
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
A FEJÉR MEGYE KÖZGYŰLÉS 

2022. FEBRUÁR 24-I ÜLÉSÉRE 

 

 

 

7. 

 

 

IKTATÓSZÁM: FMÖ/ 38-2  /2022. MELLÉKLET: 4 DB 
 
 
 
TÁRGY:  Beszámoló a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú, „Fejér 

megyei identitás erősítése térségi szemléletben” c. projektről és 
javaslat a szükséges intézkedések meghozatalára 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Molnár Krisztián 
 közgyűlés elnöke 
 
 
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kígyóssy Gábor 
 területfejlesztési referens 
 Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna 
 megyei aljegyző 
  
 
 
 
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - 
 
 
 
 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: - 
 
 
 
 
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: - 
 

 



Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Közgyűlés 66/2021. (V.27.) önkormányzati határozatával adott felhatalmazást 
elnökének a TOP-5.3.2-17 kódjelű, „Megyei identitás erősítése” c. pályázati felhívásra 
támogatási kérelem benyújtására, a konzorciumi megállapodás aláírására, nyertes 
pályázat esetén a szükséges beszerzések lefolytatására. 

A TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú, „Fejér megyei identitás erősítése 
térségi szemléletben” című, Fejér Megyei Önkormányzat által az ECHO Innovációs 
Műhellyel konzorciumban benyújtott támogatási kérelmet a Regionális Fejlesztési 
Programok Irányító Hatósága 2021. november 5-én támogatásra érdemesnek ítélte. 
Legutóbb a Fejér Megyei Önkormányzat és szervei 2021. évben végzett munkájáról 
szóló beszámoló részeként ismerhette meg a projekt előrehaladását a Közgyűlés 
2021. december 2-i ülésén. 

A konzorciumi együttműködési megállapodást a Szerződő Felek 2021. január 6-án 
írták alá, a Támogatási Szerződés pedig 2022. január 10-én lépett hatályba. A Fejér 
Megyei Önkormányzat benyújtotta az 1. és 2. mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai 
beszámolókat. A projekt keretében három esetben beszerzést folytatott le, melyek 
tárgya az alábbi volt: 

 Cselekvési terv és rendezvénynaptár 
 Marketing, kommunikációs szolgáltatások elkészítése 
 Eszközbeszerzés 

A Cselekvési terv és rendezvénynaptár esetében a nyertes ajánlattevővel 
(INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) megkötött Vállalkozási Szerződés (1. 
melléklet) 2021. december 10-én lépett hatályba. A Cselekvési terv és 
rendezvénynaptár az 1. mérföldkő lejártáig (2021.12.15.) elkészült. A betervezett 
rendezvények időpontjának átütemezése miatt szükségessé válik a Cselekvési terv és 
rendezvénynaptár módosítása. 

A Marketing, kommunikációs szolgáltatások esetében a nyertes ajánlattevővel 
(Enigma 2001 Kft.) megkötött Vállalkozási Szerződés 2021. december 17-én lépett 
hatályba (2. melléklet), melynek keretében - többek között - megújul a Fejér Megyei 
Önkormányzat honlapja, illetve kiadványok készülnek. 

Az eszközbeszerzés tárgyú feltételes beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével 
(Titkok Háza Nonprofit Kft.) megkötött Vállalkozási Szerződés 2022. január 11-én 
lépett hatályba (3. melléklet), az eszközök beszerzése folyamatban van. A beszerzési 
eljárás feltételes jellegének indoka, hogy a megalapozó dokumentumok a hivatal által 
elkészítésre kerültek, illetve az árváltozásból fakadóan több eszköz is beszerezhető a 
korábban tervezett forrás terhére, ezért a Fejér Megyei Önkormányzatnak a 
Támogatási Szerződés módosítását szükséges kezdeményeznie a Vállalkozási 
Szerződésben szereplő c)-l) pontokkal történő kiegészítés tekintetében. A c)-l) 
pontokra vonatkozó rész hatályba lépésének napja a támogatási szerződés 
módosításának napja. 

A pályázat elkészítése, benyújtása, elfogadása közt eltelt idő miatt szükséges a 
projekt költségvetésének (személyi jellegű ráfordítások és eszközbeszerzés 



költségeinek pontosítása) módosítása, ezzel egyúttal szükségessé válik a Támogatási 
Szerződés 1. számú módosítása is (4. melléklet). 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Székesfehérvár, 2022. február 24. 

 

 

     Dr. Molnár Krisztián s.k. 



 

Határozati javaslat 

 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Beszámoló a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-
00001 azonosító számú, „Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben” c. 
projektről és javaslat a szükséges intézkedések megtételére” c. előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Közgyűlés a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001azonosító számú, „Foglalkoztatási-
gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. 
projektről szóló beszámolóban foglaltakat megismerte és elfogadja. 
 

2. a) A Közgyűlés a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú projekt 
keretében az INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött Vállalkozási 
Szerződést megismerte, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
b) A Közgyűlés a Cselekvési terv és rendezvénynaptár módosításának 
szükségességét megismerte és elfogadja. 
 
c) A Közgyűlés a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú projekt 
keretében az ENIGMA 2001 Kiadó és Médiaszolgáltató Kft-vel kötött Vállalkozási 
Szerződést megismerte, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
d) A Közgyűlés a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú projekt 
keretében a Titkok Háza Nonprofit Kft-vel kötött feltételes Vállalkozási Szerződést 
megismerte, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
e) A Közgyűlés a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú projekt 
Támogatási Szerződésének 1. sz. módosítását megismerte, a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a határozat 2. pontja tekintetében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Dr. Molnár Krisztián 
  Közgyűlés elnöke 

Határidő: folyamatos 



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött 
 

egyrészről a 
Fejér Megyei Önkormányzat (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., adószám: 
15726982-1-07, pénzforgalmi számlaszám: 10029008-00319731-00000086, képviseli: Dr. Molnár 
Krisztián a Közgyűlés elnöke), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 

másrészről az 
INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 07-09-017546, 
székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri út 16., adószám: 14996058-2-07; képviseli: Mahler Balázs 
ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az 
alábbiak szerint: 
 

1. A szerződés tárgya 
 
A Megrendelő támogatást nyert el a TOP-5.3.2-17 „Megyei identitás erősítése” címen meghirdetett 
felhívás keretében, ezért megbízza a Vállalkozót a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 „Fejér megyei 
identitás erősítése térségi szemléletben” című projekt megvalósításához kapcsolódó „Cselekvési 
terv és rendezvénynaptár” elkészítésével (a továbbiakban: Feladat). 
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2021. december 6. napján a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 „Fejér 
megyei identitás erősítése térségi szemléletben” című projekt megvalósításához kapcsolódó 
„Cselekvési terv és rendezvénynaptár” elkészítése tárgyú beszerzési eljárást indított, melyre a 
Vállalkozó határidőben érvényes ajánlatott tett, megismerve a beszerzési eljárás teljes 
dokumentációját. 
 
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával ezen Feladat ellátását elvállalja. 
 

2. Megrendelő feladatai és kötelezettségei 
 
2.1. Megrendelő a Cselekvési terv és rendezvénynaptár elkészítése érdekében a Vállalkozó 
számára a szükséges adatokat és dokumentumokat a megfelelő határidőben átadja. A feladat 
elvégzésének nem, vagy nem teljes körűen rendelkezésre bocsátott dokumentumokból eredő 
hiányosságaiért a Vállalkozó nem felel. 
 
2.2. Megrendelő köteles Vállalkozó teljesítését segíteni, és a Vállalkozó bármely megkeresésére 
érdemben nyilatkozni. Megrendelő köteles Vállalkozó részére a jelen szerződés teljesítése 
szempontjából releváns információkat, adatokat, tényeket megfelelő időben rendelkezésre bocsátani, 
mellyel összefüggésben Felek rögzítik, hogy Megrendelő jelen pont szerinti kötelezettségének 
megszegése eredményeként bekövetkező esetleges jogsértések esetén Vállalkozó felelőssége nem áll 
fenn. 
 
2.3. Megrendelő a pályázattal kapcsolatban tudomására jutó hivatalos közlésekről haladéktalanul 
értesíti Vállalkozót. 
 
2.4. Megrendelő köteles a Vállalkozót minden esetben a Feladat teljes körű ellátásához szükséges 
információkkal ellátni. 
 
2.5. Megrendelő köteles a Vállalkozó részére az 5. pontban meghatározott ellenszolgáltatást 
határidőben teljesíteni. 
 
2.6. Megrendelő hozzájárulását adja, hogy Vállalkozó a nevét és a pályázat kódját, célját 
referenciaként PR anyagaiban, weblapján feltüntesse. 



 
3. Vállalkozó feladatai és kötelezettségei 

 
3.1. Vállalkozó a Feladat teljesítéséhez szükséges, illetve az azzal járó tevékenységek végzését 
saját székhelyén, telephelyén és eszközein végzi. 

 
3.2. Vállalkozó köteles a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt projekthez kapcsolódóan 
határidőben a Cselekvési terv és rendezvénynaptár elkészítésének feladatait az árajánlatkérésben 
foglaltaknak megfelelően elkészíteni. 
 
3.3. Vállalkozó köteles munkáját a pályázati feltételek - felhívás és kapcsolódó mellékletei - 
által meghatározott kritériumok maradéktalan teljesítése mellett végezni. 
 
3.4. Vállalkozó 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. 
 
3.5. Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátásának 
teljesítésben személyesen közreműködő munkavállalói a jelen szerződésben meghatározott feladat 
ellátásához megfelelő szakmai tapasztalattal és jogszabályi ismeretekkel rendelkeznek, valamint a 
szerződésben meghatározott feladataik ellátása során az adott helyzetben általában elvárható szakmai 
gondossággal járnak el. 
 
3.6. Vállalkozó köteles jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokat legjobb tudása 
szerint megfelelő határidőben, hiánytalanul elvégezni. 
 
3.7. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításainak és érdekeinek figyelembe vételével ellátni 
feladatát. 
 
3.8. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére utasításokat adni. Ha célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó 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. 
 
3.9. Vállalkozó a feladatellátás során köteles a Megrendelő által kijelölt személy útján a 
folyamatos kapcsolattartásra és együttműködésre. 
 
3.10. Vállalkozó feladatait a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott dokumentumok 
felhasználásával jogosult és köteles ellátni, azok megfelelőségét nem köteles vizsgálni. Vállalkozó a 
Megrendelőtől kapott okiratok és egyéb tájékoztatások tartalmát, illetve a kapott információkat 
valósnak fogadja el, azok valóságtartalmát nem köteles vizsgálni, azzal összefüggésben felelősség 
nem terheli. 
 
3.11. Vállalkozó köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megrendelő bármikor közvetlenül is 
ellenőrizhesse. Vállalkozó felelősségét és kötelezettségeit a Megrendelő esetleges ellenőrzése nem 
csökkenti. 
 
3.12. A Vállalkozó a feladat ellátásához szükséges időt, annak keretét, mértékét önállóan jogosult 
meghatározni. 
 
3.13. Vállalkozó a feladatellátás során tevékenységéért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) általános szabályai szerint felel. 
 
3.14. Vállalkozó felelősséget vállal a projekttel kapcsolatban az alábbi tevékenységek határidőben 
történő elvégzésére: 



A TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 projekt keretei között elkészítendő Cselekvési tervvel kapcsolatos 
elvárások: 

 A cselekvési tervnek tartalmaznia kell a megyében élők szükségleteinek feltárását és saját 
jövőjükre vonatkozó elképzeléseit 

 A cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt további tevékenységeinek tematikáját, 
amely a megyei identitás egy vagy több – a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – értéke 
mentén szerveződik (pl.: történelmi, kulturális vagy természeti értékek, társadalmi együttélés, 
összetartozás, fenntarthatóság, új-gazdaság stb.). 

 A cselekvési terv felépítésére vonatkozóan iránymutatást a Cselekvő közösségek kiemelt 
projekt keretében elkészített Közösségfejlesztés módszertani útmutató nyújt. 

 A cselekvési terv kidolgozásába be kell vonni civil szervezeteket, az önkormányzat 
képviselőjét és közművelődési intézmény képviselőjét is. 

 A cselekvési terv mellékletét képezi a javasolt rendezvénynaptár, amelyben a tervezett akciók, 
programok, események megjelenítésre kerülnek. A rendezvénynaptárnak tartalmaznia kell a 
megvalósítási időszakot megelőző két évben megvalósított rendezvényeket (amennyiben 
releváns), valamint a megvalósítani tervezett rendezvényeket. A rendezvénynaptárban jelölni 
kell, hogy melyek képezik a támogatott projekt részét.  

 A cselekvési terv elvárt terjedelme minimum 20 oldal, maximum 1,5-ös sortávval, 10-12 
pontos Arial betűtípusban, elvárt formátuma Word dokumentum. 

 
3.15. Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a 3.14. pontban rögzített feladatokat az alábbi teljesítési 

határidőre elvégzi: 
 2021. december 15. 16:00 

 

4. A szerződés időtartama 
 

A jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és akkor szűnik meg, amikor 
mindkét fél maradéktalanul teljesítette a kötelezettségeit. 
 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
Hiánypótlás esetén Vállalkozó a hiánypótlási felhívásban megadott határidőn belül köteles az abban 
foglaltakat teljesíteni. 
 

5. A vállalkozási díj meghatározása, megfizetésének feltételei 
 
5.1. Felek a vállalkozási díjat nettó 2.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőmillió forint plusz ÁFA, 
bruttó 2.540.000,- Ft összegben állapítják meg. 
 
5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás bruttó összegű 
vállalkozási díjának fedezetét Megrendelő a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (a 
továbbiakban: TOP) TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című felhívás Fejér 
Megyei Önkormányzat részére biztosított kerete terhére kívánja finanszírozni. 
 
5.3. Megrendelő a vállalkozási díjat a támogatási előlegnek a Megrendelő számlájára való 
megérkezését követően, a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás szerint, a Vállalkozó által 8 
napon belül kiállított számla alapján, 30 napos határidővel fizeti meg Vállalkozó felé. 
 

6. A szerződés megszűnése, megszüntetése, módosítása 
 
6.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés akkor szűnik meg, amikor mindkét fél 



maradéktalanul és szerződésszerűen teljesítette a szerződés szerinti kötelezettségeit. 
 
6.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor 
megszüntethetik. 
 
Ebben az esetben a Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a megállapodás 
megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a Feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban 
meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól. 
 
6.3. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés szerinti bármely feladatának teljesítését elmulasztja, 
majd a Megrendelő felszólítására sem teljesíti és mulasztását kimenteni nem tudja, Megrendelő 
jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani a szerződést. 
 
Amennyiben a Megrendelő a vállalkozási díj megfizetésével 45 napot meghaladó késedelembe esik, 
úgy a Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ezen esetben a Vállalkozónak az 
addig már teljesített szolgáltatásáért a vállalkozási díj időarányosan jár. 
 
A szerződéstől való elállásra és a szerződés felmondására a Polgári törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezési irányadóak. 
 
6.4. A szerződés bármely okból való megszűnésekor a Felek között elszámolási kötelezettség 
keletkezik, amely alapján a Vállalkozót megilleti a vállalkozási díj arányos része, illetve a 
Megrendelőt az addigi teljesítés illeti meg, valamint a Vállalkozó a Megrendelő által átadott, a 
teljesítéshez szükséges dokumentumokat, előkészítő és egyéb anyagokat köteles kiadni. 
 
6.5. A szerződés bármely feltételének módosítása kizárólag a Szerződő felek közös 
megegyezésével lehetséges. A módosítás csak írásban, a képviselők cégszerű aláírásával érvényes. A 
szóban vagy ráutaló magatartással létrejött módosítás érvénytelen. 
 

7. Felek képviselete, kapcsolattartás 
 
7.1. 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. 
 
7.2. Szerződő felek az alábbi személyeket nevezik meg, mint a teljesítés során kapcsolattartásra 
jogosultakat: 
 
A Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személyek: 
Kigyóssy Gábor 
vezető tervező, területfejlesztési referens 
E-mail: kigyossy.gabor@fejer.hu; Tel.:+36 20/2486-331 
 
A Vállalkozó által kapcsolattartással, valamint a feladat elvégzésével Vállalkozónál megbízott 
személy: 
Mahler Balázs 
E-mail: info@innobond.hu; Tel.: +36 (20) 998-0714 
 
7.3. 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. 
 
 



8. Egyéb rendelkezések 
 
8.1. 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.  
 
8.2. 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.  
 
8.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének eredményeként a Vállalkozó által 
előállított, létrehozott minden szellemi termékre, dokumentációra, írásos anyagra, tervre vonatkozó 
stb., korlátlan és kizárólagos rendelkezési jog (tulajdonjog) a Megrendelőt illeti. 
 
8.4. 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 és a Felek jelen 
Szerződésben megegyező címzéssel látták el. 
 
8.5. 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. 
 
8.6. A jelen szerződés nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdései tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 
5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
8.7. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 6. cikk (1) f) alapján a jelen 
szerződéshez kapcsolódó jogviszony teljesítésének céljából igénybe vett magánszemélyek (a 
továbbiakban érintettek) személyes adatait nyilvántartják és kezelik. Szerződő Felek jelen Szerződés 
aláírásával nyilatkoznak, hogy az érintettekkel megismertették a másik fél honlapon a közérdekű 
adatok között nyilvánosságra hozott adatvédelmi Szabályzatát, adatkezelői nyilvántartását és a konkrét, 
szerződés teljesítésével kapcsolatos folyamatleírást, így a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatást az 
érintettek részére megadták. 
 
8.8. Vállalkozó, illetve a Megrendelő 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. 
 
8.9. 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. 
 
8.10. Vállalkozó nyilatkozza, hogy belföldön cégjegyzékbe jogerősen bejegyzett gazdasági 
társaság, amely nem áll csőd-, felszámolási, illetve végelszámolás hatálya alatt, vele szemben 
kényszertörlési eljárás nincs folyamatban. 
 
8.11. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerint átlátható szervezetnek minősül, amellyel jelen 
szerződés Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapján megköthető. 

 
8.12. 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. 
 

Melléklet: 

1. számú melléklet- Nyilatkozat átláthatóságról 
 
Székesfehérvár, 2021. … 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött 
egyrészről 
 

Fejér Megyei Önkormányzat (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., adószám: 
15726982-1-07, számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár, bankszámla száma: 10029008-
00319731-00000086, képviseli: dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke, telefon: 
+36/22/311-547, telefax: +36/22/312-144, e-mail: molnar.krisztian@fejer.hu), mint 
MEGRENDELŐ 
 
másrészről a(z) 

Enigma 2001 Kiadó és Médiaszolgáltató Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 
2. földszint 8., cégjegyzékszám: 19 09 518349, adószám: 12579602-2-19, bankszámlaszám: 18400010-
03855016-60100016, képviseli: Tar Bálint ügyvezető, telefon: +36/22/502-276, e-mail: 
info@enigma2001.hu), mint VÁLLALKOZÓ 
 
 (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen, mint Felek/Szerződő felek) 
 
között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
 

ELŐZMÉNYEK 
 

1. Megrendelő, mint árajánlatkérő TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 „Fejér megyei identitás 
erősítése térségi szemléletben” című projekt megvalósításához kapcsolódó Marketing, 
kommunikációs szolgáltatások elkészítése tárgyú beszerzési eljárás keretében választotta ki 
a Vállalkozó, mint árajánlattevő árajánlatát a szerződés tárgyát képező Fejér megye 
honlapjának teljes megújítása és Otthonunk Fejér c. lakossági újság kiadása 3 
alkalommal feladatok ellátására. 

2. A Megrendelő árajánlatkérése jelen Szerződés 1. sz. mellékletét (a továbbiakban: 
„Árajánlatkérés”, a Vállalkozó árajánlata a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét (a továbbiakban: 
„Árajánlat”), az átláthatósági nyilatkozat pedig a 3. sz. mellékletét képezi, abban az esetben 
is, ha azok fizikailag nem kerültek csatolásra. 

 
1.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tárgyát képező 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások feladatok ellátását (a továbbiakban: 
„Szolgáltatás”) a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint. 
 
 

2. VÁLLALKOZÓ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

2.1. Vállalkozó feladatai 
 
a) Fejér megye honlapjának teljes megújítása 
b) Otthonunk Fejér c. berliner formátumú lakossági újság kiadása 3 alkalommal 2022. első 

félévében 
 



2.2. A Vállalkozónak az a)-b) pontban foglaltakat a TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése című 
felhívás és kapcsolódó mellékletei figyelembe vételével kell megvalósítani. 

 
2.3. A feladatok részletes leírását jelen Szerződés 1. mellékletét képező Árajánlatkérés műszaki leírása 

tartalmazza, melytől Felek indokolt esetben eltérhetnek. 
 
2.4  Teljesítési határidők 
 

a) Fejér megye honlapjának teljes megújítása feladat esetében a teljesítés végső határideje 2022. 
június 30. 

b) Otthonunk Fejér c. berliner formátumú lakossági újság kiadása 3 alkalommal feladat esetében 
a teljesítés végső határideje 2022. június 30. 

 
2.5 Vállalkozó kötelezettségei 
 
a) A Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit a jelen Szerződés és annak mellékletei tartalma 

szerint köteles teljesíteni a Megrendelő érdekében és annak utasításai szerint, a hatályos 
jogszabályokkal és szakmai-etikai előírásokkal összhangban. 

 
b) A Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét felhívni annak célszerűtlen, szakszerűtlen vagy 

jogszerűtlen utasításaira. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítását 
a figyelmeztetés ellenére fenntartja, azt a Vállalkozónak a Megrendelő kizárólagos kockázatára 
teljesítenie kell. 

 
c) A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

rendelkezései alapján átlátható szervezetnek minősül, valamint vállalja, hogy az előírt 
beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, valamint vállalja, hogy 
jelen szerződés teljesítése során – a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 
harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

 
 
3. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 
 
a) Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen Szerződés teljesítéséhez szükségesek. 
Megrendelő a Szerződés időtartama alatt vállalja, hogy a Vállalkozót segíti a szerződéses 
feladatainak ellátásában és a szükséges információkat rendelkezésre bocsátja. 

 
b) Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő vállalkozói díj fizetésére köteles. 
 
c) Megrendelő a szerződés (rész)teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó (rész)teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

 
 
4.   TELJESÍTÉS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
4.1  Teljesítés 
 

a) Az elvégzett Szolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. 

b) A Vállalkozó az árajánlattal összhangban, a jelen szerződés 2.1, 2.2, 2.3 és 2.4 pontjaiban 
felsorolt feladatok és határidők szerint – a jogszabályoknak (különösen a 272/2014. (XI. 5.) 



Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről) megfelelően kiállított – számlát jogosult 
benyújtani az árajánlatban feltüntetett árazásnak megfelelő összegről, a Megrendelő által 
igazolt teljesítés után. 
 
A Megrendelő a teljesített Szolgáltatásokról az 3. c) pontban meghatározottak szerint 
teljesítésigazolást állít ki. 

 
4.2. A Vállalkozói díj meghatározása és kifizetése 
 
4.2.1.  A vállalkozói díj mértéke a 2.1. pontban felsorolt feladatok tekintetében: 

 2.1. a) pont szerinti feladat: 5.000.000.- Ft + ÁFA 
 2.1. b) pont szerinti feladat: 4.500.000.- Ft + ÁFA 

   Összesen: 9.500.000.- Ft + ÁFA 
 

4.2.1. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
4.2.2.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult semmiféle olyan többletköltséget 

Megrendelőre áthárítani, amely esetlegesen amiatt keletkezik, mert a jelen Szerződésben 
foglalt feladatok volumenét és tételeit saját hibája miatt nem megfelelően mérte fel. 

 
4.2.3.  A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás bruttó 

összegű vállalkozási díjának fedezetét Megrendelő a Terület-és Településfejlesztési Operatív 
Program (a továbbiakban: TOP) TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című 
felhívás Fejér Megyei Önkormányzat részére biztosított kerete terhére kívánja finanszírozni. 

 
4.2.4.  A Megrendelő az ellenszolgáltatást a teljesítésigazolások alapján történő számlák benyújtását 

követő 30 napon belül egyenlíti ki. A számlák kifizetése forintban, banki átutalással történik. 
 
 
5. FELELŐSSÉG, KÖTBÉR, SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS 
MEGSZÜNTETÉSE 
 
5.1  Felelősség és a szerződés módosítása, megszűnése és megszüntetése 
 
a) Vállalkozó szavatossági felelősséggel tartozik a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek 

szerződésszerű, határidőben történő teljesítéséért. A Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal 
az általa okozott károkért, továbbá az általános munka- és balesetvédelmi jogszabályok és 
előírások betartásáért. A Vállalkozó a tevékenysége vagy mulasztása során a Megrendelőnek és 
harmadik személynek okozott kárért a Ptk. szabályai szerint felelősséggel tartozik. 

 
b)  Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező feladatok a tevékenységi körébe 

tartoznak, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, szakértelemmel és 
szakemberekkel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni fog. Vállalkozó 
jelen Szerződés aláírásával teljes körű felelősséget vállal Megrendelővel szemben arra, hogy a 
Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése során a tőle elvárható gondossággal jár el. 

 
c)  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést kizárólag írásban módosíthatják 

a Ptk. rendelkezési szerint. 
 
d) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést indokolt esetben közös 

megegyezéssel írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek írásban, közösen aláírt 
okiratban rendelkeznek a Szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról és a Feleknek a 



megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig fennálló és 
teljesítendő feladatairól. 

 
e) Felek megállapodnak abban, hogy tekintettel a közöttük fennálló jogviszonyra, a jelen 

Szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, ha a Megrendelő a vállalkozói 
díjat határidőre nem fizeti meg. A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait határidőre nem 
teljesíti. 

 
 
5.2  Kötbér 
 
a) Késedelmi kötbér: minden késedelemmel érintett naptári nap után az adott feladathoz tartozó 

vállalkozói díj 0,2%-a (a késedelem első napjától számítva), de maximum a Szerződés teljes 
idejére vonatkozó teljes vállalkozói díj 20 %-a. 

 
b) Hibás teljesítési kötbér: minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után az adott feladathoz 

tartozó vállalkozói díj 0,2%-a, de maximum a Szerződés teljes idejére vonatkozó teljes 
vállalkozói díj 20 %-a. 

 
 
6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
6.1. Titoktartás 
 
a) Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésben foglaltakat, valamint az egymásnak 

adott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik.  
 
b) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával hozhat 

nyilvánosságra bármely, a Megrendelő vagy a jelen Szerződés tárgyát képező projekttel 
kapcsolatos információt, amely a teljesítéssel kapcsolatban jutott tudomására. A Vállalkozó e 
titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik azon információkra, amelyek már nyilvánosságra 
kerültek vagy amelyeket a Vállalkozó jogszabály alapján, illetve a feladat kifogástalan 
ellátásának érdekében köteles felfedni. 

 
c) Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Szerződésben foglalt feladatok teljesítése 

személyes, illetve különleges adatnak minősülő adatot érint, kötelesek az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó 
rendelkezései szerint eljárni. 

 
d) A Megrendelő a jelen Szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, hogy a 

Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti tevékenységét referencia-anyagában feltüntesse. A 
Megrendelő a Vállalkozó ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, a szöveg 
előzetes egyeztetését követően a Vállalkozó részére kiállítja. 

 
e) A jelen Szerződésben megjelölt kötelezettségek alól Felek akkor mentesülnek, ha ezen 

szabályok alól jogszabály kivételt állapít meg. 
 
 
 
 
 



6.2 Kapcsolattartás 
 
a)  Felek megállapodnak a kapcsolattartók/utasítást adók személyében és kikötik, hogy 

amennyiben abban változás áll be, kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni. 
 

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: 
 
Név: Kígyóssy Gábor 
Telefon: +36/20/248-6331 
E-mail: kigyossy.gabor@fejer.hu 

 
 Kapcsolattartó a Vállalkozó részéről: 
 

 Név: Tar Bálint 
 Telefon: +36/22/502-276 

 E-mail: info@enigma2001.hu 
 
a) A felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon és e-mailen elküldött írásbeli 
üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind pedig e-mail esetében a küldő felet terheli 
annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése 
bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, faxüzenet esetén hiba és 
megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló szelvénnyel, e-mail esetén pedig a másik fél 
levelesládájába érkezést igazoló üzenettel. Mindkét fél maga felel azért, hogy elektronikus 
kommunikációs rendszerei védelmére szolgáló megoldásai megfelelőek, valamint az adatintegritás 
védelméhez szükséges eljárásokat – ideértve a vírusellenőrzést is – elvégzi. A felek ugyanakkor 
kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat 
személyesen, illetve ajánlott levél útján juttatják el a címzett részére. 
 
b) Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket a következők figyelembevételével tekintik 
közöltnek: 

 A személyesen átadott irat, átvételi igazolás ellenében történő átadás esetében az 
átadás időpontjában. 

 Faxüzenet formájában a vételi visszaigazoláson jelölt időpontban, amennyiben az 
időpont munkaidőn kívüli, a következő munkanapon, de legkésőbb az elküldést 
követő második munkanapon. 

 E-mail formájában az olvasási visszaigazolás fejlécében jelzett időpontban, 
amennyiben az időpont munkaidőn kívüli, a következő munkanapon, de legkésőbb 
az elküldést követő második munkanapon. 

  Futárszolgálat, illetve más kézbesítési szolgáltató igénybevételével történő kézbesítés 
esetén az átadás időpontjában. 

 
6.3 Hatályba lépés 
 
Jelen szerződést a felek határozott időtartamra, 2022. június 30. napjáig szólóan kötik meg azzal, hogy 
az a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.  

 
 

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

7.1  A feleket a jelen Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában 
fokozott együttműködési kötelezettség terheli. A Vállalkozó részéről a Megrendelővel történő 
együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos információcserét, a szükségszerű 
tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, a Megrendelő ez irányú kérése hiányában is.  



7.2 A felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a 
Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a Szerződés határidőben történő 
teljesítését akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. A felek az értesítés elmulasztásából vagy 
késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak. 

7.3 Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni, ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat – hatáskörtől függően – a 
Székesfehérvári Járásbíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

7.4 Jelen Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében 
Felek a Ptk. és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 

A jelen Szerződés 4 eredeti, egymással teljesen megegyező példányban készült, amelyből 3 példány a 
Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet meg. 

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

1. sz. melléklet:  Árajánlatkérés 
2. sz. melléklet:  Árajánlat 
3. sz. melléklet  Átláthatósági nyilatkozat 

 
Székesfehérvár, 2021. … 
 
 
 
…………………………………….……….… 

Megrendelő 
képv.: dr. Molnár Krisztián 

Elnök 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Székesfehérvár, 2021. … 
 
 
 
…………………………………………….. 

Galler Nándorné 
főosztályvezető 

 
Veszprém, 2021. … 
 
 
 
…………………………………….……….… 

Vállalkozó 
képv.: Tar Bálint 

Ügyvezető 
 



 



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
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, mint Felek/Szerződő felek) 
 
között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
 

ELŐZMÉNYEK 
 

1. Megrendelő, mint árajánlatkérő TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 „Fejér megyei 
identitás erősítése térségi szemléletben” című projekt megvalósításához kapcsolódó 
feltételes eszközbeszerzés tárgyú beszerzési eljárás keretében választotta ki a 
Vállalkozó, mint árajánlattevő árajánlatát a szerződés tárgyát képező, Árajánlatkérés 
mellékletében felsorolt eszközök beszerzésére és telepítése feladatok ellátására.  

2. Az Árajánlatkérés 4. pontjában foglaltak szerint a beszerzési eljárás feltételes jellegű 
volt az alábbiakra tekintettel: 

Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítását kezdeményezte az árajánlatkérési 
felhívás mellékletében szereplő a c)-l) pontokkal történő kiegészítés tekintetében. A c)-
l) pontokra vonatkozó rész hatályba lépésének napja a támogatási szerződés 
módosításának napja. Amennyiben Ajánlatkérőnek a támogatási szerződés 
módosítására irányuló kérelme nem kerül elfogadásra, úgy a c)-l) pontokra vonatkozó 
rész tekintetében a szerződés nem lép hatályba. Árajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, 
hogy a támogatási szerződés módosításáról még nem született döntés, azt továbbra is 
feltételesnek tekinti. 

3. A Megrendelő árajánlatkérése jelen Szerződés 1. sz. mellékletét (a továbbiakban: 
„Árajánlatkérés”, a Vállalkozó árajánlata a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét (a 
továbbiakban: „Árajánlat”), az átláthatósági nyilatkozat pedig a 3. sz. mellékletét 
képezi, abban az esetben is, ha azok fizikailag nem kerültek csatolásra. 

 
1.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tárgyát képező új 

eszközök beszerzését és telepítési feladatainak ellátását (a továbbiakban: 
„Szolgáltatás”) a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint. 
 
 
 



2. VÁLLALKOZÓ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
2.1. Vállalkozó feladatai 
 

A szerződés 1. sz. mellékletét képező Árajánlatkérés mellékletében felsorolt új eszközök 
beszerzése, telepítése, üzembe helyezése és a szükséges beállítások, betanítások elvégzése 
az Előzmények 2. pontjában foglaltak figyelembevételével. 

 
2.2. A Vállalkozónak 2.1. pontban foglaltakat a TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése című 

felhívás és kapcsolódó mellékletei figyelembevételével kell megvalósítani. 
 
2.3. A feladatok részletes leírását jelen Szerződés 1. sz. mellékletétének részét képező „A 

beszerzés tárgya és műszaki-szakmai paraméterei” tartalmazza, melytől Felek indokolt 
esetben eltérhetnek. 

 
2.4  Teljesítési határidők 
 
2.4.1. Az eszközbeszerzési és telepítési (üzembe helyezési, betanítási) feladatok esetében a 

teljesítés végső határideje 2022. február 28. 16:00 óra. 

2.4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Előzmény 2. pontjában jelzett 
támogatási szerződés módosításáról nem születik döntés a végső teljesítési határidőig, 
úgy az árajánlatkérési felhívás mellékletében szereplő c)-l) pontok tekintetében a 
támogatási szerződés módosítás hatályba lépésétől számított 90 napon belül szükséges a 
teljesítés, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig. 

 
2.5 Vállalkozó kötelezettségei 
 
a) A Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit a jelen Szerződés és annak mellékletei 

tartalma szerint köteles teljesíteni a Megrendelő érdekében és annak utasításai szerint, 
a hatályos jogszabályokkal és szakmai-etikai előírásokkal összhangban. 
 

b) A Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a szállított eszközök Megrendelő 
általi használatához szükséges minden információt és dokumentációt, így különösen 
annak használatára vonatkozó útmutatókat, szavatosságra, jótállásra vonatkozó 
iratokat, függetlenül attól, hogy az a Szerződésben külön felsorolásra kerül-e. 

 
c) A Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét felhívni annak célszerűtlen, 

szakszerűtlen vagy jogszerűtlen utasításaira. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen 
vagy szakszerűtlen utasítását a figyelmeztetés ellenére fenntartja, azt a Vállalkozónak 
a Megrendelő kizárólagos kockázatára teljesítenie kell. 

 
d) A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

rendelkezései alapján átlátható szervezetnek minősül, valamint vállalja, hogy az előírt 
beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, valamint 
vállalja, hogy jelen szerződés teljesítése során – a vele közvetlen vagy közvetett 
módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy 
átlátható szervezetek vesznek részt. 

 
 



3. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 
 
a) Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő 

időben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen Szerződés teljesítéséhez 
szükségesek. Így különösen az Előzmények 2. pontjában meghatározott feltételesség 
tárgyára vonatkozó tájékoztatást köteles a Vállalkozó számára megadni legkésőbb a 
végteljesítést megelőző 5. munkanapig. Megrendelő a Szerződés időtartama alatt 
vállalja, hogy a Vállalkozót segíti a szerződéses feladatainak ellátásában és a 
szükséges információkat rendelkezésre bocsátja. 

 
b) Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő vállalkozói díj fizetésére 

köteles a beszerzett eszközök figyelembevételével. Amennyiben a támogatási 
szerződés módosítására nem kerül sor az Árajánlatkérés mellékletében szereplő c)-l) 
pontokkal történő kiegészítés tekintetében, úgy Vállalkozó csak az a)-b) pontokban 
szereplő eszközök és azok telepítése (üzembe helyezése, betanítása) tekintetében 
jogosult vállalkozói díjra. 

 
c) Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 

elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló 
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított öt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 
 

d) Megrendelő a saját biztonsági előírásainak megfelelően, előre egyeztetett időpontban 
biztosítja Vállalkozó számára a munkavégzés helyszínére történő be– és kilépést. 

 
 
4.   TELJESÍTÉS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
4.1  Teljesítés 
 

a) Az elvégzett Szolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. 

 
b) A Vállalkozó az árajánlattal összhangban, a jelen szerződés 1., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 és 

2.5.b) pontjaiban felsorolt feladatok, határidők és feltételek szerint – a 
jogszabályoknak (különösen a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet) megfelelően – kiállított számlát jogosult benyújtani a 
Megrendelő által igazolt teljesítés után. 

 
c) A Megrendelő a teljesített eszközökről és szolgáltatásokról a 3. c) pontban 

meghatározottak szerint teljesítésigazolást állít ki. 
 
4.2. A Vállalkozói díj meghatározása és kifizetése 
 
4.2.1.  A vállalkozói díj mértéke az Árajánlatkérési felhívás mellékletében szereplő a)-l) 

pontokban meghatározott eszközök beszerzése esetén, egyúttal a 2.1. pontban 
felsorolt feladatok tekintetében: nettó 7.060.000.- Ft + ÁFA, azaz nettó hétmillió-
hatvanezer forint plusz általános forgalmi adó, azaz bruttó 8.966.200,- Ft, azaz 
Nyolcmillió-kilencszázhatvanhatezer-kettőszáz forint. 

 



4.2.2.    Amennyiben a Megrendelő részére a támogatási szerződés módosítására nem kerül 
sor, úgy az Előzmény 2. pontjára tekintettel az Árajánlatkérési felhívás mellékletében 
szereplő a)-b) pontokban meghatározott eszközök beszerzése esetén, egyúttal a 2.1. 
pontban felsorolt feladatok tekintetében: nettó 3.500.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó 
hárommillió-ötszázezer forint plusz általános forgalmi adó, azaz bruttó 4.445.000,- 
Ft, azaz Négymillió-négyszáznegyvenötezer forint a vállalkozási díj mértéke. 

 
4.2.3. A Megrendelőként szerződő fél 1 db előlegszámla és 1 db végszámla benyújtására 

biztosít lehetőséget. 
 
4.2.4. Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlát kiállítani: 

 
a) Előlegszámla: Vállalkozó - nettó 2.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió forint 

plusz általános forgalmi adó előleget igényelhet, előlegbekérő benyújtásával. 
Ebben az esetben a Megrendelő az igényelt előleg összegét az előlegkérő 
benyújtását követő 15 napon belül köteles megfizetni. 

b) Végszámla: a vállalkozói díj előleggel csökkentett összegében, Megrendelő 
részéről kiadott teljesítésigazolás birtokában nyújtható be, amennyiben a 
feladatok teljes körű, szerződésszerű teljesítése megtörténik. 
A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 2.4.2. pontban jelzett 
támogatási szerződés módosításról szóló döntés 2022. február 28-ig nem történik 
meg, úgy az árajánlatkérési felhívás mellékletében szereplő a)-b) pontok 
tekintetében kerül sor végszámla benyújtására. Amennyiben 2022. február 28-át 
követően kerül sor támogatási szerződés módosításra, úgy az a)-b) pontok 
tekintetében kiállított végszámlát részszámlának tekintik, s az ezt követően 
beszerzett, az árajánlatkérési felhívás mellékletében szereplő c)-l) pontok 
tekintetében jogosult Vállalkozó teljesítés igazolást követően, a korábban kifizetett 
számlákkal csökkentett összegben végszámla benyújtására.  

 
4.2.5. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
4.2.6.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult semmiféle olyan többletköltséget 

Megrendelőre áthárítani, amely esetlegesen amiatt keletkezik, mert a jelen 
Szerződésben foglalt feladatok volumenét és tételeit saját hibája miatt nem 
megfelelően mérte fel. 

 
4.2.7.  A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás 

vállalkozási díjának fedezetét Megrendelő a Terület-és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 kódszámú, „Fejér megyei identitás 
erősítése térségi szemléletben” című kerete terhére kívánja finanszírozni. 

 
4.2.8.  A Megrendelő az ellenszolgáltatást a teljesítésigazolások alapján történő számlák 

benyújtását követő 15 napon belül egyenlíti ki. A számlák kifizetése forintban, banki 
átutalással történik. 

 
 
 
 
 



5. FELELŐSSÉG, KÖTBÉR, SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS 
MEGSZÜNTETÉSE 

 
5.1  Felelősség, jótállás és szavatosság, és a szerződés módosítása, megszűnése és 

megszüntetése 
 
a) Vállalkozó szavatossági felelősséggel tartozik a jelen Szerződés szerinti új eszközök 

beszerzéséért, azok beüzemeléséért, működéséért, egymással történő kompatibilitásáért, 
használatukra történő betanításáért, kötelezettségeinek szerződésszerű, határidőben 
történő teljesítéséért. A Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal az általa okozott 
károkért, továbbá az általános munka- és balesetvédelmi jogszabályok és előírások 
betartásáért. A Vállalkozó a tevékenysége vagy mulasztása során a Megrendelőnek és 
harmadik személynek okozott kárért a Ptk. szabályai szerint felelősséggel tartozik. 

 
b) A szavatosság és a jótállás kérdésében a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok 

az irányadóak.  
 
c) Vállalkozó szavatolja és teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik azért, hogy 

harmadik személynek nincs olyan joga, amely az eszközök használatát, felhasználását 
akadályozná vagy korlátozná. 
 

d) Eladó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott (új) eszközök 
minden tekintetben megfelelnek a Szerződést alkotó dokumentumokban 
meghatározott Megrendelői elvárásoknak, és azok alkalmasak a Szerződés céljának 
betöltésére. 
 

e) Megrendelő szavatossági és jótállási igényeit azok felmerülését követően 
haladéktalanul írásban bejelenti Vállalkozónak, aki köteles a hiba, hiányosság 
kijavítását, illetve megszüntetését 48 órán belül megkezdeni és lehető leghamarabb 
határidőn belül, a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel befejezni. Amennyiben 
az eszközök nem javíthatók, vagy javításuk aránytalan költséggel járna, úgy 
Megrendelő jogosult másik új, a nem javíthatóval azonos paraméterű eszközre történő 
cserére. Amennyiben Vállalkozó hasonló paraméterű eszköz biztosítására nem képes, 
úgy Megrendelő a kifizetett vételár visszaadására jogosult. 
 

f) Vállalkozó szavatossági és jótállási igényének köteles ingyenesen eleget tenni. 
 

g) A jótállási, illetve szavatossági idő alatt Megrendelő által bejelentett jótállási, illetve 
szavatossági igények a jótállási, illetve a szavatossági idő lejárta után is 
érvényesíthetők. 
 

h) Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti a jótállási, szavatossági kötelezettségeit, úgy a 
Megrendelő eljárhat a hiba kijavítása érdekében a Vállalkozó kockázatára és 
költségére. 
 

i) Az eszköz kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás 
napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba 
miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 
 



j) A jótállás keretében kicserélt eszközökre – azok átvételét követően – a jótállási 
időtartam újból kezdődik. Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a 
Vállalkozót a jótállási időtartam során felmerülő bármilyen meghibásodásról, 
kárigényről. A jótállási időtartam alatt bejelentett jogos követelések a jótállási 
időtartam lejárta után is érvényesíthetők. 

 
k) Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező feladatok a tevékenységi körébe 

tartoznak, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges összes hatósági és egyéb 
engedéllyel, eszközzel, tapasztalattal, szakértelemmel és szakemberekkel rendelkezik, 
illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni fog. Vállalkozó jelen Szerződés 
aláírásával teljes körű felelősséget vállal Megrendelővel szemben arra, hogy a 
Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése során a tőle elvárható gondossággal jár 
el. 

 
l) Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés keretében átadott eszközök megfelelnek a 

Szerződést alkotó dokumentumokban megfogalmazott műszaki, informatikai és egyéb 
követelményeknek és a jelenleg általánosan elvárt műszaki színvonalnak, továbbá a 
Megrendelő által elvárt funkcionalitással rendelkeznek és mentesek az integrációs és 
egyéb hibáktól, hiányosságoktól. Vállalkozó szavatolja, hogy az eszközök első 
osztályú minőségűek, újak, használatban nem voltak, alkalmasak a rendeltetésszerű 
használatra. 

 
m) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést kizárólag írásban 

módosíthatják a Ptk. rendelkezései szerint. 
 
n) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést indokolt esetben közös 

megegyezéssel írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek írásban, közösen 
aláírt okiratban rendelkeznek a Szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról és 
a Feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési 
időpontig fennálló és teljesítendő feladatairól. 

 
o) Felek megállapodnak abban, hogy tekintettel a közöttük fennálló jogviszonyra, a jelen 

Szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, ha a Megrendelő a 
vállalkozói díjat határidőre nem fizeti meg. A Vállalkozó részéről súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben 
meghatározott feladatait határidőre nem teljesíti. 

 
5.2  Kötbér 
 
a) Amennyiben Vállalkozó neki felróható okból nem teljesít a teljesítési határidőn belül, 

úgy Vállalkozó a késedelem megszűnéséig késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér 
mértéke minden késedelmesen eltelt naptári nap után az adott feladathoz tartozó 
vállalkozói díj 0,2%-a (a késedelem első napjától számítva), de maximum a Szerződés 
teljes idejére vonatkozó teljes vállalkozói díj 20 %-a. 

 
b) Megrendelő a késedelmi kötbér mértékével megegyező összegű hibás teljesítési 

kötbért követelhet arra az időre, mely a teljesítési határidő eredménytelen elteltétől a 
kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt, amennyiben a hibás teljesítés a 
Vállalkozónak felróható okból következik be. 



 
6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
6.1. Titoktartás 
 
a) Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésben foglaltakat, valamint az 

egymásnak adott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik, amennyiben erről 
jogszabály másként nem rendelkezik.  

 
b) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával 

hozhat nyilvánosságra bármely, a Megrendelő vagy a jelen Szerződés tárgyát képező 
projekttel kapcsolatos információt, amely a teljesítéssel kapcsolatban jutott 
tudomására. A Vállalkozó e titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik azon 
információkra, amelyek már nyilvánosságra kerültek vagy amelyeket a Vállalkozó 
jogszabály alapján, illetve a feladat kifogástalan ellátásának érdekében köteles 
felfedni. 

 
c) Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Szerződésben foglalt feladatok teljesítése 

személyes, illetve különleges adatnak minősülő adatot érint, kötelesek az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
vonatkozó rendelkezései szerint eljárni. 

 
d) A Megrendelő a jelen Szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, 

hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti tevékenységét referencia-anyagában 
feltüntesse. A Megrendelő a Vállalkozó ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó 
nyilatkozatot, a szöveg előzetes egyeztetését követően a Vállalkozó részére kiállítja. 

 
e) A jelen Szerződésben megjelölt kötelezettségek alól Felek akkor mentesülnek, ha ezen 

szabályok alól jogszabály kivételt állapít meg. 
 
6.2 Kapcsolattartás 
 
a)  Felek megállapodnak a kapcsolattartók/utasítást adók személyében és kikötik, hogy 

amennyiben abban változás áll be, kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni. 
 

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: 
 
Név: Kígyóssy Gábor 
Telefon: +36/20/248-6331 
E-mail: kigyossy.gabor@fejer.hu 

 
 Kapcsolattartó a Vállalkozó részéről: 
 

 Név: Stolz Tamás Tibor 
 Telefon: +36/70/375-2037 

 E-mail: stolztamas@gmail.com 
 
b) A felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon és e-mailen elküldött írásbeli 

üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind pedig e-mail esetében a küldő 
felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az 



üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, 
faxüzenet esetén hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló szelvénnyel, 
e-mail esetén pedig a másik fél levelesládájába érkezést igazoló üzenettel. Mindkét fél 
maga felel azért, hogy elektronikus kommunikációs rendszerei védelmére szolgáló 
megoldásai megfelelőek, valamint az adatintegritás védelméhez szükséges eljárásokat 
– ideértve a vírusellenőrzést is – elvégzi. A felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, 
hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat személyesen, 
illetve ajánlott levél útján juttatják el a címzett részére. 

 
c) Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket a következők figyelembevételével 

tekintik közöltnek: 
 A személyesen átadott irat, átvételi igazolás ellenében történő átadás esetében 

az átadás időpontjában. 
 Faxüzenet formájában a vételi visszaigazoláson jelölt időpontban, amennyiben 

az időpont munkaidőn kívüli, a következő munkanapon, de legkésőbb az 
elküldést követő második munkanapon. 

 E-mail formájában az olvasási visszaigazolás fejlécében jelzett időpontban, 
amennyiben az időpont munkaidőn kívüli, a következő munkanapon, de 
legkésőbb az elküldést követő második munkanapon. 

  Futárszolgálat, illetve más kézbesítési szolgáltató igénybevételével történő 
kézbesítés esetén az átadás időpontjában. 

 
d)  Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat - mint érintetteket - 

megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy jelen megállapodásban megadott személyes 
adataikat a másik fél a megállapodásban meghatározott célból kezeli, összhangban 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, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés az adatkezelő jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1 
bekezdésének f) pontja. 

 
6.3 Hatályba lépés 
 
Jelen szerződést a felek határozott időtartamra, 2022. február 28. napjáig szólóan kötik meg 
azzal, hogy az a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.  

 
 

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

7.1  A feleket a jelen Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás 
irányában fokozott együttműködési kötelezettség terheli. A Vállalkozó részéről a 
Megrendelővel történő együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos 
információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, a 
Megrendelő ez irányú kérése hiányában is.  

 
7.2 A felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, 

mely a Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a Szerződés 
határidőben történő teljesítését akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. A felek az 



értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes 
felelősséggel tartoznak. 

 
7.3 A Szerződés mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
 
7.4 Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat – hatáskörtől 
függően – a Székesfehérvári Járásbíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék 
kizárólagos illetékességének. 

 
7.5 Jelen Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 

tekintetében Felek a Ptk. és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 

A jelen Szerződés 4 eredeti, egymással teljesen megegyező példányban készült, amelyből 3 
példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg. 

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

1. sz. melléklet:  Árajánlatkérés 
2. sz. melléklet:  Árajánlat 
3. sz. melléklet  Átláthatósági nyilatkozat 

 
Székesfehérvár, 2022. … 
 
 
 
…………………………………….……….
… 

Megrendelő 
képv.: Dr. Molnár Krisztián 

Elnök 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Székesfehérvár, 2022. ... 
 
 
 
…………………………………………….. 

Galler Nándorné 
főosztályvezető 

 
Székesfehérvár, 2022. … 
 
 
 
…………………………………….……….
… 

Vállalkozó 
képv.: Stolz Tamás Tibor 

Ügyvezető 
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FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 
 
 
Fejér Megyei Önkormányzat 
  8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9 
  (+36-22) 311-547 
@  molnar.krisztian@fejer.hu 

 
 
 

 
Szám:  Tárgy: TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 sz. 

projekt kapcsán 1. sz. módosítási kérelem 
benyújtása 

 Ügyintéző: Kígyóssy Gábor 
 Melléklet: jelen kérelemben leírtak szerint 
  
 
Magyar Államkincstár  
Fejér Megyei Igazgatósága  
8050 Székesfehérvár, Pf.: 387  
 
 
Tisztelt Magyar Államkincstár! 
 
 
Alulírott Dr. Molnár Krisztián, mint a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, a Fejér Megyei 
Önkormányzat képviseletében eljárva, a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú „Fejér 
megyei identitás erősítése térségi szemléletben” című projekt kapcsán az alábbi módosítási igényt 
kívánom bejelenteni.  
 
 

1.) Költségsorokat érintő módosítások 
 
 
A tárgyi projekt tekintetében az alábbi, a Fejér Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnere, az 
ECHO Innovációs Műhely költségsorait érintő módosításokat kezdeményezzük: 
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    Eredeti költségvetés Átcsoportosítás utáni költségvetés Átcsoportosított összeg  

Támogatást 
igénylő 

Költség 
kategória Költség típus 

Költség 
elem Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó Új részletezés 

Fejér Megyei 
Önkormányzat 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás Munkabér 

2 720 
000 0 2 720 000 2 720 000 0 2 720 000 0 0 0 

Szakmai megvalósítók 
foglalkoztatása, 
megbízása segíti a 
feladatok ellátását 
részben a konzorcium 
vezetőnél, részben a 
konzorciumi partnernél 
(közösségfejlesztési 
szakmai 
programkoordinátorok). 
Mindez a projekt 
megvalósítása során 
összesen 27 200 ezer Ft 
bruttó bértömeget jelent 
a konzorcium vezetőnél.   

Echo Innovációs 
Műhely 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
személyi jellegű 
ráfordítás Munkabér 

6 800 
000 0 6 800 000 6 800 000 0 6 800 000 0 0 0 

Szakmai megvalósítók 
megbízása és 
foglalkoztatása segíti a 
feladatok ellátását 
részben a konzorcium 
vezetőnél, részben a 
konzorciumi partnernél 
(közösségfejlesztési 
szakmai 
programkoordinátorok). 
A konzorciumi 
partnernél összesen 6800 
ezer Ft bruttó 
bértömeggel számolunk.   

Fejér Megyei 
Önkormányzat 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Bekerülési 
érték 

4 960 
000 1 339 2200 6 299 200 3 200 000 864 000 4 064 000 - 1 760 000 -475 200 -2 235 200 

Digital signage jellegű 
display információs 
felület kialakítása a 
megyei szintű közösségi 
akciókhoz, 
eseményekhez, 
programokhoz, 
rendezvényekhez 
kapcsolódóan. 8 olyan 
LED média felület 
installálására kerül sor 
közösségi terekben 
(művelődési házak, 
hivatalok, esetleg 
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iskolák, egészségügyi 
intézmények, 
várótermek stb.), melyen 
központi tartalom 
jeleníthető meg 
internetes kapcsolaton 
keresztül, 
költséghatékony módon 
a Megyeházáról. Ennek 
költsége nettó 400 ezer 
Ft/db * 8 db = bruttó 
4.064.000 Ft. 

Fejér Megyei 
Önkormányzat 

Projektelőkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Megalapozó 
dokumentum 

1 800 
000 486 000 2 286 000 0 0 0 -1 800 000 - 486 000 - 2 286 000 - 

Fejér Megyei 
Önkormányzat 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

Bekerülési 
érték - - - 3 560 000 961200 4 521 200 3560000 961200 4 521 200 

Videóanyagok 
készítésére alkalmas 
eszközpark létrehozása 
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Indoklás: 
 
A pályázati szakaszban a Megalapozó tanulmányok kidolgozását a Projektelőkészítés költségei sorra 
beterveztük. A kedvezményezett döntése alapján ugyanakkor végül nem kerül elszámolásra, ezért 
összege (bruttó 2 280 000 Ft) átcsoportosításra kerül az újonnan beépített eszközbeszerzési sorra 
(Videóanyagok készítésére alkalmas eszközpark létrehozása – ezek beszerzése a megvalósítási 
szakaszban indokolttá vált). 
Ugyanezen költségsorra került átcsoportosításra a Digital signage jellegű display információs felület 
kialakítása a megyei szintű közösségi akciókhoz, eseményekhez, programokhoz, rendezvényekhez 
kapcsolódóan (8 LED média felület) az árajánlatkérés alapján megtakarított bruttó 2 235 200 Ft. 
 
Mind a Fejér Megyei Önkormányzat, mind konzorciumi partnere, az ECHO Innovációs Műhely 
esetében pontosításra került a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás/munkabér sorok esetében a részletezés, illetve az egységárak, mennyiségek. 
 
A sorok közötti költségátcsoportosításokat és a részletezések módosítását a fentebb látható 
segédtáblázat mutatja be. 
 
 

2.) Bankszámlaszám módosítása 
 
A konzorciumi partner Echo Innovációs Műhely esetében módosításra került a bankszámlaszám, mert 
az eltért a Támogatási Szerződés 9. sz. mellékletében (konzorciumi együttműködési megállapodás) 
rögzítettől. 
 
Tájékoztatom, hogy az EPTK felületen a „Költségek”és a „Bankszámlaszám” funkcióban a 
szükséges átvezetések megtörténtek. 
 
A támogatási szerződés 9. sz. melléklete is módosításra került és jelen bejelentés mellékletét képezi. 
 
Kérem a módosítási kérelem elfogadását és a szükséges átvezetések végrehajtását. 
 
 
 
Székesfehérvár, 2022. ... 
 
 
 
  Tisztelettel: 
 
 
 

Dr. Molnár Krisztián 
elnök 

 
 


