
SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. 

Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: Határozati javaslat a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásának elfogadásáról 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 



  

 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárkeresztúr Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 

10/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Szmsz) 21.§ h) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján került elkészítésre a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló tájékoztató. 

 

 

Sor-

szám 

Határozat- 

szám 
Tárgy Határidő Felelős 

Megtett 

intézkedések 

1. 

61/2019. 

(VI.27.) 

A napirendi pontok és eseti 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

elfogadásáról 
Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

2. 

62/2019. 

(VI.27.) 

A lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

3. 

63/2019. 

(VI.27.) 

A személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális intézményben 

folyó szakmai munkáról 

szóló értékelésről 

Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er Elfogadva.  

4. 

64/2019. 

(VI.27.) 

A gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi 

szolgáltató tevékenység 

értékeléséről 

Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er 
Elfogadva 

5. 

65/2019. 

(VI.27.) 

A védőnői szolgálat 

munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er 
Elfogadva.  

6. 

66/2019. 

(VI.27.) 

A közigazgatási terület 

egészségügyi helyzetéről 

szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er Elfogadva.  

7. 

67/2019. 

(VI.27.) 

A településen ellátott 

orvosi ügyeleti 

tevékenység 

tapasztalatairól, pénzügyi 

helyzetéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er 
Elfogadva. 

8. 

68/2019. 

(VI.27.) 

Az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 

munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er 
Elfogadva  

9. 

69/2019. 

(VI.27.) 

Az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság 

beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

10. 

70/2019. 

(VI.27.) 

A Bella István Művelődési 

Ház 2018. évi 

tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er 
Elfogadva. 

11. 

71/2019. 

(VI.27.) 

A Vihar Lovas Egyesület 

2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló 

Azonnal Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva.  



elfogadásáról 

12. 

72/2019. 

(VI.27.) 

Nagy Lajos 

döntéshozatalból való 

kizárásáról 

Azonnal Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

13. 

73/2019. 

(VI.27.) 

A Sárkeresztúri Polgárőr 

Egyesület tájékoztatójának 

elfogadásáról 

Azonnal Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

14. 

74/2019. 

(VI.27.) 

A Napsugár Nyugdíjas 

Klub 2018. évi 

tevékenységéről, valamint 

a Sárkeresztúr 

Önkormányzatától kapott 

támogatás felhasználásáról 

szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Azonnal Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

15. 

75/2019. 

(VI.27.) 

A KIKE Sportegyesület 

2018. évi 

tevékenységéről, valamint 

a Sárkeresztúr 

Önkormányzatától kapott 

támogatás 

felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

16. 

76/2019. 

(VI.27.) 

A Sárkeresztúri Hölgyek 

Baráti Köre 2018. évi 

tevékenységéről, valamint 

a Sárkeresztúr 

Önkormányzatától kapott 

támogatás 

felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Azonnal Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

17. 

77/2019. 

(VI.27.) 

A Bella Voce Kamarakórus 

2018. évi tevékenységéről, 

valamint a Sárkeresztúr 

Önkormányzatától kapott 

támogatás felhasználásáról 

szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Azonnal Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

18. 

78/2019. 

(VI.27.) 

A Kacifánt 

Néptánccsoport 2018. évi 

tevékenységéről, valamint 

a Sárkeresztúr 

Önkormányzatától kapott 

támogatás 

felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Azonnal Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

19. 

79/2019. 

(VI.27.) 

A Református 

Egyházközség gyermekek 

2019.08.05.-2019.08.09. 

közötti időtartamban nyári 

táboroztatásának 

támogatásáról 

 

Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

20. 

80/2019. 

(VI.27.) 

A gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló átfogó 

Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva.  



értékelés elfogadásáról 

21. 

81/2019. 

(VI.27.) 

A Közszolgálati 

Tisztviselők Napjának, 

július 1-jének 

munkaszüneti nappá 

nyilvánításáról 

Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er Elfogadva.  

22. 

82/2019. 

(VI.27.) 

A Május 1. utca, 

Sárkánytó u. és a 

Szabadság utca első 

szakaszának 

állagmegóvásáról, 

karbantartásáról, 

kátyúzásáról 

Azonnal Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

23. 

83/2019. 

(VI.27.) 

A Május 1. utca, 

Sárkánytó u. és a 

Szabadság utca első 

szakaszának 

állagmegóvása, 

karbantartása, kátyúzása 

pályáztatás és árajánlatok 

bekérésének utólagos 

jóváhagyásáról 

Azonnal 

Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva.  

24. 

84/2019. 

(VI.27.) 

Az ERŐSS ÚT 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

árajánlatának 

elfogadásáról 

Azonnal Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

25. 

85/2019. 

(VI.27.) 

Az ERŐSS ÚT 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

ajánlatáról 

Azonnal Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

26. 

86/2019. 

(VI.27.) 

Csutiné Turi Ibolya 

méltatlansági ügyének 

megtárgyalásáról 

 

Azonnal Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

27. 

87/2019. 

(VI.27.) 

A 2019. augusztus 4. 

napján  tartandó falunap, 

búcsú helyszínéről 

 

Azonnal Nagy Lajos 

alpolgármest

er 

Elfogadva. 

Határozati javaslat 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (……...) határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom 

szerint elfogadja. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Sárkeresztúr, 2019. július 19.         

             Csutiné Turi Ibolya 

         polgármester 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: HATÁROZATI JAVASLAT A TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK 

KIALAKÍTÁSÁRA, BŐVÍTÉSÉRE TÖRTÉNŐ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, 

az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú 

vállalkozások számára, a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz 

(bölcsőde, mini bölcsőde) való hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások 

minőségi fejlesztése érdekében.  

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások 

fejlesztését a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében. A cél elérését a Kormány a 

központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, 

továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi 

megvalósítani a kiírt Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

A projekt, amire pályázni kívánunk, 150 millió forint összköltséget el nem érő építési 

beruházást tartalmaz. 

Ehhez előzetes szakértői terveket kértünk arra vonatkozóan, hogy a bölcsőde kialakítása a 

Napraforgó Óvoda szomszédságában kialakítható-e és miként, Rudniczai Rudolfné 

intézményvezető asszonnyal egyeztetve. 

Kérem a csatolt felhívást áttekinteni szíveskedjen. 

 
Kérem a Képviselő-testület utólagos jóváhagyását a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése pályázat kapcsán a látványtervek kialakítására vonatkozó árajánlatok bekérésére, valamint 

Szabó László szakértő felkérésére. A pályázati határidő 2019. augusztus 1. napján lejár, szorított a 

határidő, a pályázat benyújtásához szükséges volt a tervek elkészítése. Bízom benne, hogy a 

látványtervek meggyőzik Önöket is. 

 

A pályázati kiírásban foglaltak alapján a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 

pályázat kapcsán a Magyar Bölcsődék Egyesületével együttműködési megállapodást kívánunk kötni, a 

projekt szakmai kivitelezéséhez a Magyar Bölcsődék Egyesületén keresztül kijelölt módszertani 

szakértőt kívánunk bevonni. 

 

Az óvoda szomszédságában fekvő, 8125 Sárkeresztúr, Szent István út 435 hrsz.-ú, Szent István utca 

52/B. alatti ingatlan eladói státuszba került, melyet 500 000 Ft-ért lehetőségünk van megvásárolni. Az 

ingatlan tehermentes, 1/1 tulajdoni hányaddal kívánja elidegeníteni a tulajdonos. A pályázat keretében 

lehetőség van ingatlan vásárlásra, ez az ingatlan a kialakítandó bölcsőde kapcsán, az udvar kialakítása 

a szabad területek növelése szempontjából kiváló lehetőség lenne.  

Az ingatlan tulajdonosával felvettük a kapcsolatot, és 1 vételi szándéknyilatkozatot szándékozunk 

kötni vele a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat kapcsán. 

 

Határozati javaslat 1: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……….) határozata 

 

A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 150 millió forint összköltséget el nem érő 

építési beruházást tartalmazó pályázat benyújtásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 150 millió forint összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó pályázat 

benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a pályázat benyújtását támogatja.  

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: 2019.08.01. 

 

Határozati javaslat 2: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 



…./2019. (……….) határozata 

 

A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása bővítése pályázat kapcsán a látványtervek 

kialakítására vonatkozó árajánlatok bekérése, valamint Szabó László szakértő felkérése utólagos 

jóváhagyásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése pályázat kapcsán a látványtervek kialakítására vonatkozó árajánlatok bekérését, 

valamint Szabó László szakértő felkérését, a szerződés megkötését utólagosan jóváhagyja.  

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: 2019.08.01. 

 

Határozati javaslat 3: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……….) határozata 

 

A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat kapcsán a Magyar Bölcsődék 

Egyesületével együttműködési megállapodás megkötéséről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése pályázat kapcsán a Magyar Bölcsődék Egyesületével együttműködési 

megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést megismerte, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert a Magyar Bölcsődék 

Egyesületével együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: 2019.08.01. 

 

Az óvoda szomszédságában fekvő, 8125 Sárkeresztúr, Szent István út 435 hrsz.-ú, Szent István utca 

52/B. alatti ingatlan eladói státuszba került, melyet 500 000 Ft-ért lehetőségünk van megvásárolni. Az 

ingatlan tehermentes, 1/1 tulajdoni hányaddal kívánja elidegeníteni a tulajdonos. A pályázat keretében 

lehetőség van ingatlan vásárlásra, ez az ingatlan a kialakítandó bölcsőde kapcsán, az udvar kialakítása 

a szabad területek növelése szempontjából kiváló lehetőség lenne.  

Az ingatlan tulajdonosával felvettük a kapcsolatot, és 1 vételi szándéknyilatkozatot szándékozunk 

kötni vele a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat kapcsán. 

 

Határozati javaslat 4: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……….) határozata 

 

A TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat kapcsán a Sárkeresztúr 435 hrsz.-

ú, Szent István utca 52/B. alatti ingatlan vételi szándéknyilatkozat tételének elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése pályázat kapcsán a Sárkeresztúr 435 hrsz.-ú, Szent István utca 52/B. alatti 

ingatlan vételi szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést megismerte, és azt az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert a Sárkeresztúr 435 hrsz.-ú, 

Szent István utca 52/B. ingatlan vételi szándéknyilatkozat aláírására. 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: 2019.08.01. 



 
 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Amely létrejött egyrészről aMagyar Bölcsődék Egyesülete 

székhely:              1119 Budapest, Tétényi út 46/48. 

nyilv.tart.szám:   01-02-0006164 

               adószám:              18827453-1-43 

képviselő:            Hegedűsné Végvári Katalin   elnök 

számlaszám:        OTP 11745011-20403137 

 

másrészről<Támogatást igénylő neve (konzorcium esetén a Konzorciumvezető 

neve)>(atovábbiakban:Támogatást igénylő) között a mai napon és az alábbiak szerint: 

 

Előzmény:  

A(z) <Település(ek) neve>településa TOP-1.4.1-19kódszámú „Bölcsődei 

férőhelyekkialakítása, Bővítése” című pályázati felhívásra támogatási kérelmet kíván 

benyújtani és a projekt szakmai kivitelezéséhez a Magyar Bölcsődék Egyesületén keresztül 

kijelölt módszertani szakértőt kíván bevonni. 

 

 

1. Az együttműködésben partneri félként szereplő Magyar Bölcsődék Egyesülete 

vállalja, hogy a projekt szakmai kivitelezéséhez szükséges - kijelölt módszertani 

szakértőn keresztül - ellátja a módszertani szakértői feladatokat.A módszertani 

szakértő részt vesz a projekt előkészítésében, tervezésében, és közreműködik a projekt 

megvalósításában. Amennyiben a Magyar Bölcsődék Egyesülete által kijelölt 

módszertani szakértő nem vagy szakmailag nem megfelelően teljesíti konkrét 

feladatait, abban az esetben a Magyar Bölcsődék Egyesülete új módszertani szakértőt 

jelöl ki. 

 

2. AMagyar Bölcsődék Egyesületét a projekt szakmai kivitelezéséhez szükséges 

módszertani szakértői tevékenység ellátásáért megbízási díj illeti meg.A módszertani 

szakértőt az 1. pont szerint a Magyar Bölcsődék Egyesülete jelöli ki, a módszertani 

szakértő a Támogatást igénylőtől semmiféle díjazásra nem tarthat igényt.  

 

 A megbízási díj összege függ a beruházás összköltségétől. 

 Ha a beruházás összköltségének összege 50 000 000 Ft alatti, abban az esetben a 

megbízási díj összege 250 000 Ft 

 Ha a beruházás összköltségének összege 50 000 001 Ft és 150.000.00 Ft közötti, 

akkor a megbízási díj összege 500 000 Ft 

 Haa beruházás összköltségének összege meghaladja a 150.000.000 Ft-ot, akkor a 



 
megbízási díj összege 750.000 Ft. 

 

3. A megbízási díj kifizetésére két részletben kerül sor az alábbiak szerint: 

 Az első részlet a támogatási kérelem beadásához szükséges tervek 

elkészítésében való közreműködéséért, az eszközlista összeállításában való 

közreműködéséért, a szakmai dokumentumok összeállításában való 

közreműködéséért illeti meg a Magyar Bölcsődék Egyesületét. Az első részlet 

teljesítése ezen dokumentumok elkészültével teljesül. Az első részlet 

teljesítésekor a Magyar Bölcsődék egyesületét a 2. pontban meghatározott 

megbízási díj 60%-a illeti meg. 

 

 A második részlet a projekt megvalósításában való közreműködéséért illeti 

meg a Magyar Bölcsődék Egyesületét.A második részlet a projekt fizikai 

befejezésével a tevekénységek elvégzésével teljesül. A második részlet 

teljesítésekor a Magyar Bölcsődék egyesületét a 2. pontban meghatározott 

megbízási díj 40%-a illeti meg.  

 

4. A feladat teljesítését a Támogatást igénylő igazolja. A Támogatást igénylő a teljesítést 

8 napon belül elbírálja, és amennyiben a teljesítést elfogadta írásos teljesítés igazolást 

állít ki. Az igazolt teljesítés után jogosult a Magyar Bölcsődék Egyesülete a számla 

kiállítására. 

 

5. Amennyiben a támogatási kérelmet támogató szervezet kérésére/utasítására a 

módszertani szakértő közreműködésével összeállított dokumentum javítása, 

módosítása szükséges, a módszertani szakértő a feladat elvégzésében a teljesítés 

igazolása után is közreműködik. 

 

6. A támogatási kérelem előkészítésében elvégzett feladatokért a Magyar Bölcsődék 

Egyesületét a díjazás akkor is megilleti, ha a Támogatást igénylő úgy dönt, hogy a 

támogatási kérelmet nem nyújtja be. 

 

7. A Támogatást igénylőa bölcsődei fejlesztési programot a Magyar Bölcsődék 

Egyesülete által kijelölt bölcsődei módszertani szakértővel szoros 

együttműködésben valósítja meg.  

 

8. A felek rögzítik, hogy jelen Együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak 

abban, hogy a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítésecímű pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan aMagyar Bölcsődék Egyesülete által kijelöltmódszertani szakértő 

számára a Támogatást igénylőteljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó 

beruházás részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki 

tartalmakról, a helyi szereplők reális igényeiről.  

 

9. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 



 
bővítésecímű pályázati felhívásra benyújtott projekt megvalósítása során 

rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, 

módosításokról, továbbá kijelentik, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében a 

legjobb tudásuknak megfelelően járnak el.  
 

10. A Felek a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják: 

 

A Támogatást igénylőtámogatási kérelemben vállalt konkrét feladatai: 

 

 Pályázati partnerek bemutatása, egyeztetéseken való részvétel biztosítása 

 Fő fejlesztési irányvonalak ismertetése  

 Pályázati kiírás alapos ismertetése, pályázatíróval való egyeztetések biztosítása 

 Meglévő infrastrukturális állapot felmérése, javaslatok az egyéb helyiség 

kialakítására, megközelíthetőségére, m2 megállapítására 

 

A módszertani szakértő konkrét feladatai: 

 

 Tervezési szakaszban, a helyszín előzetes bejárása (egy alkalom)  

 A bölcsődei és egyéb szabványoknak, jogszabályoknak való megfeleltetésről 

információ nyújtása (épület, játszóudvar, berendezési tárgyak eszközök, bútorzat, 

szakmai előírások) 

 Új intézmény kialakítására, meglévő intézmény átalakítására vonatkozóan 

tervezővel való együttműködés, folyamatos egyeztetés 

 Projektütemezésben való közreműködés 

 Tervek, Megalapozó Dokumentum, Eszközlista, valamint a Szakmai program 

készítéséhez szakmai segítségnyújtás, tanácsadás 

 Projektzáróbeszámolójához kapcsolódó együttműködésről emlékeztető 

készítése. 
  

 

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 

aláírták. 

 

 

Kelt:……………………………,20198. ……………… 

 

 

 

 

_______________________________                         _______________________________ 

Magyar Bölcsődék EgyesületeTámogatás igénylő 















VÉTELI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 

amely létrejött egyrészről Sárkeresztúr Község Önkormányzata (8125 Sárkeresztúr Fő u. 34, 

adóigazgatási jelzőszám: 15727347-2-07, képviseli Csutiné Turi Ibolya polgármester) mint 

ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő:), 

 

másrészről Karsainé Bernát Szandra (sz…………………………., 

an:…………………………., cím: ………………………………………………….) mint az 

ajánlat címzettje (a továbbiakban: Elfogadó; Ajánlattevő és Elfogadó együtt: Felek) között az 

alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: Ajánlattevő pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése elnevezésű pályázati kiírásra. Mivel az óvoda udvara csak a jelenlegi 

létszám igényeit elégíti ki, és a pályázat keretében lehetőség van ingatlanvásárlásra, így 

Ajánlattevő a pályázat megvalósítása érdekében, annak támogatásban részesítése esetére az 

alábbi vételi szándéknyilatkozatot teszi.  

 

1. Ajánlattevő vételi ajánlatot tesz Elfogadó 1/1 arányú tulajdonát képező, az ingatlan-

nyilvántartásban Sárkeresztúr belterület 435 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 

természetben a Sárkeresztúr, Szent István utca 52/B. szám alatt található, kivett lakóház, 

udvar, gazdasági épület megjelölésű, 2957 m
2
 területű ingatlanra vonatkozóan, amelyet 

Elfogadó a jelen okirat aláírásával elfogad. 

 

2. Az 1. pontban meghatározott ingatlan egészéért ajánlott és elfogadott vételár 500 000 Ft, 

azaz ötszázezer forint.  

 

3. Ajánlattevő az ingatlant megtekintette, azt megfelelőnek találta, vételi ajánlatát a 

megtekintett állapotra tekintettel tette meg. 

 

4. Ajánlattevő ajánlatának feltétele, hogy a tulajdonjog átruházásának időpontjában az 

ingatlan per- teher- és igénymentes legyen, az ingatlan átruházásának és birtokbavételének 

akadálya ne álljon fenn. Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás megkötésének 

időpontjában az ingatlan per- teher- és igénymentes, amelyért Elfogadó szavatosságot 

vállal. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésének leegyeztetett időpontjában az 

ingatlan tulajdoni lapján bejegyzett teher (ide nem értve a közérdekű használati jogokat), 

vagy ilyen bejegyzésre irányuló széljegy található, úgy jelen szándéknyilatkozat hatályát 

veszti, és Ajánlattevő az adásvételtől eláll. 

 

5. Jelen szándéknyilatkozat az előzményekben ismertetett pályázat támogatásban részesítése 

esetén, a támogatói okirat Ajánlattevő általi átvétele vagy a Támogatási szerződés 

megkötése napján lép hatályba. Amennyiben a pályázatot nem támogatják, úgy a jelen 

szándéknyilatkozat nem lép hatályba, az Feleket nem köti, és emiatt Felek egymással 

szemben semmilyen igényt nem támasztanak.  

 

6. Az adásvételi szerződés megkötésére a 6. pont szerinti hatályba lépést követően, a 

támogatás összegének (annak első részletének) az Ajánlattevő bankszámláján történő 

jóváírását követő harminc napon belül kerül sor. A vételár teljes összegének megfizetésére 

és az ingatlan átadására kiürített állapotban, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését 

követő 30 napon belül kerül sor. 

 



7. Felek a jelen szándéknyilatkozattól való elállás jogát kölcsönösen fenntartják. Az elállási 

jog érvényesen a jelen szándéknyilatkozat hatályba lépéséig, írásba foglalt nyilatkozat 

közlése útján gyakorolható. 

 

8. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés megkötésének és a tulajdonjog 

átíratásának költségei – az adásvétel teljesülése esetén – őt terhelik. 

 

9. Felek a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvénynek a szerződés általános szabályairól szóló rendelkezéseit tekintik 

irányadónak. 

 

Felek kijelentik, a fenti ajánlatot átolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Sárkeresztúr, 2019. július ……. 

 

 

 

……………………………….. 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

képv.: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Ajánlattevő 

 

……………………………….. 

Karsainé Bernát Szandra  

Elfogadó 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

 

 

Név: ……………………………………….. 

 

Lakcím: …………………………………… 

 

Szig. szám: ……………………………….. 

 

 

Aláírás: 

Név: ……………………………………….. 

 

Lakcím: …………………………………… 

 

Szig. szám: ……………………………….. 

 

 

Aláírás: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: HATÁROZATI JAVASLAT TULAJDONOSI, VALAMINT KÖZÚTKEZELŐI 

HOZZÁJÁRULÁSRÓL 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Dunaújvárosi Tankerület a Sárkeresztúr, Hősök tere 8. (960 hrsz.) szám alatti ingatlanon a 

Sárkeresztúri Általános Iskola bővítése kapcsán 24 db parkolót kíván létesíteni a Sárkeresztúr 

2 hrsz.-ú közterületen, melyhez kéri a tulajdonosi, valamint a közútkezelői hozzájárulást. 
 

Határozati javaslat: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……….) határozata 

 

a Sárkeresztúr 2 hrsz.-ú közterületen parkoló biztosítása céljából tulajdonosi, valamint közútkezelői 

hozzájárulásról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Tankerület által a 

Sárkeresztúr 2 hrsz.-ú közterületen történő  parkoló biztosításához tulajdonosi, valamint közútkezelői 

hozzájárulását megadja. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya 

Határidő: azonnal 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: HATÁROZATI JAVASLAT A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS 

CÉLÚ TÜZELŐANYAG VÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZAT 

BENYÚJTÁSÁRÓL 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A belügyminiszter pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I.9. pont szerinti a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására. 

Sárkeresztúr szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 

feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklet kedvezményezett 

települések jegyzékének 496. sorában. 

A kiírás alapvető követelményei ugyanazok, mint az elmúlt években voltak. A kérdés ismét 

az, hogy részt kívánunk-e venni ezen a pályázaton. A lakosság részéről nagy az igény erre, 

szinte már-már elvárássá vált, hogy minden évben tűzifát osszunk. Az idei évben 690 erdei 

köbméter keménylombos tűzifa vásárlására pályázhatunk, a támogatásban részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kérhetünk. A szállítást továbbra is saját forrásból kell megoldanunk. 

Kérem a mellékelt pályázati felhívás áttekintését. 
 

Határozati javaslat: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……….) határozata 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására 

pályázat benyújtásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Belügyminisztérium 

által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására 

kiírt pályázatra pályázatot nyújt be szociális célú tűzifa-vásárláshoz kapcsolódó támogatás elnyerésére. 

A Képviselő-testület összesen 690 erdei m3 mennyiségű kemény lombos fafajta beszerzésére nyújtja 

be igényét. A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a szociális célú tűzifában 

részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. A Képviselő-testület felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya 

polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: 2019.07.31 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: HATÁROZATI JAVASLAT A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN 

„ÓVODAFEJLESZTÉS” TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 

kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat 1. pont c) alpontja szerinti 

„óvodafejlesztés” alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti 

lakosságszámú települések önkormányzatai kizárólagos tulajdonában lévő, működő vagy 

újonnan létrehozandó óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására. A 

Pályázat keretében 30 millió Ft támogatás igényelhető. 

Kérem a mellékelt pályázati felhívás áttekintését. 
 

Határozati javaslat: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……….) határozata 

 

a Magyar Falu Program keretében „Óvodafejlesztés” támogatására pályázat benyújtásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

„Óvodafejlesztés” támogatására pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a pályázat 

benyújtását támogatja.  

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: HATÁROZATI JAVASLAT RUDNICZAI RUDOLFNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ISMÉTELT MEGBÍZÁSÁRÓL 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rudniczai Rudolfné óvodavezető megbízása 2019. augusztus 15-én lejár. Rudniczai Rudolfné 

nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását, hozzájárult annak nyílt ülésen való 

tárgyalásához. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése szerint az 

intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat 

útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a 

fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető 

harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 

A hivatkozott törvényi rendelkezés értelmében erre kizárólag akkor van lehetőség, ha úgy az 

óvoda kollektívája, mint a fenntartó egyetért a nyilvános pályázat mellőzésével, illetve 

kizárólag a 2. megbízás esetén. 

Egy vezető esetében nagyon fontos, hogy a kollektíva elismerje munkáját, a nevelőtestületi 

döntés várhatóan ezt alátámasztja. 

Mindezek alapján arra teszek javaslatot, hogy a Képviselő-testület tekintsen el a pályáztatási 

eljárástól és bízza meg a jelenlegi óvodavezetőt újabb 5 évre. 

 
 

Határozati javaslat: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……….) határozata 

 

Rudniczai Rudolfné intézményvezetői ismételt megbízásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sárkeresztúri Napraforgó 

Óvoda intézményvezetői státuszát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva nem kívánja nyilvánosan pályáztatni. A jelenlegi 

intézményvezetőt, Rudniczai Rudolfnét 2019. augusztus 16. napjától határozott időre, újabb 5 éves 

időtartamra megbízza a vezetői feladatok ellátásával. 

Az intézményvezető illetménye, az illetményelemek mértéke megegyezik a jelenlegi besorolásával. 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya 

Határidő: azonnal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: HATÁROZATI JAVASLAT AZ ÓVODAI DOLGOZÓK BÉRRENDEZÉSÉRE 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A jelentés feltárta, hogy a Napraforgó Óvoda dolgozóinak egy része rossz besorolásban volt. 

2018. november 1. napjával sor került az új besorolások elkészítésére, melyben egyúttal a 

további átsorolások helyes időpontjainak a megállapítása is megtörtént.  

A besorolások felülvizsgálata során kiderült, hogy 3 munkavállaló esetében tartósan, több 

éven keresztül állt fenn a téves besorolás, melynek következtében jelentős bér különbözet 

halmozódott fel. Mivel a munkaüggyel összefüggő igények elévülési ideje 3 év, és 2018. 

november 1. napjától rendezésre kerültek a bérek. A korábbi ülésen már támogatta a 

Képviselő-testület, hogy a tavalyi évi belső ellenőri jelentésben feltárt hiányosságok az 

óvónők besorolásának szabályszerűségével kapcsolatban rendezésre kerüljenek.  

Rudniczai Rudolfné intézményvezető a jogszabályoknak megfelelően kimutatást készített, 

melyet a dolgozók tudomásul vettek. A dolgozókkal megállapodást kell kötni. 
 

Határozati javaslat: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……….) határozata 

 

a 2018. évi belső ellenőri jelentésben feltárt hiányosságok, a nem megfelelő illetmény-besorolásból 

adódó munkáltatói fizetési kötelezettséget rendező megállapodás megkötéséről, valamint a kifizetés 

teljesítéséről 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata a nem megfelelő illetmény-besorolásból adódó munkáltatói 

fizetési kötelezettséget rendező megállapodás megkötésére, valamint a kifizetés teljesítésével 

Rudniczai Rudolfné óvodavezetőt megbízza és felkéri, hogy ennek megtörténtéről a Képviselő-

testületet a következő ülésen tájékoztassa. 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július hónapban tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

 

 

 

Napirendi pont: HATÁROZATI JAVASLAT INFORMATIKAI AJÁNLAT ELFOGADÁSÁRÓL 

 

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A számítógépes hálózat, valamint a hálózatba bekötött és egyedi számítógépek, ASP rendszert 

használó számítástechnikai berendezések és a szolgáltató által installált szoftverek 

üzemképességének biztosítását, a készülékek karbantartását, meghibásodás esetén javításukat 

el kell látni. 

Az ASP szigorú előírásai alapján kell az önkormányzat irat anyagát tárolni, menteni, melyhez 

a szükséges hálózat kiépítése is indokolt. 

A Polgármesteri Hivatal több számítógépe is veszélybe került az utóbbi időben, 2019. június 

10. napján lejárt a vírusirtó, 1 db számítógép sajnálatos módon zsaroló vírus áldozata is lett 

pár nap múlva, mely menthetetlen állapotba került, minden adat elveszett róla. Majd 2 másik 

gép is leállt, ezek adatait sikerült megmenteni. A polgármesteri Hivatal több 

számítástechnikai céget keresett meg az ügyben a probléma megoldására, és egyben a 

rendszer kiépítésére, valamint a karbantartás vonatkozásában árajánlatokat kért be. Fontos 

ismérv volt, hogy a cég az ASP rendszert ismerje. Tájékoztatom, hogy eddig egyetlen 

árajánlat érkezett be. 

 

Kérem a csatolt tervezetet áttekinteni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat 1: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……….) határozata 

 

Az informatika kiépítésére vonatkozó ajánlat elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az informatika kiépítésére vonatkozóan az 

…………………. ajánlatát elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat 2: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (……….) határozata 

 

Az informatika szükséges karbantartására vonatkozó ajánlat elfogadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az informatika szükséges karbantartására 

vonatkozóan az ………………………. ajánlatát elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



 
Oldalak száma összesen: 3 Ezen oldal száma: 1 

Megbízási Szerződés 
Átalánydíjas Karbantartásra 

 
Mely létrejött INKO-SZÁMTECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8127 Aba, Fehérvári 

út 114. a továbbiakban Szolgáltató, másrészt, Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda 

Székhely: 8125.Sárkeresztúr, Szent i.u.50/b adószám: 15826185-2-07 a továbbiakban, 

mint Megrendelő között az alábbi feltételek szerint. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

Szolgáltató vállalja a Megrendelő által üzemeltetett, a jelen szerződésben meghatározott 

számítógépes hálózat, valamint a hálózatba bekötött és egyedi számítógépek, 

számítástechnikai berendezések és a szolgáltató által installált szoftverek 

üzemképességének biztosítását, a készülékek karbantartását, meghibásodás esetén 

javításukat a szerződésben foglaltak alapján. 

 

 

2. Szolgáltató kötelességei 

a, Rendszeres karbantartás: 

Negyedévente kötelező karbantartás, mely magában foglalja a készülékek külső és belső 

(szoftver/hardver) átvizsgálását, a szükséges tisztítást és hiba esetén a javítást. 

Havonta a rendszer tesztelését, vírusellenőrzést, adatmentést és szükség szerinti 

szoftvertelepítést. 

Garanciális alkatrész(-ek) javítása, vagy cseréje díjmentes, amennyiben a Szolgáltatótól 

vásárolt alkatrészről van szó. Egyéb, nem a Szolgáltatótól vásárolt, de garanciális 

alkatrész cseréje/javítása esetén a Szolgáltató vállalja az ezzel kapcsolatos ügyintézést 

és egyszeri szállítási költséget. A Szolgáltató minden további felmerülő költséget jogosult 

a Megrendelőnek kiszámlázni. 

 

b, Készenlét:  

Szolgáltató vállalja: 

Munkanapokon, munkaidőben történő meghibásodás esetén, a hiba bejelentésétől 

számított 1 napon belül kiszáll a Megrendelő telephelyére és megkezdi a javítást. A 

munkaidő munkanapokon reggel 8 órától 16 óráig tart. Az átalánydíjban foglalt havi 

kiszállások száma 3 darab ezen felüli kiszállások “Egyéb díjazás” című mellékletben 

található. 

   

c, Tanácsadás: 

Az informatikai rendszer átalakításához, ill. fejlesztéséhez, karbantartásához, 

működéséhez, külső eléréséhez kapcsolódó szükséges szaktanácsadás, konzultáció belső 

munkatársakkal, vagy erre felhatalmazott más személyekkel, döntés előkészítés, 

hatáselemzések készítése, költség számítás valamint a rendszer üzemeltetése során 

felmerülő operációs rendszer vagy egyéb olyan szoftver szintű hibák elhárítása melyekre 

jelen szerződés egyéb pontjai nem vonatkoznak. 

 

d, Rendszeradminisztráció: 

Informatikai rendszer adminisztrátori feladatainak elvégzése. Ez tartalmazza a teljes 

informatikai rendszer beállításainak folyamatos elvégzését, ellenőrzését, a mentések 

ellenőrzését, felhasználói jogosultságok beállítását, a hálózati forgalom figyelését – 

általában a rendszer működésének nyomon követését, valamint a szükséges beállítások 

és frissítések elvégzését. 

 

e, Értesítés, hibabejelentés: 

A Szolgáltató a normál hibabejelentéseket a hibabejelentes@inkoszamtech.hu címen a 

+36-22-622-999, 06-30-947-2233 vagy 06-30-947-2273 telefonszámon fogadja, csak az 

itt bejelentett ügyek kezeléséért vállal felelősséget. Sürgős esetekben, illetve ha a 

hibából eredően az e-mail alapú bejelentés nem lehetséges a Szolgáltató köteles szóbeli, 

telefonos bejelentést is elfogadni, de a Megrendelő ezen bejelentését később írásban, a 

fenti címen köteles megerősíteni. 

 

mailto:hibabejelentes@inkoszamtech.hu


 
Oldalak száma összesen: 3 Ezen oldal száma: 2 

f, Egyéb feltételek: 

Szolgáltató a megjelenési határidőkre indokolt esetben módosítást kérhet, de legfeljebb a 

határidő előtt egy héttel. 

A Szolgáltató vagy annak megbízottja munkavégzés céljából munkaidő alatt jelenhet 

meg a megrendelő telephelyén, vagy munkaidő után. Ez esetben előre egyeztetni kell 

a megjelenés időpontját a megrendelővel, ill. a megrendelő által meghatalmazott 

személlyel. 

 

A megrendelő által rendelkezésére bocsátott szoftverek jogtisztaságát és hardver 

eszközök eredetét nem vizsgáljuk. A Szolgáltató nem vonható felelősségre abban az 

esetben, ha a megrendelő nem jogtiszta szoftvereket használ. 

 

3. A szerződésbe nem tartozó munkák 

- nem rendeltetésszerű használat 

- rongálás 

- idegen beavatkozás, szakszerűtlen kezelés, programinstallálás 

- elemi csapás 

- hálózati feszültségingadozás 

- nem megfelelő üzemeltetési körülményekből, valamint a megrendelő által 

kért, de nem a Szolgáltató által végrehajtott változásokra és átalakításokra 

- szakszerűtlen szállítás 

- nem megfelelő adathordozó használata 

-       nyomtatók javítása, karbantartása 

 

A fenti javításokat az átalánydíj nem tartalmazza. Ezek külön kiszámlázásra kerülnek a 

“Egyéb díjazás” című melléklet alapján. Amennyiben ilyen meghibásodás történik, külön 

megrendelés alapján Szolgáltató a hibát elhárítja és annak költségeit Megrendelő felé ki-

számlázza. 

 

 

4. Megrendelő kötelességei 

a, A karbantartás (ill. javítás) időtartamára megfelelő körülményeket biztosít. 

   

b, A Szolgáltató engedélye és az általa kijelölt személyeken kívül, megakadályozza az 

eszközökbe való illetéktelen beavatkozást. 

   

c, Az eszközöket üzemszerűen kezeli és használja. 

   

 

5. Fizetési feltételek 

a, A megbízási díj 

A megbízási díj mértéke a felsorolt tevékenységekre az átalány összesen 20 000+ÁFA / 

hónap. Az átalányon kívüli tevékenységek díjazása a “Egyéb díjazás” című mellékletben 

található. A felek megállapodása értelmében a megbízási díj havi alapdíjának mértéke 

minden év február elsejétől előző évi fogyasztói árindex változás mértékével 

megemelkedik. 

 

b, A Megrendelő megbízási díjfizetési kötelezettsége 

A Megrendelő megbízási díjfizetési kötelezettségének szerződésszerűen akkor tesz 

eleget, ha a Szolgáltató által kiállított számla ellenében a számlán megjelölt fizetési 

határidő időpontjáig a szolgáltatás készpénzben megfizetésre kerül. A számlákat 8 napos 

határidővel állítja ki a Szolgáltató. 

 

 

c, Fizetési késedelem 

Harminc napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést 

azonnali hatállyal felmondani. 

6. A szerződés hatálya 

A szerződés 2019. július 25-től lép hatályba és határozatlan időre jön létre, melyet 

bármely fél egy hónapos felmondási idővel bármikor felmondhat. 

 



 
Oldalak száma összesen: 3 Ezen oldal száma: 3 

 

7. A szerződés módosítása 

A szerződés feltételrendszerében (készenlét, gépek száma, típusa stb.) beállt 

változásokat, a tárgyhónapot követő hó 25. napjáig kell a szerződés módosításával 

írásban, a felek képviselői által szabályszerűen aláírt formában rögzíteni. 

 

 

8. Titoktartás 

Szolgáltató, tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező munka során tudomására 

jutott valamennyi üzleti, pénzügyi és partnerkapcsolati adat és ismeret üzleti titoknak 

minősül, azokat harmadik személy részére nem szolgáltatja ki. 

Fenti kötelezettségeinek megszegése alapul szolgálhat megbízásának azonnali hatállyal 

történő megszüntetésére és/vagy kártérítési felelősségének megállapítására.  

Az elvégzett munka nyilvánosságra hozatala csak a megbízó előzetes írásos 

hozzájárulásával történhet. 

 

 

9. Szavatosság  

A Szolgáltató kötelezettséget vállal és szavatolja a Megrendelő (amely ennek tudatában 

köti meg jelen Szerződést) felé hogy:  

 

a, a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelő technikai gyakorlattal, 

körültekintéssel és gondossággal teljesíti a saját belső eljárásainak megfelelően, 

ideértve, de nem korlátozva azt a legjobb szakágazati gyakorlatra. 

  

 

10. Referencia 

Az Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató referenciaként hivatkozhasson az 

Megrendelőre, mint olyan ügyfelére, ahol informatikai szolgáltatásokat nyújt. 

 

 

11. Kártalanítás 

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek bármelyikének 

bármely fél által történő megsértése esetén az ilyen károkozó fél megtéríti a károsult 

félnek a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerült kárát, költségét és kiadását tekintet 

nélkül arra, hogy jelen Szerződést a szerződésszegés miatt felmondták-e.  

 

 

12. Egyéb feltételek 

A szerződésben fel nem sorolt feltételekre a PTK idevonatkozó rendelkezései az  

irányadók. 

 

A szerződés a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda tulajdonában álló 

számítógépekre és belső informatikai hálózatra vonatkozik (5 db. számítógép). 

 

 

 

 

……………………………………………                                           ……………………………………….  

                                                                           

         Polgármester       Jegyző                                                 

 

 

 

Aba, 2019.07.25. 

 

 

                                              ……………………………………… 

                                               INKO-SZÁMTECH Kft. 

                               



 
Oldalak száma összesen: 3 Ezen oldal száma: 1 

Megbízási Szerződés 
Átalánydíjas Karbantartásra 

 
Mely létrejött INKO-SZÁMTECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8127 Aba, Fehérvári 

út 114. a továbbiakban Szolgáltató, másrészt Sárkeresztúr Község Önkormányzata, 

Székhely: 8125. Sárkeresztúr, Fő u.34. adószám: 15727347-2-07 a továbbiakban, mint 

Megrendelő között az alábbi feltételek szerint. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

Szolgáltató vállalja a Megrendelő által üzemeltetett, a jelen szerződésben meghatározott 

számítógépes hálózat, valamint a hálózatba bekötött és egyedi számítógépek, 

számítástechnikai berendezések és a szolgáltató által installált szoftverek 

üzemképességének biztosítását, a készülékek karbantartását, meghibásodás esetén 

javításukat a szerződésben foglaltak alapján. 

 

 

2. Szolgáltató kötelességei 

a, Rendszeres karbantartás: 

Negyedévente kötelező karbantartás, mely magában foglalja a készülékek külső és belső 

(szoftver/hardver) átvizsgálását, a szükséges tisztítást és hiba esetén a javítást. 

Havonta a rendszer tesztelését, vírusellenőrzést, adatmentést és szükség szerinti 

szoftvertelepítést. 

Garanciális alkatrész(-ek) javítása, vagy cseréje díjmentes, amennyiben a Szolgáltatótól 

vásárolt alkatrészről van szó. Egyéb, nem a Szolgáltatótól vásárolt, de garanciális 

alkatrész cseréje/javítása esetén a Szolgáltató vállalja az ezzel kapcsolatos ügyintézést 

és egyszeri szállítási költséget. A Szolgáltató minden további felmerülő költséget jogosult 

a Megrendelőnek kiszámlázni. 

 

b, Készenlét:  

Szolgáltató vállalja: 

Munkanapokon, munkaidőben történő meghibásodás esetén, a hiba bejelentésétől 

számított 1 napon belül kiszáll a Megrendelő telephelyére és megkezdi a javítást. A 

munkaidő munkanapokon reggel 8 órától 16 óráig tart. Az átalánydíjban foglalt havi 

kiszállások száma 3 darab ezen felüli kiszállások “Egyéb díjazás” című mellékletben 

található. 

   

c, Tanácsadás: 

Az informatikai rendszer átalakításához, ill. fejlesztéséhez, karbantartásához, 

működéséhez, külső eléréséhez kapcsolódó szükséges szaktanácsadás, konzultáció belső 

munkatársakkal, vagy erre felhatalmazott más személyekkel, döntés előkészítés, 

hatáselemzések készítése, költség számítás valamint a rendszer üzemeltetése során 

felmerülő operációs rendszer vagy egyéb olyan szoftver szintű hibák elhárítása melyekre 

jelen szerződés egyéb pontjai nem vonatkoznak. 

 

d, Rendszeradminisztráció: 

Informatikai rendszer adminisztrátori feladatainak elvégzése. Ez tartalmazza a teljes 

informatikai rendszer beállításainak folyamatos elvégzését, ellenőrzését, a mentések 

ellenőrzését, felhasználói jogosultságok beállítását, a hálózati forgalom figyelését – 

általában a rendszer működésének nyomon követését, valamint a szükséges beállítások 

és frissítések elvégzését. 

 

e, Értesítés, hibabejelentés: 

A Szolgáltató a normál hibabejelentéseket a hibabejelentes@inkoszamtech.hu címen a 

+36-22-622-999, 06-30-947-2233 vagy 06-30-947-2273 telefonszámon fogadja, csak az 

itt bejelentett ügyek kezeléséért vállal felelősséget. Sürgős esetekben, illetve ha a 

hibából eredően az e-mail alapú bejelentés nem lehetséges a Szolgáltató köteles szóbeli, 

telefonos bejelentést is elfogadni, de a Megrendelő ezen bejelentését később írásban, a 

fenti címen köteles megerősíteni. 

 

mailto:hibabejelentes@inkoszamtech.hu


 
Oldalak száma összesen: 3 Ezen oldal száma: 2 

f, Egyéb feltételek: 

Szolgáltató a megjelenési határidőkre indokolt esetben módosítást kérhet, de legfeljebb a 

határidő előtt egy héttel. 

A Szolgáltató vagy annak megbízottja munkavégzés céljából munkaidő alatt jelenhet 

meg a megrendelő telephelyén, vagy munkaidő után. Ez esetben előre egyeztetni kell 

a megjelenés időpontját a megrendelővel, ill. a megrendelő által meghatalmazott 

személlyel. 

 

A megrendelő által rendelkezésére bocsátott szoftverek jogtisztaságát és hardver 

eszközök eredetét nem vizsgáljuk. A Szolgáltató nem vonható felelősségre abban az 

esetben, ha a megrendelő nem jogtiszta szoftvereket használ. 

 

3. A szerződésbe nem tartozó munkák 

- nem rendeltetésszerű használat 

- rongálás 

- idegen beavatkozás, szakszerűtlen kezelés, programinstallálás 

- elemi csapás 

- hálózati feszültségingadozás 

- nem megfelelő üzemeltetési körülményekből, valamint a megrendelő által 

kért, de nem a Szolgáltató által végrehajtott változásokra és átalakításokra 

- szakszerűtlen szállítás 

- nem megfelelő adathordozó használata 

-       nyomtatók javítása, karbantartása 

 

A fenti javításokat az átalánydíj nem tartalmazza. Ezek külön kiszámlázásra kerülnek a 

“Egyéb díjazás” című melléklet alapján. Amennyiben ilyen meghibásodás történik, külön 

megrendelés alapján Szolgáltató a hibát elhárítja és annak költségeit Megrendelő felé ki-

számlázza. 

 

 

4. Megrendelő kötelességei 

a, A karbantartás (ill. javítás) időtartamára megfelelő körülményeket biztosít. 

   

b, A Szolgáltató engedélye és az általa kijelölt személyeken kívül, megakadályozza az 

eszközökbe való illetéktelen beavatkozást. 

   

c, Az eszközöket üzemszerűen kezeli és használja. 

   

 

5. Fizetési feltételek 

a, A megbízási díj 

A megbízási díj mértéke a felsorolt tevékenységekre az átalány összesen 30 000+ÁFA / 

hónap. Az átalányon kívüli tevékenységek díjazása a “Egyéb díjazás” című mellékletben 

található. A felek megállapodása értelmében a megbízási díj havi alapdíjának mértéke 

minden év február elsejétől előző évi fogyasztói árindex változás mértékével 

megemelkedik. 

 

b, A Megrendelő megbízási díjfizetési kötelezettsége 

A Megrendelő megbízási díjfizetési kötelezettségének szerződésszerűen akkor tesz 

eleget, ha a Szolgáltató által kiállított számla ellenében a számlán megjelölt fizetési 

határidő időpontjáig a szolgáltatás készpénzben megfizetésre kerül. A számlákat 8 napos 

határidővel állítja ki a Szolgáltató. 

 

 

c, Fizetési késedelem 

Harminc napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést 

azonnali hatállyal felmondani. 

6. A szerződés hatálya 

A szerződés 2019. július 25-től lép hatályba és határozatlan időre jön létre, melyet 

bármely fél egy hónapos felmondási idővel bármikor felmondhat. 
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7. A szerződés módosítása 

A szerződés feltételrendszerében (készenlét, gépek száma, típusa stb.) beállt 

változásokat, a tárgyhónapot követő hó 25. napjáig kell a szerződés módosításával 

írásban, a felek képviselői által szabályszerűen aláírt formában rögzíteni. 

 

 

8. Titoktartás 

Szolgáltató, tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező munka során tudomására 

jutott valamennyi üzleti, pénzügyi és partnerkapcsolati adat és ismeret üzleti titoknak 

minősül, azokat harmadik személy részére nem szolgáltatja ki. 

Fenti kötelezettségeinek megszegése alapul szolgálhat megbízásának azonnali hatállyal 

történő megszüntetésére és/vagy kártérítési felelősségének megállapítására.  

Az elvégzett munka nyilvánosságra hozatala csak a megbízó előzetes írásos 

hozzájárulásával történhet. 

 

 

9. Szavatosság  

A Szolgáltató kötelezettséget vállal és szavatolja a Megrendelő (amely ennek tudatában 

köti meg jelen Szerződést) felé hogy:  

 

a, a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelő technikai gyakorlattal, 

körültekintéssel és gondossággal teljesíti a saját belső eljárásainak megfelelően, 

ideértve, de nem korlátozva azt a legjobb szakágazati gyakorlatra. 

  

 

10. Referencia 

Az Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató referenciaként hivatkozhasson az 

Megrendelőre, mint olyan ügyfelére, ahol informatikai szolgáltatásokat nyújt. 

 

 

11. Kártalanítás 

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek bármelyikének 

bármely fél által történő megsértése esetén az ilyen károkozó fél megtéríti a károsult 

félnek a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerült kárát, költségét és kiadását tekintet 

nélkül arra, hogy jelen Szerződést a szerződésszegés miatt felmondták-e.  

 

 

12. Egyéb feltételek 

A szerződésben fel nem sorolt feltételekre a PTK idevonatkozó rendelkezései az  

irányadók. 

 

A szerződés a Sárkeresztúr Község Önkormányzata tulajdonában álló 

számítógépekre és belső informatikai hálózatra vonatkozik (3 db. számítógép). 

 

 

 

 

……………………………………………                                           ……………………………………….  

                                                                           

         Polgármester       Jegyző                                                 

 

 

 

Aba, 2019.07.25. 

 

 

                                              ……………………………………… 

                                               INKO-SZÁMTECH Kft. 
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Megbízási Szerződés 
Átalánydíjas Karbantartásra 

 
Mely létrejött INKO-SZÁMTECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8127 Aba, Fehérvári 

út 114. a továbbiakban Szolgáltató, másrészt Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal, 

Székhely: 8125.Sárkeresztúr, Fő ui.34. adószám: 15362618-1-07 a továbbiakban, mint 

Megrendelő között az alábbi feltételek szerint. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

Szolgáltató vállalja a Megrendelő által üzemeltetett, a jelen szerződésben meghatározott 

számítógépes hálózat, valamint a hálózatba bekötött és egyedi számítógépek, ASP 

rendszert használó számítástechnikai berendezések és a szolgáltató által installált 

szoftverek üzemképességének biztosítását, a készülékek karbantartását, meghibásodás 

esetén javításukat a szerződésben foglaltak alapján. 

 

 

2. Szolgáltató kötelességei 

a, Rendszeres karbantartás: 

Negyedévente kötelező karbantartás, mely magában foglalja a készülékek külső és belső 

(szoftver/hardver) átvizsgálását, a szükséges tisztítást és hiba esetén a javítást. 

Havonta a rendszer tesztelését, vírusellenőrzést, adatmentést és szükség szerinti 

szoftvertelepítést. 

Garanciális alkatrész(-ek) javítása, vagy cseréje díjmentes, amennyiben a Szolgáltatótól 

vásárolt alkatrészről van szó. Egyéb, nem a Szolgáltatótól vásárolt, de garanciális 

alkatrész cseréje/javítása esetén a Szolgáltató vállalja az ezzel kapcsolatos ügyintézést 

és egyszeri szállítási költséget. A Szolgáltató minden további felmerülő költséget jogosult 

a Megrendelőnek kiszámlázni. 

 

b, Készenlét:  

Szolgáltató vállalja: 

Munkanapokon, munkaidőben történő meghibásodás esetén, a hiba bejelentésétől 

számított 1 napon belül kiszáll a Megrendelő telephelyére és megkezdi a javítást. A 

munkaidő munkanapokon reggel 8 órától 16 óráig tart. Az átalánydíjban foglalt havi 

kiszállások száma 3 darab ezen felüli kiszállások “Egyéb díjazás” című mellékletben 

található. 

   

c, Tanácsadás: 

Az informatikai rendszer átalakításához, ill. fejlesztéséhez, karbantartásához, 

működéséhez, külső eléréséhez kapcsolódó szükséges szaktanácsadás, konzultáció belső 

munkatársakkal, vagy erre felhatalmazott más személyekkel, döntés előkészítés, 

hatáselemzések készítése, költség számítás valamint a rendszer üzemeltetése során 

felmerülő operációs rendszer vagy egyéb olyan szoftver szintű hibák elhárítása melyekre 

jelen szerződés egyéb pontjai nem vonatkoznak. 

 

d, Rendszeradminisztráció: 

Informatikai rendszer adminisztrátori feladatainak elvégzése. Ez tartalmazza a teljes 

informatikai rendszer beállításainak folyamatos elvégzését, ellenőrzését, a mentések 

ellenőrzését, felhasználói jogosultságok beállítását, a hálózati forgalom figyelését – 

általában a rendszer működésének nyomon követését, valamint a szükséges beállítások 

és frissítések elvégzését. 

 

e, Értesítés, hibabejelentés: 

A Szolgáltató a normál hibabejelentéseket a hibabejelentes@inkoszamtech.hu címen a 

+36-22-622-999, 06-30-947-2233 vagy 06-30-947-2273 telefonszámon fogadja, csak az 

itt bejelentett ügyek kezeléséért vállal felelősséget. Sürgős esetekben, illetve ha a 

hibából eredően az e-mail alapú bejelentés nem lehetséges a Szolgáltató köteles szóbeli, 

telefonos bejelentést is elfogadni, de a Megrendelő ezen bejelentését később írásban, a 

fenti címen köteles megerősíteni. 
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f, Egyéb feltételek: 

Szolgáltató a megjelenési határidőkre indokolt esetben módosítást kérhet, de legfeljebb a 

határidő előtt egy héttel. 

A Szolgáltató vagy annak megbízottja munkavégzés céljából munkaidő alatt jelenhet 

meg a megrendelő telephelyén, vagy munkaidő után. Ez esetben előre egyeztetni kell 

a megjelenés időpontját a megrendelővel, ill. a megrendelő által meghatalmazott 

személlyel. 

 

A megrendelő által rendelkezésére bocsátott szoftverek jogtisztaságát és hardver 

eszközök eredetét nem vizsgáljuk. A Szolgáltató nem vonható felelősségre abban az 

esetben, ha a megrendelő nem jogtiszta szoftvereket használ. 

 

3. A szerződésbe nem tartozó munkák 

- nem rendeltetésszerű használat 

- rongálás 

- idegen beavatkozás, szakszerűtlen kezelés, programinstallálás 

- elemi csapás 

- hálózati feszültségingadozás 

- nem megfelelő üzemeltetési körülményekből, valamint a megrendelő által 

kért, de nem a Szolgáltató által végrehajtott változásokra és átalakításokra 

- szakszerűtlen szállítás 

- nem megfelelő adathordozó használata 

-       nyomtatók javítása, karbantartása 

 

A fenti javításokat az átalánydíj nem tartalmazza. Ezek külön kiszámlázásra kerülnek a 

“Egyéb díjazás” című melléklet alapján. Amennyiben ilyen meghibásodás történik, külön 

megrendelés alapján Szolgáltató a hibát elhárítja és annak költségeit Megrendelő felé ki-

számlázza. 

 

 

4. Megrendelő kötelességei 

a, A karbantartás (ill. javítás) időtartamára megfelelő körülményeket biztosít. 

   

b, A Szolgáltató engedélye és az általa kijelölt személyeken kívül, megakadályozza az 

eszközökbe való illetéktelen beavatkozást. 

   

c, Az eszközöket üzemszerűen kezeli és használja. 

   

 

5. Fizetési feltételek 

a, A megbízási díj 

A megbízási díj mértéke a felsorolt tevékenységekre az átalány összesen 30 000+ÁFA / 

hónap. Az átalányon kívüli tevékenységek díjazása a “Egyéb díjazás” című mellékletben 

található. A felek megállapodása értelmében a megbízási díj havi alapdíjának mértéke 

minden év február elsejétől előző évi fogyasztói árindex változás mértékével 

megemelkedik. 

 

b, A Megrendelő megbízási díjfizetési kötelezettsége 

A Megrendelő megbízási díjfizetési kötelezettségének szerződésszerűen akkor tesz 

eleget, ha a Szolgáltató által kiállított számla ellenében a számlán megjelölt fizetési 

határidő időpontjáig a szolgáltatás készpénzben megfizetésre kerül. A számlákat 8 napos 

határidővel állítja ki a Szolgáltató. 

 

 

c, Fizetési késedelem 

Harminc napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést 

azonnali hatállyal felmondani. 

6. A szerződés hatálya 

A szerződés 2019. július 25-től lép hatályba és határozatlan időre jön létre, melyet 

bármely fél egy hónapos felmondási idővel bármikor felmondhat. 
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7. A szerződés módosítása 

A szerződés feltételrendszerében (készenlét, gépek száma, típusa stb.) beállt 

változásokat, a tárgyhónapot követő hó 25. napjáig kell a szerződés módosításával 

írásban, a felek képviselői által szabályszerűen aláírt formában rögzíteni. 

 

 

8. Titoktartás 

Szolgáltató, tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező munka során tudomására 

jutott valamennyi üzleti, pénzügyi és partnerkapcsolati adat és ismeret üzleti titoknak 

minősül, azokat harmadik személy részére nem szolgáltatja ki. 

Fenti kötelezettségeinek megszegése alapul szolgálhat megbízásának azonnali hatállyal 

történő megszüntetésére és/vagy kártérítési felelősségének megállapítására.  

Az elvégzett munka nyilvánosságra hozatala csak a megbízó előzetes írásos 

hozzájárulásával történhet. 

 

 

9. Szavatosság  

A Szolgáltató kötelezettséget vállal és szavatolja a Megrendelő (amely ennek tudatában 

köti meg jelen Szerződést) felé hogy:  

 

a, a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelő technikai gyakorlattal, 

körültekintéssel és gondossággal teljesíti a saját belső eljárásainak megfelelően, 

ideértve, de nem korlátozva azt a legjobb szakágazati gyakorlatra. 

  

 

10. Referencia 

Az Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató referenciaként hivatkozhasson az 

Megrendelőre, mint olyan ügyfelére, ahol informatikai szolgáltatásokat nyújt. 

 

 

11. Kártalanítás 

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek bármelyikének 

bármely fél által történő megsértése esetén az ilyen károkozó fél megtéríti a károsult 

félnek a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerült kárát, költségét és kiadását tekintet 

nélkül arra, hogy jelen Szerződést a szerződésszegés miatt felmondták-e.  

 

 

12. Egyéb feltételek 

A szerződésben fel nem sorolt feltételekre a PTK idevonatkozó rendelkezései az  

irányadók. 

 

A szerződés a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló és a 

Polgármesteri hivatal épületében található ASP rendszert használó 

számítógépekre és belső informatikai hálózatra vonatkozik (13 db. számítógép, 

1 DB NAS Szerver). 

 

 

 

 

……………………………………………                                           ……………………………………….  

                                                                           

         Polgármester       Jegyző                                                 

 

 

 

Aba, 2019.07.25. 

 

 

                                              ……………………………………… 

                                               INKO-SZÁMTECH Kft.           




