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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Közgyűlésnek legutóbb „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat és szervei 2021. 
évben végzett munkájáról” c. előterjesztésben számoltam be a projektek 
előrehaladásáról. 

A TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági 
együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projekt 2021. 
december 31-én lezárult. A Fejér Megyei Önkormányzat határidőre, 2022. március 31-
én benyújtotta a projekt záró szakmai beszámolóját és elszámolását. A 
paktumszervezet megfelelt a záró külső minősítésen, melyet az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 
Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztály végzett el (jóváhagyás dátuma 2022. január 20.). 
 
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 261/2021. (XII.2.) határozatával 
hatalmazta fel elnökét a TOP_Plusz-3.1.1-21 „Szent István Program - 
Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség” című pályázat benyújtására, 
nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, illetve a benyújtáshoz 
szükséges, előkészítésre vonatkozó feltételes beszerzési eljárás/ok lefolytatására. 

A sikeres pályázat eredményeként 2022. március 4-én született meg a támogatói 
döntés, a projekt megítélt támogatási összege 3 201 000 000 Ft. 2022. március 29-én 
a projekt támogatási szerződése is hatályba lépett. A projektet a Fejér Megyei 
Önkormányzat konzorciumi partnerével, a Fejér Megyei Kormányhivatallal valósítja 
meg. A támogatási összeg partnerek közötti megoszlása: Fejér Megyei Önkormányzat 
– 623 997 518 Ft; Fejér Megyei Kormányhivatal – 2 677 002 482 Ft. A projekt fizikai 
befejezésének tervezett napja: 2027.02.28. 

A kérelem benyújtásához szükséges, előkészítésre vonatkozóan, „Projekt-előkészítő 
Tanulmány és mellékletei” elkészítése tárgyban lefolytatott feltételes beszerzési 
eljárás eredményeként a Magyar Városkutató Intézet Kft-vel – mint a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő – került sor a megbízási szerződés aláírására 
(1. melléklet). Megbízott feladatait maradéktalanul, határidőre teljesítette. 

A támogatási szerződés szerint a projekt 1. mérföldkövéig (2022. december 31.) 
szükséges a beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatása.  
 
A TOP-1.5.1-20-2020-00010 azonosító számú, „A 2021-27 tervezési időszak 
stratégiai előkészítése” c. projekt esetében a hatályos támogatási szerződés szerint 
a projekt fizikai befejezésének határideje 2022. május 31. A Fejér Megye Integrált 
Területi Programja 2021-27 véglegesítése a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Plusz elfogadásának függvénye. Mivel ez az Irányító Hatóság tájékoztatása 
szerint a projektzárásig nem történik meg, szükségessé vált a projekt fizikai befejezési 
határidejének módosítása 2022. december 31-re. Emiatt egy új mérföldkövet 
szükséges beiktatni a Kincstárral történt egyeztetés alapján (a mérföldköveknek 
legalább 6 havonta kell követniük egymást a Pályázati Felhívás szerint). 
 
A TOP-1.5.1-20-2020-00012 azonosító számú, „A 2021-27 tervezési időszak 
projektszintű előkészítése” c. projekt esetében a támogatási szerződés módosítása 
vált szükségessé egyrészt költségátcsoportosítás, másrészt a soron következő 
mérföldkő (Elkészül a kerékpáros nyomvonalterv) és így a projekt fizikai befejezési 
határidejének módosítása miatt. 



Az átcsoportosítás eredményeként kerékpáros nyomvonaltervek és megyei 
kerékpárforgalmi hálózati terv kidolgozása válik lehetővé. Ehhez a szükséges 
beszerzéseket le kell folytatni és a nyertes ajánlattevőkkel a szerződéseket megkötni. 
 
A TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú, „Fejér megyei identitás 
erősítése térségi szemléletben” című projekt esetében a feltételes eszközbeszerzés 
tárgyban 2022. január 11-én hatályba lépett vállalkozási szerződés (Titkok Háza 
Nonprofit Kft.) módosítása vált szükségessé a globális chiphiány és a beszerzési 
nehézségek miatt. A vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása 2022. február 28-án 
lépett hatályba (2. melléklet). 
 
A TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 azonosító számú, „Kincsestáj kerékpárút 
fejlesztése Móron” című projekt esetében a projekt mérföldkövei elérési dátumának, 
illetve a projekt fizikai befejezési határidejének módosítása vált szükségessé, az 
országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 
módosításának (5b országos vasúti mellékvonal törlése) – mely a kivitelezés 
előfeltétele – időigénye miatt. Ehhez támogatási szerződés módosítási igény 
benyújtása szükséges. 
 
Az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, „Fejér megyei felzárkóztatás-
politikai együttműködés fejlesztése” c. projekt keretében a projekt fenntartási 
időszakában 2022. március 10-én volt a Fejér Megyei Felzárkózási Fórum VII. ülése. 
Bemutatásra kerültek a járási székhelyek Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálati tapasztalatai, illetve a résztvevők tájékoztatást kaptak a 2021-2027-es 
időszak felzárkóztatási akcióterületeiről és program lehetőségeiről. A projekt záró 
szakmai beszámolóját és kifizetés igénylését 2022. március 23–i dátummal elfogadta 
a Támogató. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2022. május 26-án kerül sor. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 
 
Székesfehérvár, 2022. április 27. 

 
     Dr. Molnár Krisztián s.k. 



Határozati javaslat 

 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 
egyes Európai Uniós finanszírozású projektjeiről és javaslat a szükséges intézkedések 
meghozatalára” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Közgyűlés a beszámolóban foglaltakat megismerte és elfogadja. 
 

2. A Közgyűlés a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 azonosító számú, „Szent 
István Program - Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség” c. projekt 
keretében a Magyar Városkutató Intézet Kft-vel Projekt-előkészítő Tanulmány és 
mellékletei elkészítése tárgyban kötött Vállalkozási Szerződést megismerte, a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-
00001 azonosító számú projekt keretében intézkedjen a közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról – bírálati 
szempontként a legalacsonyabb ajánlati árat határozza meg –, és a nyertes 
ajánlattevővel a szerződés megkötéséről, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása 
mellett. 

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-
00001 azonosító számú projekt esetében a közbeszerzési tanácsadó javaslata 
alapján, az értékhatárra tekintettel intézkedjen az 1. mérföldkőig (2022.12.31.) 
lezárni szükséges beszerzési eljárások lefolytatásáról, valamint a szükséges 
közbeszerzések előkészítéséről. Beszerzések esetén bírálati szempontként a 
legalacsonyabb ajánlati árat határozza meg. Továbbá felhatalmazza a 
beszerzések esetén a szerződések megkötésére, a Közgyűlés utólagos 
tájékoztatása mellett. 

 

5. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 
azonosító számú projekt esetében a projektmenedzsment feladatokat a Fejér 
Megyei Önkormányzati Hivatal lássa el. 

 

6. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP-1.5.1-20-2020-00010 kódszámú, 
„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai előkészítése” c. projekt esetében a projekt 
fizikai befejezési határidejének (új dátum 2022.12.31.) módosítására vonatkozó, a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz és így Fejér Megye 
Integrált Területi Program 2021-2027 elfogadásának időigénye miatt indokolttá 
vált támogatási szerződés módosítási igényt nyújtsa be, a Támogató általi 
elfogadását követően aláírásával hitelesítse, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása 
mellett. 

 

7. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP-1.5.1-20-2020-00012 azonosító 
számú, „A 2021-27 tervezési időszak projektszintű előkészítése” c. projekt 
esetében a költségátcsoportosítás – melynek eredményeként kerékpáros 
nyomvonaltervek (4 db) és megyei kerékpárforgalmi hálózati terv kidolgozása 
válik lehetővé –, illetve a soron következő mérföldkő (új dátum 2022.12.15.) és 
így a projekt fizikai befejezési határidejének (új dátum: 2022.12.31.) módosítása 
miatt indokolttá vált támogatási szerződés módosítási igényt nyújtsa be, a 
Támogató általi elfogadását követően aláírásával hitelesítse, a Közgyűlés 
utólagos tájékoztatása mellett. 

 



8. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP-1.5.1-20-2020-00012 azonosító 
számú, „A 2021-27 tervezési időszak projektszintű előkészítése” c. projekt 
esetében a támogatási szerződés módosításának jóváhagyását követően a 
kerékpáros nyomvonaltervek és megyei kerékpárforgalmi hálózati terv 
kidolgozásához szükséges beszerzéseket folytassa le – bírálati szempontként a 
legalacsonyabb ajánlati árat határozza meg –, és a nyertes ajánlattevőkkel a 
szerződéseket kösse meg, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 

9. A Közgyűlés a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú, „Fejér megyei 
identitás erősítése térségi szemléletben” c. projekt keretében a Titkok Háza Kft-
vel kötött Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítását megismerte, a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

10. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 
azonosító számú, „Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron” c. projekt esetében a 
projekt mérföldkövei elérési dátumának, illetve a projekt fizikai befejezési 
határidejének (új dátum 2022.12.31.) Korm. rendelet módosítás szükségessége 
miatt indokolttá vált meghosszabbítására vonatkozó támogatási szerződés 
módosítási igényt nyújtsa be, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 

11. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a határozat valamennyi pontja tekintetében a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián 
  Közgyűlés elnöke 

Határidő: folyamatosan 
 



 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről az 
Fejér Megyei Önkormányzat (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., adószám: 
15726982-1-07, KSH Statisztikai számjel: 15726982-8411-321-07., Törzskönyvi azonosító szám 
(PIR):726984; képviseli: Dr. Molnár Krisztián elnök),  
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről az  
 
Magyar Városkutató Intézet Kft. (Cg. 07-09-024972, székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 
25., adószám: 24907736-2-07, Statisztikai számjel: 24907736-7320-113-07, bankszámlaszáma: 
18400010-10000516-10150770, képviseli: Domokos Tamás ügyvezető),  
mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) (Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: 
Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 

I. Előzmények 
 

Felek rögzítik, hogy a Megbízó a TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések pályázati felhívásra támogatási igényt nyújt be. 
Felek rögzítik, hogy a Megbízó 2022. január hónap 4. napján a TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázati felhíváshoz kapcsolódóan, 
„Projekt-előkészítő Tanulmány és mellékletei” tárgyban árajánlatkérési eljárást indított, melyre a 
Megbízott határidőben érvényes ajánlatott tett, megismerve a beszerzési eljárás teljes dokumentációját. 
 

II. A szerződés tárgya 
 
1. A TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések 

című felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem keretei között Projekt-előkészítő 
Tanulmány és mellékleteinek elkészítése a tárgybeli pályázati felhívásban rögzítetteknek, 
és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően (a továbbiakban: Feladat). 

2. Megbízott a megbízást elfogadja. 
 

III. Megbízó feladatai és kötelezettségei 
 
1. Megbízó köteles Megbízott teljesítését segíteni, és a Megbízott bármely megkeresésére 

érdemben nyilatkozni. Megbízó köteles Megbízott részére a jelen szerződés teljesítése 
szempontjából releváns információkat, adatokat, tényeket megfelelő időben rendelkezésre 
bocsátani, mellyel összefüggésben Felek rögzítik, hogy Megbízó jelen pont szerinti 
kötelezettségének megszegése eredményeként bekövetkező esetleges jogsértések esetén 
Megbízott felelőssége nem áll fenn. 

2. Megbízó a pályázattal kapcsolatban tudomására jutó hivatalos közlésekről haladéktalanul 
értesíti Megbízottat. 

3. Megbízó köteles a Megbízottat minden esetben a szerződés tárgya szerinti feladat teljes körű 
ellátásához szükséges információkkal ellátni. 

4. Megbízó hozzájárulását adja, hogy a Megbízott a Megbízó nevét és a pályázat kódját, célját 
referenciaként feltüntesse. 
 

IV. Megbízott feladatai és kötelezettségei 
 
1. Megbízott vállalja, hogy Megbízó igénye szerint megfelelő kvalitású szakembereket biztosít az 

II. pontban meghatározott Feladat elvégzésére. 
2. Megbízott kötelezettséget vállal a Feladatnak e szerződésben meghatározott időpontig való 

ellátására, valamint arra, hogy elvégzi azokat a szerződésben külön nem részletezett, előre nem 
láthatóan felmerülő eseti feladatokat is, melyek a szolgáltatás szakszerű, Megbízó érdekkörébe 
eső ellátásához szükségesek. E többletmunkákért Megbízottat külön díjazás nem illeti meg. 



 

Megbízott tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, illetve a Szerződés szerinti 
adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás, illetve a kapcsolódó hazai 
társfinanszírozás terhére való elszámolásra vonatkozó speciális közösségi és hazai 
szabályoknak. 

3. A megbízás teljesítéséhez szükséges, illetve az azzal járó tevékenységek végzését Megbízott 
saját székhelyén, telephelyén és eszközein végzi. Megbízott munkavégzési helyét saját 
belátása szerint jogosult meghatározni, annak figyelembe vételével, hogy a kiválasztott 
helyszín milyen mértékben járul hozzá a feladat szakszerű elvégzéséhez. Amennyiben a 
feladat ellátása ezt jelen szerződés szabta kereteken belül igényli, a Megbízott köteles feladatot 
ellátni a Megbízó saját, illetve partnerei, ügyfelei helyszínén, valamint más külső helyszínen is 
ideiglenes jelleggel. 

4. Megbízott köteles a Megbízó részére a szerződés tárgya szerinti tevékenységgel kapcsolatban 
tanácsot adni. Ennek a tanácsadásnak ki kell térnie különösen azon adatok és információk 
hiányára, amelyek a feladat ellátását veszélyeztetik, nehezítik vagy akadályozzák. Nem 
mentesül a feladat elvégzése alól és nem hivatkozhat a Megbízó a hiányzó adatokra és 
információkra, ha azokat – bár megtehette volna – elmulasztotta a Megbízótól bekérni. 

5. Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy a jelen szerződés hatálya alatt olyan személyi 
állománnyal rendelkezzen, amely biztosítja a szerződéses kötelezettségeinek folyamatos, igény 
szerinti ütemezésű és minőségű teljesítését. 

6. Megbízott közreműködő igénybevételére jogosult. Megbízott a jogosan igénybevett 
közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A közreműködő 
jogosulatlan igénybevétele esetén a Megbízott felel minden olyan kárért is, amely anélkül nem 
következett volna be.  

7. Megbízott köteles jelen szerződés II. pontjában meghatározott feladatot legjobb tudása szerint 
megfelelő határidőben, hiánytalanul elvégezni. 

8. Megbízott köteles a Megbízó utasításainak és érdekeinek figyelembe vételével ellátni 
feladatát. 

9. A Megbízó jogosult a Megbízott részére utasításokat adni. Ha célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad, a Megbízott által történt figyelmeztetés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, 
hogy utasítását fenntartja-e. Ha utasítását figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor az ebből 
eredő károkat, költségeket köteles viselni. 

10. Megbízott a feladatellátás során köteles a Megbízó által kijelölt személy útján a folyamatos 
kapcsolattartásra és együttműködésre. 

11. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megbízó bármikor közvetlenül is 
ellenőrizhesse. 

12. Megbízott felelősségét és kötelezettségeit a Megbízó esetleges ellenőrzése nem csökkenti. 
13. Megbízott a feladatellátás során tevékenységéért a Polgári Törvénykönyv általános szabályai 

szerint felel. 
14. A Megbízó fenntartja a jogot, a pályázatok szakmai programjának módosulása esetén a 

beszerezni tervezett szolgáltatások műszaki tartalmának és mennyiségének módosítására. 
 

V. A szerződés időtartama 
 

1. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba és amennyiben azt valamelyik fél meg nem 
szünteti, akkor szűnik meg, amikor mindkét fél maradéktalanul teljesítette a kötelezettségeit. 

2. A szerződés időtartama a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítás 
időszaka. 

3. Teljesítési határidő: 2022. január 17. 16:00 
 

VI. A megbízás teljesítésért járó ellenszolgáltatás – megbízási díj – meghatározása, 
megfizetésének feltételei 

 
1. Megbízottat jelen szerződés II. pontjában meghatározott feladat ellátásáért az alábbi megbízási díj 

illeti meg: 
 



 

nettó 8 900 000,- Ft+ ÁFA, azaz nettó Nyolcmillió-kilencszázezer forint plusz Általános 
Forgalmi Adó, mindösszesen bruttó 11 303 000,- Ft, azaz Tizenegymillió-
háromszázháromezer Forint. 

2. A Megbízó, figyelemmel a VI.8. pontban rögzítettekre, egy végszámla benyújtására biztosít 
lehetőséget, részszámla benyújtására a Megbízott nem jogosult. 

3. Megbízó a kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül, a Megbízott által 
megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki.  

4. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó előleget nem ad. 
5. A számlának tartalmaznia kell a támogatási projektszámra való hivatkozást. 
6. A számlához csatolni kell Megbízó teljesítésigazolását. Teljesítésigazolás hiányában a számla 

nem válik esedékessé. Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiadására jogosult személy: Dr. 
Molnár Krisztián elnök. 

7. Fizetési késedelem esetén a Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatra jogosult. 

8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás bruttó 
összegű vállalkozási díjának fedezetét Megrendelő a Terület-és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések című felhívása Fejér Megyei Önkormányzat részére biztosított kerete 
terhére finanszírozza, ennek megfelelően a számlabenyújtás feltétele a pályázat pozitív 
elbírálása, valamint a támogatás Megbízó részére történő rendelkezésre állása. 

 
VII. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 
1. Megbízott a jelen szerződés V.3. pontjában rögzített határidőben köteles a feladatot ellátni, 

ezen határidőben beálló késedelem esetén Megbízó választhat a szerződés meghiúsulása, 
illetve a késedelem jogkövetkezményei között. 

2. Ha Megbízó a késedelem miatt meghiúsultnak minősíti a szerződést, úgy jogosult 
meghiúsulási kötbér érvényesítésére, melynek mértéke a teljes projektre számított nettó 
megbízási díj 10 %-a. 

3. Megbízó a szerződés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárát is 
érvényesítheti. 
 

VIII. A szerződés megszűnése, megszüntetése, módosítása 
 
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés megszűnik: 

a) a szerződés teljesítésével, 
b) a szerződés rendes felmondásával, 
c) valamelyik fél a Szerződést azonnali hatállyal felmondja, 
d) bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van. 

2. Megbízó a megbízást bármikor, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A felmondási idő a 
Megbízott értesítésétől számított 15 nap. Megbízott a felmondási idő alatt is köteles a Megbízó 
érdekében eljárni. 

3. Megbízó a Megbízotthoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, 
amennyiben: 
a) a Megbízott szerződéses kötelezettségeit súlyosan és ismételten, bizonyíthatóan 

Megbízott mulasztására visszavezethető okból megszegi (súlyosnak minősül az a 
szerződésszegés, amelyet a szerződés maga ilyenként jelöl meg, vagy amely a projekt 
határidőre történő megvalósulását veszélyezteti);  

b) a Megbízott saját hibájából a Megbízó által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz 
eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; 

c) a Megbízott ismételt felszólítás ellenére jogellenesen nem teljesíti a Megbízó által adott 
utasításokat és kimentést sem tesz; 

d) a Megbízott ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból 
törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul, vagy végelszámolási 
eljárás hatálya alá kerül, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit,  



 

e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét érintő 
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 

f) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a 
Megbízott a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére 
tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni. 

g) a szerződés megkötését követően jut Megbízó tudomására, hogy a Megbízott 
tekintetében a beszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
beszerzési eljárásból; 

4. Megbízott a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést írásban azonnali 
hatállyal felmondani. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt, vagy 
egyébként ilyennek minősülő szerződésszegések a sérelmet szenvedett érdekmúlását 
önmagában igazolják.  

5. Megbízó súlyos szerződésszegésének minősül különösen: 
a) ha Megbízó a feladat ellátásához szükséges – nem a Megbízott által beszerzendő – 

adatokat nem vagy nem teljeskörűen biztosítja Megbízott erre irányuló írásbeli 
felhívása ellenére sem, 

b) ha Megbízó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik és azt felhívást 
követően sem teljesíti. 

6. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles jogainak gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő 
fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 
munkanapos (fizetés teljesítésénél 8 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú 
elállást/felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, 
és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, 
körülményt. 

7. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a Megbízott 
azonnal és oly módon köteles befejezni a feladatok teljesítését, hogy az ennek kapcsán 
felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa.  

8. Szerződő Felek jelen szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén kötelesek 
teljeskörűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és kötbérigényeket is. A 
szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Megbízott a megszűnésig teljesített 
szolgáltatások ellenértékére a VI.8. pontban foglaltakra figyelemmel jogosult. 

 
IX. Felek képviselete, kapcsolattartás 

 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan 

megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően 
időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem 
minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással 
lehet. 

2. Szerződő felek az alábbi személyeket nevezik meg, mint a teljesítés során kapcsolattartásra 
jogosultakat: 

  
 Megbízó részéről: 
 Kígyóssy Gábor vezető tervező, területfejlesztési referens 
 Mobil: +36 20/2486-331 
 E-mail: kigyossy.gabor@fejer.hu 
  

Megbízott részéről: 
 Domokos Tamás ügyvezető 
 Mobil: +36 30/2170-923 
 E-mail: tdomokos@echomail.hu 
 
3. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul tájékoztatják 

egymást. A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást 
mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem 



 

jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. 
 

X. Egyéb rendelkezések 
1. Megbízott nyilatkozza, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen szerződés Magyarország 
Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megköthető. 

2. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
alapján az Állami Számvevőszék, míg a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. 
(XII.30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzést végezhet.  

3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során 
tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan, üzleti titokként kezelik és 
azokat egyik fél sem jogosult harmadik személy tudomására hozni, valamint gondoskodnak 
arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E 
rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály – így különösen a Kbt., az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak 
tekintendők.  

4. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de 
nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit. 
Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés teljesítése során személyes adatokat a 
Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, 
közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak 
azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez 
hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket 
az adatokat az Infotv. és a GDPR keretei között teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan 
vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló 
nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges 
lehet, azzal, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bek. alapján a közfeladatot ellátó szerv feladat- és 
hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, a közfeladat ellátásával összefüggő 
egyéb személyes adata olyan közérdekből nyilvános személyes adat, amelynek a kezeléséhez 
az érintett hozzájárulása nem szükséges.  

 
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja továbbá a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon 
személyes adataiknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az 
adatkezelés a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. A Felek szerződéses 
jogviszonyára adatkezelési jogalapként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja is irányadó, 
tekintettel arra, hogy a Felek közötti Szerződésre a jelen Szerződésben hivatkozott, az állami 
vagyonnal való gazdálkodás szabályait meghatározó jogszabályi rendelkezések megfelelően 
irányadóak.  

5. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének eredményeként a Megbízott által 
előállított, létrehozott minden szellemi termékre, dokumentációra, írásos anyagra, tervre 
vonatkozó stb., korlátlan és kizárólagos rendelkezési jog (tulajdonjog) a Megbízót illeti. 

6. Minden értesítés és egyéb közlés, amit a jelen szerződés alapján meg kell vagy meg lehet 
tenni, csak írásban érvényes és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt személyesen, ajánlott 
postai küldeményként, vagy telefax, illetve e-mail útján bizonyíthatóan kézbesítették.  

7. Minden, a szerződés megkötése után felmerült vagy beállott, a szerződés teljesítését előre 
láthatóan hátrányosan befolyásoló körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást 
szóban - késedelem nélkül - tájékoztatni, majd ezt követően a szóbeli tájékoztatást írásban 



 

haladéktalanul megerősíteni. 
8. A jelen szerződés nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdései tekintetében a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályai az irányadók. 
9. Megbízott, illetve a Megbízó a szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket 

elsősorban kölcsönös egyeztetés útján, békés úton rendezik. Jogvita esetére a Felek a pertárgy 
értékétől függően, kikötik Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

10. Jelen Szerződés egyes részeinek esetleges érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a 
Szerződés többi részének érvényességét, vagy hatályosságát. Az érvénytelen rendelkezéssel 
érintett kérdésekben a Felek feltehető jelen Szerződés megkötésekori akarata szerint kell 
eljárni. Szerződő Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb 
rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe 
érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása 
szempontjából szükséges vagy a tartalmilag hozzá a szerződéses céloknak leginkább 
megfelelő, legközelebb eső jogszabályi rendelkezés lép. 

11. Megbízott nyilatkozza, hogy belföldön cégjegyzékbe, bírósági nyilvántartásba jogerősen 
bejegyzett gazdálkodó szervezet, amely nem áll csőd-, felszámolási, illetve végelszámolás 
hatálya alatt, vele szemben kényszertörlési eljárás nincs folyamatban. 

12. A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés érvényes megkötésére az általuk képviselt 
önkormányzat, illetve társaság nevében jogosultak, illetőleg az aláírásnak belső szabályzataik 
alapján akadálya nincsen. 

 
Jelen megállapodást a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, négy eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Szerződő felek nyilatkozzák, 
hogy a megállapodás kettő-kettő példányát átvették, mely alapján járnak el. 
  
 
Székesfehérvár, 2022. ...   
 
 
 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Fejér Megyei Önkormányzat 

Megbízó 
 

Képv.: Dr. Molnár Krisztián 
elnök 

Magyar Városkutató Intézet Kft. 
Megbízott 

 

Képv.: Domokos Tamás 
ügyvezető 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
1. számú módosítása 

 

amely létrejött 
egyrészről a Fejér Megyei Önkormányzat (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., adószám: 
15726982-1-07, képviseli: Dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, telefon: +36/22/311-547, 
telefax: +36/22/312-144, e-mail: fejer@fejer.hu), mint MEGRENDELŐ 
másrészről a Titkok Háza Nonprofit Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 25., 
cégjegyzékszám: 07-09-020686, adószám: 23418594-2-07, bankszámlaszám: 10918001-00000089-
99140006, képviseli: Stolz Tamás Tibor ügyvezető, telefon: +36/70/375-2037, e-mail: 
igazgato@titkokhaza.hu), mint VÁLLALKOZÓ (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: 
Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 

I. Előzmények 

Felek a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 „Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben” 
azonosító számú projekt keretében feltételes eszközbeszerzés tárgyban 2022. január 11-én szerződést 
kötöttek egymással.  
 

Tekintettel a globális chiphiányra és beszerzési nehézségekre, a Felek között létrejött szerződést együttes 
akarattal az alábbiak szerint módosítják: 
 

II. A szerződés módosítása 
 

1. A vállalkozási szerződés 2.4.1. pontja a következő: 
 

Az eszközbeszerzési és telepítési (üzembe helyezési, betanítási) feladatok esetében a teljesítés végső 
határideje 2022. február 28. 16:00 óra. 
 

Felek együttesen akként állapodnak meg, hogy a fenti 2.4.1. pont helyébe a következő pont lép: 
 

Az eszközbeszerzési és telepítési (üzembe helyezési, betanítási) feladatok esetében a teljesítés végső 
határideje 2022. március 21. 16:00 óra. 
 

III. Záró rendelkezések 
 

2. A Szerződő felek kijelentik, hogy jelen vállalkozási szerződés módosítás rendelkezései annak mindkét 
fél általi aláírásával lépnek hatályba. 
 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai 
változatlan tartalommal érvényben maradnak.  
 

A jelen Szerződés 4 eredeti, egymással teljesen megegyező példányban készült, amelyből 3 példány a 
Megbízót, 1 példány a Megbízottat illet. 
 

Szerződő felek képviselői a jelen Szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írják alá. 
 
Székesfehérvár, 2022. ... 
 
 
 
 

…………………………………….……….… 
Dr. Molnár Krisztián 

elnök 
Fejér Megyei Önkormányzat 

 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Székesfehérvár, 2022. ... 
 
 
 

…………………………………………….. 
Galler Nándorné 
főosztályvezető 

 
Székesfehérvár, 2022. ... 
 
 
 
 

…………………………………….……….… 
Stolz Tamás Tibor  

ügyvezető 
               Titkok Háza Nonprofit Kft. 



 


