SATA db 0 29 000 Ft 0 Ft 5év

Memória

DELL SZERVER MEMÓRIA DDR4 16GB 

2666MHZ ECC db 0 29 500 Ft 0 Ft Élettartam

db 0 Ft

Szoftver #1

DELL EMC SZERVER SW - ROK WINDOWS 

SERVER 2019 ENG, ESSENTIALS EDITION, 

25 CAL, 64BIT OS. 634-BSFZ ,

DLL 634-BSFZ db 0 109 800 Ft 0 Ft

Szoftver #2

DELL EMC SZERVER SW - ROK WINDOWS 

SERVER 2019 ENG, 10 USER CAL. 623-

BBCY ,

DLL 623-BBCY db 0 116 500 Ft 0 Ft

Szoftver #3

DELL EMC SZERVER SW - ROK WINDOWS 

SERVER 2019 ENG, 5 RDS DEVICE CAL. 

623-BBDC ,

DLL 623-BBDC db 0 182 000 Ft 0 Ft

Szoftver #4

DELL EMC SZERVER SW - ROK WINDOWS 

SERVER 2019 ENG, DATACENTER 2 CORE 

ADD LICENSE.

634-BSGR ,

DLL 634-BSGR db 0 185 000 Ft 0 Ft

Szoftver #5

DELL EMC SZERVER SW - ROK WINDOWS 

SERVER 2019 ENG, 5 RDS USER CAL. 623-

BBCU ,

DLL 623-BBCU db 0 235 000 Ft 0 Ft

Szoftver #6

DELL EMC SZERVER SW - ROK WINDOWS 

SERVER 2019 ENG, STANDARD EDITION, 

16 CORE, 64BIT OS. 634-BSFX ,

DLL 634-BSFX db 1 242 000 Ft 242 000 Ft

Szoftver #7

DELL EMC SZERVER SW - ROK WINDOWS 

SERVER 2019 ENG, STANDARD EDITION 

16 CORE ADD LICENSE. 634-BSGQ ,

DLL 634-BSGQ db 0 260 000 Ft 0 Ft

ScaNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

2536 Nyergesújfalu Erkel F. u. 3.

Mobil: (20) 558-2099;    www.scanet.hu    E-mail:scanet@scanet.hu   

Árajánlat

Gyermely Község Önkormányzata

2021. augusztus 26.



Szoftver #8

DELL EMC SZERVER SW - ROK WINDOWS 

SERVER 2019 ENG, 50 DEVICE CAL. 623-

BBCX ,

DLL 623-BBCX db 0 450 000 Ft 0 Ft

840 000 Ft

ÁFA összeg 226 800 Ft

1 066 800 Ft

Nettó összesen:

Mindösszesen (áfás ár):



Vállalkozással vegyes megbízási szerződés 

Amely létrejött 

egyrészről Gyermely Község Önkormányzata - képviselő: Kókai Rita polgármester – (2821. Gyermely, Petőfi 

tér 1.)mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről  Borlai és Fia Adatfeldolgozó és Szolgáltató Bt – képviselő: Borlai Gábor -  (székhely:Esztergom, 

Kopácsy J.u. 31/5.) mint megbízott és vállalkozó (a továbbiakban: Megbízott) 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

A szerződés tárgya: 

1. Megbízó megbízza a Megbízottat a 3. pontban részletezett informatikai feladatok ellátásával. Megbízott 

a megbízást elfogadja és jelen szerződés alapján vállalja, hogy a 3. pontban részletezettek alapján a 

megbízás tárgyával kapcsolatos feladatokat elvégzi. 

2. A feladatellátás helye: Gyermely, Petőfi S. tér 1. 

A szerződés tartalma, a felek jogai és kötelezettségei: 

3. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott feladatai körében az alábbi 

tevékenységeket látja el a Megbízó részére: 

a) a Megbízó tulajdonában és/vagy kezelésében lévő 1. mellékletben szereplő számítógépek 

előkészítése a napi munkavégzéshez, hálózatba csatlakoztatása, a szükséges szoftverek 

telepítése és beállításainak ellenőrzése, szükség esetén újratelepítése; 

b) általános karbantartás, melynek keretében a berendezések évente 1 alkalommal ellenőrzésre 

kerülnek 

c) rendszergazdai feladatok ellátása; 

d) hardverek (pl.: szkenner, nyomtató) csatlakoztatása, beüzemelése; 

e) közreműködés és segítségnyújtás a szükséges adatmigrálások elvégzésében; 

f) a számítógépes hálózat és az internet-elérhetőség megfelelő működésének figyelemmel 

kísérése, probléma esetén helyreállítása; 

g) e-mail-címek létrehozásához szükséges intézkedések megtétele, levelezőprogram/-rendszer 

beállítása; levelező rendszer tárterület karbantartása; 

h) az ÉTDR-rendszer működési feltételeinek biztosítása az érintett munkaállomásokon; 

i) a KSH és az ÁNYK programok használatához szükséges segédprogramok telepítése, frissítése; 

j) a Winszoc program telepítése, frissítése, használatához szükséges segédprogramok installálása 

és a beállítások elvégzése, a programhoz kapcsolódó adatbázis-rendezés futtatása; 

k)  az információbiztonsággal kapcsolatos teljes körű beállítások, adatszolgáltatások. 

 

4. A 3.b) pont szerinti karbantartási feladatok a működőképesség fenntartására vonatkoznak, így nem 

tartalmazzák az esetleges csere alkatrészek ill. kellékanyagok költségeit. A Megbízott a karbantartás keretei 

között vállalja, hogy:  

-  az esetleges meghibásodások jelzése esetén a hibaelhárítást 24 órán belül megkezdi 

- amennyiben a meghibásodott készülék 6 munkanapon belül nem javítható úgy hasonló 

paraméterekkel rendelkező cserekészüléket biztosít, kivéve a műszaki elavultság miatti 

alkatrészhiány miatt nem javítható készülékek. 

 

 

 



5. A Megbízott semmilyen felelősséggel nem tartozik a nem tőle származó és a számítógépen futó 

szoftverek jogtisztaságért, az minden tekintetben a megrendelő felelőssége. A vállalkozó nem felel 

a szakszerűtlen használatból, kezelési utasítások be nem tartásából, nem megfelelő kellékanyagok 

használatából, természeti csapástól, feszültségingadozásból és egyéb a megrendelőnek felróható 

okból keletkezett hibákért. A vállalkozó nem felel a meghibásodás és telepítés során fellépő 

adatvesztésért, amennyiben mindent megtett az adatvesztés elkerülése érdekében. 

  

6. Megbízott a megbízás teljesítése során köteles titoktartási kötelezettséget betartani, a Megbízó 

érdekei szerint eljárni, szakmai tevékenysége során a Megbízó számára legkedvezőbb 

intézkedéseket megtenni és döntéseket meghozni. Megbízott az 1) pont szerinti feladatokat a 

legjobb tudása szerint, a vonatkozó szakmai jogszabályok és egyéb normák figyelembe vételével 

köteles elvégezni. 

 

7. Megbízott kijelenti, hogy a Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatában előírt biztonsági 

követelményeket és feladatokat megismerte és a szerződés teljesítése során az abban meghatározott 

szabályok maradéktalan betartására kötelezettséget vállal. 

 

8. Megbízott vállalja, hogy a szerződés teljesítésében bekövetkező változás esetén – ismert vagy 

tervezett változás esetén a személyi változást megelőzően minimum 8 munkanappal, előre nem 

látható változás esetén soron kívül, haladéktalanul – tájékoztatja a Megbízót annak érdekében, 

hogy a szükséges intézkedéseket, a hozzáférés-, illetve jogosultság beállításokat időben meg tudja 

tenni. 

 

9. Megbízott vállalja, hogy személyi változás esetén a Megbízó által az érintett személy számára 

biztosított, személyhez kötötten kiadott eszközöket visszaszolgáltatja a Megbízó számára. 

 

10. Megbízott vállalja, hogy amennyiben hatáskörébe tartozik, akkor a Hivatal által használt EIR-eket 

érintő biztonsági események kezelésében, illetve a biztonsági eseményt kiváltó okok 

megszüntetésében, szükség szerint az új, megelőző védelmi intézkedések bevezetésében 

közreműködik, illetve az ezekkel, valamint a Kormányzati Eseménykezelő Központ (GovCert) 

vagy a felügyeleti hatóság (NEIH) által kiadott biztonsági riasztásokkal kapcsolatban az 

információbiztonsági felelős által meghatározott, a Hivatal által számára jelzett feladatokat, 

tevékenységeket végrehajtja. 

 

11. Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a Hivatal kijelölt információbiztonsági felelőse jogosult a 

biztonsági követelmények teljesülésével kapcsolatban tájékoztatást kérni. Ennek keretében 

bekérheti a követelményeknek való megfelelőség alátámasztásához szükséges, a tevékenységével 

kapcsolatos adatot, illetve az elektronikus információs rendszerek biztonsága tárgyában keletkezett 

valamennyi dokumentumot. Szerződő fél az információbiztonsági felelőssel köteles 

együttműködni, az általa kért tájékoztatást, illetve információkat számára a szerződésben 

meghatározott kapcsolattartási szabályoknak megfelelően megadni. 

 

12. Az információbiztonsági felelős jogosult minden információbiztonságot érintő szerződés 

tartalmának megismerésére és véleményezésére, valamint szükség esetén további biztonsági tárgyú 

szerződéses feltételekre, garanciális elemekre vonatkozó javaslatot tenni a Jegyző felé. 

 

13. Megbízott vállalja, hogy legkésőbb a szerződés záró időpontjában a Megbízó számára dokumentált 

módon átadja az elektronikus információs rendszerek biztonsága tárgyában a szerződés teljesítése 

során keletkezett valamennyi dokumentumot és a Hivatal elektronikus információs rendszereinek 

folyamatos működtetéséhez szükséges minden információt (pl.: hozzáférési adatot). 

 

14. A szerződő fél képviseletében a Megbízó számára munkát végző személyek kötelesek bármely 

általuk észlelt vagy tudomásukra jutott, a Hivatal által használt elektronikus információs rendszert 

(EIR) vagy általa kezelt adatot érintő biztonsági incidensről haladéktalanul tájékoztatni a Megbízó 



szerződésben meghatározott kapcsolattartóját. A tájékoztatás történhet szóban, telefonon, de 

minden ilyen esetben elvárás, hogy a szóbeli tájékoztatást ésszerű időn belül követően írásban (pl.: 

elektronikus levélben) is köteles azt megtenni. 

 

15. A Megbízott felel minden olyan kárért, amely a Megbízót a Megbízottnak felróható késedelmes 

vagy hibás teljesítésből adódóan éri. 

 

16. Megbízott nyilatkozik, hogy a – szerződés teljesítésében részt vevő személyek – a feladatok magas 

szakmai színvonalon történő ellátásához szükséges iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, 

szakképesítéssel, illetve szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint büntetlen előéletű. 

17. Megbízott a megbízást személyesen látja el, akadályoztatása esetén közreműködőt igénybe vehet, 

akadályoztatása esetén a Megbízót haladéktalanul köteles értesíteni.  

18. A Megbízó a telephelyre történő bejutást hétköznap 7.30 – 16.00 óráig teszi lehetővé, ebben az 

időszakban az irodákba való közvetlen bejutást a dolgozók biztosítják.  

19. Megbízott a tevékenysége során tudomására jutott minden adat, tény, irat tekintetében fokozott 

titoktartási kötelezettséget vállal, amely alól csak a Megbízó írásbeli felmentése alapján 

mentesülhet. 

 

20. A Megbízó vállalja, hogy Megbízott a fokozott titoktartási kötelezettsége mellett, a feladatok 

gyorsabb és hatékonyabb elvégzése érdekében minden érintett számítógépre a TeamViewer 11-es 

távelérést biztosító programnak a felhasználó beavatkozását nem igénylő telepített verzióját 

telepítse. 

21. Megbízó a megbízás ellátásához szükséges információkat, adatokat a Megbízott rendelkezésére 

bocsátja.   

22. Az 1. pontban meghatározott feladatok ellátása során észlelt hibákat Megbízott köteles 

haladéktalanul a Megbízónak jelenteni.  

A megbízás időtartama:  

23. Jelen szerződés 2021. október 1. napjától határozatlan időtartamra szól, amely mindkét fél írásbeli 

jognyilatkozatával 3 hónapos felmondási idővel felmondható. 

 

A vállalkozási díj:  

24. A vállalkozási díj  150.000,- Ft/hó (Áfa mentes) A díj évente 1 alkalommal - december hónapban- 

felülvizsgálatra kerül és közös megegyezéssel módosítható. 

 

25. A vállalkozási díjról Megbízott a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig számlát állít ki, amelyet a 

Megbízó teljesítésigazolást követően 8 napon belül átutal a Megbízott számlájára. 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

26. Ha a megbízott megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, Megbízó a szerződésszegés tényét 

írásban rögzíti és ésszerű határidő kitűzésével felhívja a Megbízottat a szerződésszegés 

megszüntetésére. Ha a Megbízott a Megbízó által megszabott határidőig nem tesz meg minden 

elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megbízó a szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja.  



27. Megbízott a szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére késedelmi vagy hibás 

teljesítési kötbér fizetésére kötelezi magát, amennyiben azért felelős. A Megbízott által fizetendő 

késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a teljes nettó Megbízási díj 10%-a.  

28. Megbízó a Megbízottal szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és szerződésszegésből 

eredő egyéb jogait is. A kötbér a Megbízónak akkor is jár, ha kár nem merült fel.  

29. A Megbízó a kötbérigényekről kötbérértesítőt állít ki. A kötbérértesítőben a Megbízó köteles 

feltüntetni a kötbér jogalapját, a késedelemmel, vagy hibás telesítéssel érintett napok számát, 

valamint a kötbér összegszerűségét.  

30. Felek rögzítik, hogy a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülmények 

mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő kötelmeik teljesítése alól a körülmények 

fennállásának időtartamára. 

31. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a 

szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 

tanúsítása esetén sem lehetett volna elhárítani.  

Szerződés megszűnése, megszüntetése  

32. A szerződés a felek rendes felmondásával megszűnhet. A rendes felmondás felmondási ideje a 

felmondási nyilatkozat kézhezvételének napjától számított 3 hónap. A felmondási idő alatt a Felek 

kötelesek a szerződésből származó jogaikat és kötelezettségeiket maradéktalanul teljesíteni, a 

felmondási idő elteltével egymással elszámolni. 

33. Bármely fél (azonnali hatállyal) jogosult felmondani a szerződést, kártérítési kötelezettség nélkül, 

ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. Az azonnali hatályú felmondásnak tartalmaznia 

kell az előzményeket, az azonnali felmondás okát, annak bizonyítékaira való utalást, illetve az 

egyéb, következményeket tartalmazó közléseket. Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül a 

Megbízott oldaláról különösen ha:  

33.1.  a Megbízó által tett észrevételeket, utasításokat a Megbízott saját hibájából figyelmen kívül 

hagyja, 

33.2.  szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, 

33.3.  olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, amely a Megbízó jó hírnevét sérti vagy 

veszélyezteti, 

33.4.  titoktartási kötelezettségét megszegi, 

33.5.  adószámát törlik. 

Megbízó oldaláról ha: 

33.6. Megbízott tevékenységét akadályozza, 

33.7.  fizetési kötelezettségének a Megbízott erre vonatkozó írásbeli felszólítását követően, az ott 

rögzített legalább 30 napos határidőben sem tesz eleget.  

Egyéb rendelkezések 

34. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó nevében a kapcsolattartó személyek jogosultak 

meghatározni a megbízás teljesítésével összefüggő konkrét feladatokat, azok végrehajtásának 

határidejét. A kapcsolattartó személyek e jogosultságaik gyakorlásakor figyelembe veszik a 

Megbízott javaslatait.  

Kapcsolattatásra jogosult személyek a megbízó részéről: 

Mike Hajnalka jegyző (30) 362-3744  



Kapcsolattartásra jogosult személyek a Megbízott részéről:  

 

Borlai Gábor 06-30-210-8221 

 

 

35. Feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 

rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a Szerződés keretében felmerült. 

36. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok irányadók.  

Felek a szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és értelmezés után egymással 

mindenben megegyező 4 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

 Gyermely, 2021. szeptember……. 

 

 

 …………………………………    ……………………………….. 

  Kókai Rita                 Borlai Gábor  

  polgármester      ügyvezető 

     megbízó      megbízott 
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