
Pomáz Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

39/2021 (II. 11.) számú Önkormányzati határozata

Pomáz város honlapjának megújítására

Pomáz Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(1.29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett 
veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CLXXVIIL törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Pomáz Város 
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) b) és 
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pomáz Város 
honlapjának megújítása külső informatikus szakértő bevonásával kerüljön elvégzésre.

2. A Képviselő-testület a honlap megújításával kapcsolatos feladatok elvégzésére a Leader 
Kft.-t bízza meg az árajánlatában szereplő 280.000, -Ft + Áfa azaz 355.600, -Ft bruttó 
összegért, valamint a Weboldal support díját 12.000, -Ft Áfa/hó, azaz 15.240, -Ft/hó 
bruttó összegért.

3. A honlap megújítására, a szerződésben rögzített összeg fedezete, az Ónkormányzat 
2021. évi költségvetésének dologi kiadásai között megtervezésre került.

4. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező Leader Kft.-vel kötendő 
szolgáltatói szerződés tervezetet.

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Leidinger István Polgármester
Határidő: 2021.03.20.
Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

polgármester
Dr.Balogh Pál

jegyző /
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                                                    Pomáz Város Polgármesterének 39/2021(II.11) számú határozatának melléklete 

 

 

 

 

WEBOLDAL KÉSZÍTÉSRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 
 

Szerződés száma……. /2021. 

 

 

 

 
 

 

amely létrejött egyrészről Pomáz Város Önkormányzata (2013 Pomáz Kossuth Lajos utca 

23-25, adószáma: 15731058-2-13, bankszámlaszáma: K&H Bank: 10403057-50485456-

57481008) képviseli: Leidinger István Polgármester, mint megrendelő (továbbiakban 

Megrendelő) valamint Leader Kft. (cím: 5000 Szolnok, Szapáry út 10. adószám: 11270661-

2-16 cjsz.: 16-09-003165 bankszámlaszám: 12050001-00259511-00100006) képviseli Dömök 

Sándor, mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

2. A szolgáltatás tárgya, vállalási feltételek 
 

 

2.1 Vállalkozó vállalja, hogy elvégzi a következő munkákat: 

 

2.1.1. Megrendelő települési weboldalának elkészítése Vállalkozó 2021 január 19-én kelt 

ajánlatában részletezett tartalmi összetevőkkel, a Megrendelő igényei alapján, melyet 

Megrendelő és Vállalkozó együttesen specifikál. 

 

• cikk, tartalom kezelés komponens   

• szövegszerkesztő komponens 

• kép és fájl menedzser beépülők 

• űrlap kezelő komponens 

• dokumentum kezelő komponens 

• galéria kezelő komponens 

• fénykép slider komponens 

• honlap térkép komponens 

• közösségi megosztást kezelő komponens 

• slider tabs tartalom beépülő 

• gdpr kezelő komponens 

• legfrissebb, kiemelt cikk kezelés 

• kereső modul 

• popup modul 

• ASP közzététel beépítés 

• döntés támogatás közzétételi beépítés 

• külső licit rendszer kapcsolat beépítés 
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2.1.2. Vállalkozó Megrendelő webes alkalmazását, meglévő ún. web-motorjára, moduláris 

felépítésű keretrendszerére - mely keretrendszer, valamint a kiegészítő kódok Vállalkozó 

szellemi terméke -, vagy nyílt forráskódú keretrendszerre építi. Amennyiben a keretrendszer 

Vállalkozó saját szellemi terméke, a munka elvégzése után az ezen keretrendszer 

felhasználásával készült egyedi webes alkalmazás kizárólagos felhasználói joga kerül 

Megrendelőhöz, a keretrendszer és a kiegészítő kódok továbbra is Vállalkozó tulajdonában 

maradnak.  

Megrendelő az elkészült weboldal minden részét, a forráskódokat, korlátozás nélkül, 

határozatlan ideig használhatja, áttelepítheti, fejlesztheti, de nincs joga a weboldal 

sokszorosítására és annak továbbértékesítésére. 

 

2.2 A Megrendelő köteles: 

 

2.2.1. Megrendelő köteles a weboldal elkészítése során Vállalkozóval kölcsönösen 

együttműködni, Vállalkozó megkeresésére, kérdéseire 3 napon belül reagálni, visszajelezni. 

 

2.2.2. Megrendelő köteles az elkészült weboldalt szerződés szerinti átvenni és a vállalási díjat 

kifizetni. 

 

 

 

3. Fejlesztés 
 

 

3.1.1. Megrendelő köteles a weboldal elkészítése során Vállalkozó megkeresésére, kérdéseire 

3 napon belül reagálni, visszajelezni. A 3 munkanapon belül nem visszajelzett, illetve a 

jóváhagyott fejlesztések elfogadottnak tekintendők Megrendelő részéről. 

 

3.1.2. A weboldalra vonatkozó bármilyen változtatás csak a jelen szerződésben szereplő 

teljesítési határidő határozott idővel történő meghosszabbításával kerülhet megvalósításra. 

Minden további, a szerződésben nem megfogalmazott specifikációtól eltérő megrendelői 

igény elkészítése külön díjazás ellenében történik. 

3.1.3. A technológiai környezet (pl. új böngésző, operációs rendszer megjelenése) -átadást 

követő változásából adódó működési rendellenesség kijavítása nem tartozik jelen szerződés 

hatálya alá. 

 

3.1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy az weboldal elkészítése során felhasznált szoftverek, 

forráskódok és egyéb, általa biztosított tartalmi elemek szerzői vagy felhasználási jogával 

rendelkezik. A Megrendelő által küldött, közzétett anyagok, szövegek, képek, melyek a 

weboldal tartalmát képezik szerzői vagy felhasználási jogáért Megrendelő vállalja a 

felelősséget. 

 

3.2 Átadás-átvétel: 

 

3.2.1. A weboldal, valamint a jelen szerződés alapján teljesített fejlesztések, specifikációk, 

alkalmazások, megoldások, valamint annak működtetéséhez szükséges programok, a 

felhasználáshoz kapcsolódó valamennyi felhasználói jogosultság a jelen szerződés alapján az 

átadással és a szerződésszerű elszámolással a Megrendelőhöz kerülnek. A Megrendelőt erre 

figyelemmel kizárólagos felhasználói jog illeti meg a jelen szerződés tárgya vonatkozásában 

azzal, hogy a kizárólagosság a vállalkozóval szemben is megilleti, azaz a vállalkozó a jelen 

pont alapján elveszti a weboldalhoz kapcsolódó felhasználáshoz való jogát. 

3.2.2. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a Vállalkozó az elkészült weboldalt 
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Megrendelőnek átadta, illetve, ha az átadást követő 3 napon belül Megrendelő hibát jelzett, 

akkor azon a napon, amikor Vállalkozó jelen szerződésnek megfelelően 15 napon belül azt 

kijavította. Az átadást követő 3 napon túli, Megrendelő által jelzett hibák javítását Vállalkozó 

csak külön díjazás ellenében végzi el.  

3.2.3. Az oldal elkészítésével kapcsolatban, a szerződés teljesítése után Vállalkozónak 

megszűnik minden további kötelezettsége Megrendelő felé. Vállalkozó Megrendelő igénye 

esetén lehetőséget biztosít folyamatos nyomon követés, rendszertámogatás nyújtására.  

A Vállalkozó 2021 január 19-én kelt ajánlatában weboldal support szolgáltatás keretében 

Megrendelő felé határozatlan idejű szolgáltatást biztosít, az alábbiak szerint:  

 

• portálmotor folyamatos frissítése a felhasználói környezet változásaihoz 

• tartalmi összetevők módosítása, áthelyezése 

• a folyamatos felügyelet lehetővé teszi az oldal továbbfejleszthetőségét, új tartalmak 

beépítését. 

 

 

Az ajánlatban szereplő weboldal support díja az éves infláció mértékének arányában 

változhat. 

 

 

3.3 Kivitelezési határidő 

 

3.3.1. Megrendelő köteles a weboldalon megjeleníteni kívánt tartalmat, szövegeket, képeket 

Vállalkozónak ….........……........... -ig átadni, ezt követő 3 napon belül Vállalkozó a weboldal 

szerkezeti felépítését, design tervét Megrendelőnek elküldi. 

 

3.3.2. Vállalkozó köteles a Megrendelő által átadott tartalom alapján …………................. -ig 

a weboldalt elkészíteni az 1. számú melléklet alapján, és azt Megrendelő felé átadni. 

 

3.4 Vállalási díj 

 

3.4.1. A vállalási díj: weboldal készítése 280 000 Ft + áfa. 

   weboldal support  12 000 Ft + áfa. / hó 

 

3.4.2. A vállalkozói díj kifizetése a Vállalkozó által kiállított számla ellenében a megjelölt 

fizetési határidőig, és a megjelölt fizetési módon történik. 

 

3.5 Fizetési ütemezés: 

Vállalkozó lehetőséget biztosít a vállalási díj több részletben történő kifizetésére: 

30% a szerződés aláírását követő 8 napon belül 

70% a szerződés teljesítését követő 8 napon belül 

A fentiek Megrendelő általi nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

 

 

 

 

4. Adatvédelmi kötelezettségek 
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E szerződés megkötésével a Felek között bizalmi viszony jön létre. A Felek között lévő, üzleti 

ügyekre, pénzügyi műveletekre, tulajdonjogra, más lezajló műveletekre, alkalmazottakra, 

alvállalkozókra, dokumentációkra, specifikációkra, számítástechnikai programokra és egyéb 

hasonló adatokra vonatkozó, bármilyen szóbeli, írásbeli vagy egyéb módon közölt 

információk bizalmasan kezelendők. A munka folyamán Vállalkozó személyes adatokat nem 

kezel, az oldal elkészítésekor az előző oldalon nyilvánosan közzétett tartalmakat építi be.  

 

 

 

5. A kommunikáció meghatározása 
 

 

A felek megállapodnak abban, hogy egymást a bizalomteljes együttműködés keretében 

kölcsönösen, átfogóan tájékoztatják, és jelen szerződés időtartama alatt egymással 

kölcsönösen együttműködnek. Az együttműködés keretében a felek között egyeztető és 

koordinációs megbeszélésekre kerül sor. A Felek kötelesek folyamatosan tájékoztatást adni 

egymásnak a tapasztalataikról és problémáikról, az együttműködési hiányosságokról és 

javaslatot tenni az eredmények javítására. 

 

 

 

6. Vis maior 
 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés részükre fel nem róható, nem megfelelő 

teljesítését eredményező, érdekkörükön kívül bekövetkezett körülményekről egymást 

haladéktalanul értesítik, annak és következményeinek elhárításával kapcsolatban a Polgári 

törvénykönyv szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. 

A Felek egyetértenek abban, hogy a vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt 

bejelentő Felet a jelen Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségek alól, 

amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak. 

 

 

 

7. Irányadó jog 
 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

irányadóak. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült esetleges vitás 

kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. 

 

 

 

8. A szerződés érvényessége, határideje 
 

 

A szerződés a Felek kölcsönös aláírásával lép életbe, s kölcsönös, szerződésszerű teljesítéssel 

automatikusan hatályát veszti. 
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A szerződés weboldal support szolgáltatási része határozatlan idő intervallumra szól, melyet 

a  szerződő felek írásban közölt, 3 hónap felmondási határidővel szüntethetnek meg. 

 

Jelen szerződés 2 példányban készült, melyek közül mindegyik eredetinek számít. A Felek a 

szerződést annak elolvasása után aláírásukkal hitelesítik. 

 

 

 

 

 

Kelt: Szolnok, 2021. …............................. 

 

 

 

 

 

 

 

................................................     ................................................ 

Megrendelő       Vállalkozó 

 

 

 

 

 

 

 

................................................      

      Pénzügyi ellenjegyző         

 

 

 

 

 

 

 


