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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 1. sz. melléklet: GDi Magyarország Kft. árajánlata

2. sz. melléklet: szerződéstervezet

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

számára mindenkori kiemelt cél az ügyfelek, partnerek, lakosság számára minél magasabb színvo

nalú közszolgáltatás nyújtása. A hatékony működést célzó törekvések egyik jelentős eleme a teljes 

hivatal tevékenységének térinformatikával történő támogatása.

2022. év januáijától élesben működik a Hivatal belső hálózatán a térinformatikai rendszer, melyet a 

Hivatal számos irodája használ. Az elmúlt időszak visszaigazolja mindazokat az elvárásokat, me

lyek a rendszerrel szemben elvártunk, egyre többen használják, egyre több adatra van szükségük. 

Továbbá 2023. januárjában élesítjük az interneten elérhető publikus térinformatikai rendszert, 

amely a helyi lakosság, illetve a kerület iránt érdeklődök számára biztosít térképhez köthető infor

mációkat. A két rendszer stabil működéshez minimum két fő állandó, folyamatos foglalkoztatása 

szükséges. A Városépítészeti irodán korábban meglévő 1 fő térinformatikus mellé új munkatárs 

érkezett, aki részére oktatás szükséges. Valamint fenti rendszerek üzemeltetéséhez a technikai tá

mogatás is szükséges. Jelen előteijesztés szerződés-tervezete e tevékenységek beszerzésére irányul, 

mely összefoglaló megnevezése Térinformatikai technikai támogatás.

A Térinformatikai technikai támogatás beszerzése, pályázat nélkül, a 588/2021. (X. 28.) szá
mú határozattal jóváhagyott Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzata IV. fejezet (1) bekezdés e) pontja alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a Tér
informatikai technikai támogatásra vonatkozó szerződés műszaki-technikai sajátosságok mi
att kizárólag egy gazdasági szereplővel, a GDI Magyarország Kft-vel köthető meg.
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2021-ben a GDi Magyarország Kft. fejlesztette a Hivatalban működő intranetes térinformatikai 

alkalmazást, valamint 2022. évben a publikus webes térinformatikai alkalmazást. E rendszerek 

üzemeltetéséhez technikai támogatásra, valamint új kolléga betanítására van szükség.

A pénzügyi fedezet, 1 178 000 Ft + ÁFA összegben a 2022. évi költségvetésről szóló 40/2022. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint a 20301 címen rendelkezésre áll.

II. A beterjesztés indoka

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1. pont 1.1.1. alpontja szerint a 

Költségvetési és Pénzügyi bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, 

módosításáról, megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri és kizárólagos képviselő-testületi 

hatáskört.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a térinformatikai technikai támogatásra irányuló, közbeszerzési értékhatárt el nem 

érő beszerzési eljárást követően a vállalkozási szerződés jóváhagyása.

A pénzügyi fedezet, 1 178 000 Ft + ÁFA összegben a 2022. évi költségvetésről szóló 40/2022. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint a 20301 címen rendelkezésre áll.

IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság hatásköre az SZMSZ 7. mellékletének 1.1.1. pontján alapul.

A pályázat nélküli beszerzési eljárás lefolytatására az 588/2021. (X. 28.) számú határozattal 
jóváhagyott Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata IV. 
fejezet (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, tekintettel arra, hogy a Térinformatikai 
technikai támogatásra vonatkozó szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag 
egy gazdasági szereplővel, a GDI Magyarország Kft-vel köthető meg.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

2

u



Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
....../2023. (1.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA

a térinformatikai technikai támogatásra irányuló szerződés megkötéséről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a GDi Magyarország Kft-vel (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 9. emelet.; cg.: 
szám: 01-09-063008; adószám: 10255043-2-41; képviseli: Tóth Laszlo ügyvezető;) kötendő, tér
informatikai technikai támogatásra irányuló vállalkozási szerződés megkötéséhez nettó 
1.178.000,- Ft + 318.060,- Ft ÁFA, azaz bruttó 1.496.060,- Ft összeggel;

2. felkéri a polgármestert a 2. melléklet szerinti vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében 2023. január 16., 2. pont esetében: 2023. január 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda

Budapest, 2023. január 10.
Dániel 

Alpolgármester
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött az alábbiakban megnevezett felek között (továbbiakban együttesen: Felek) és 
feltételek szerint:

Megrendelő: Neve: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Törzskönyvi azonosító: 735715
Statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
Adószám: 15735715-2-42
Bankszámlaszám: 11784009-15508009
Képviseli: Pikó András polgármester
Továbbiakban: Megrendelő

Vállalkozó: Neve: GDi Magyarország Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 9. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-063008
Adószám: 10255043-2-41
Bankszámlaszám: 10918001-00000005-36590002
Képviseli: Tóth Laszlo ügyvezető
Továbbiakban: Vállalkozó

1. A szerződés tárgya

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbiakban részletezett 
térinformatikai technikai támogatásra vonatkozó feladatok elvégzését:

Mennyiség 
[db]

Nettó egységár
Nettó Ár

Bruttó Ár 
(27% 

ÁFÁVAL)
1. A Megrendelő Polgármesteri 

Hivatalában foglalkoztatott 
munkatárs betanítása egyedi 
testreszabott, konzultációs jellegű 
online tanfolyam keretében 1 fő 
részére

16 óra 15.500,- Ft/óra 248.000,- Ft 314.960,- Ft

2. Térképi adatok karbantartásával, 
bővítésével, publikálásával 
kapcsolatos konzultáció, technikai 
támogatás, fejlesztés (custom 
development)

60 óra 15.500,- Ft/óra 930.000,- Ft 1.181.100,- Ft

Összesen: 1.178.000,- Ft 1.496.060,- Ft

1.2. Az egyes munkaórák elszámolása az alábbiak szerint történik:

1.2.1. Az 1.1. pontszerinti óradíjak vonatkozásában a Felek akként állapodnak meg, hogy minden 
megkezdett óra egy munkaórának számít.

1.2.2. A Megrendelő az egyedi támogatási igényét (beleértve az 1.1. pont szerinti táblázat 2. 
pontjában foglalt valamennyi szolgáltatást, a továbbiakban egységesen: támogatási igény) 
munkanapokon 9-17:00 óra között a Vállalkozó részére a szerződésben megadott kapcsolattartó 
e-mail címére küldi meg. A támogatási igény benyújtása során a Megrendelő köteles valamennyia 



támogatási igény szempontjából releváns és a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges dokumentumot, 
információt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Vállalkozó támogatási igény beérkezését 
követő 1 munkanapon belül visszajelez a Megrendelő részére, vagy felveszi a kapcsolatot a 
Megrendelővel a támogatási igény megvalósításával kapcsolatban. A támogatási igény benyújtása 
során a Megrendelő által benyújtott dokumentumok, információk értékelésére, 
áttekintésére/megvizsgálására, valamint a támogatási igénnyel kapcsolatos további információ 
kérésére fordított időtartam munkaidőként elszámolható tevékenységnek minősül a Vállalkozó 
részéről.

1.2.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a támogatási igény teljesítése 
során további, a Vállalkozó részére átadott támogatási igényben konkrétan nem szereplő műszaki 
kérdésekben kéri a Vállalkozó támogatási szolgáltatását, úgy a Vállalkozó jogosult ezen új 
támogatási igénnyel/igényekkel összefüggésben válaszadását/teljesítését más a Vállalkozó által 
meghatározott új időpontra elhalasztani. Ezen új támogatási igény teljesítésére fordított 
időtartam szintén munkaidőként számolható el a Vállalkozó által.

A teljesítés ideje:

1.3. Ateljesítés határideje 2023. szeptember 30., azzal, hogy a Megrendelő előteljesítést elfogad.

2. Megrendelő jogai és kötelezettségei

2.1. A Megrendelő az adott helyzetben általában elvárható módon köteles a Vállalkozó jelen 
szerződés szerinti kötelezettségei teljesítését elősegíteni, így különösen az 1. pont szerinti táblázat
2. pontjában foglalt támogatási szolgáltatás megvalósításához szükséges rendelkezésére álló 
adatokat és információkat (beleértve esetlegesen a digitális dokumentumokat és a 
nyilvántartásokat is) a Vállalkozó részére teljes körűen rendelkezésre bocsátani, továbbá köteles a 
Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges tájékoztatást megadni. A Vállalkozó 
semmilyen körülmények között nem felel olyan kárért, amely abból ered, hogy a Megrendelő 
nem ad át a Vállalkozó részére valamely adatot, dokumentumot vagy információt, amely az 1. 
pont szerinti táblázat 2. pontjában foglalt támogatási szolgáltatás megvalósításához szükséges.

2.2. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a jelen szerződésben előírt teljesítési 
határidőn belül teljesül.

2.3. A Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Vállalkozó teljesítését 
igazolni, a Vállalkozó számláját befogadni, és a szolgáltatások ellenértékét határidőben kifizetni.

3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyeztet i, vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

3.2. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó 
köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha 
azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől 
elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a 
munkát elvégezni.

3.3. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatainak teljesítéséhez jogosult közreműködő 
(alvállalkozó) igénybevételére azzal, hogy az közreműködő (alvállalkozó) által elvégzett munkáért 
a Vállalkozó felel teljeskörűen, mintha a munkát ő maga végezte volna el.



3.4. A Vállalkozó a Megrendelő által szolgáltatott, illetve a szerződés teljesítése során tudomására 
jutott valamennyi információt és adatot kizárólag jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel, 
harmadik személynek azokat nem adhatja át, illetve azokról tájékoztatást nem adhat.

4. Teljesítésigazolás, vállalkozói díj és fizetési feltételek

4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljes körű teljesítése esetén 
mindösszesen bruttó 1.496.060,- forint, azaz 1.178.000,- forint + 318.060,- forint ÁFA összegű 
vállalkozói díj illeti meg (továbbiakban: Vállalkozói Díj).

4.2. A Vállalkozói Díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi költségét, ideértve az általa bevont 
szakértők, alvállalkozók diját is. A Vállalkozó a Vállalkozói Díjon felül egyéb címen sem díjazásra, 
sem költségtérítésre nem tarthat igényt. A Vállalkozó a fentiekben rögzített ellenértékén kívül 
jelen szerződéssel kapcsolatosan további fizetési igényt semmilyen jogcímen nem követelhet, 
kivéve az esetleges késedelmi kamatot.

4.3. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés keretében esetlegesen elvégzett 
fejlesztés (továbbiakban: Custom Development) átadás-átvételére kizárólag hiány- és 
hibamentesen kerülhet sor. Az erre vonatkozó nyilatkozatokat, továbbá a próbahasználat során 
tapasztalt hibákat, hiányokat, és a kijavításukra, pótlásukra megállapított határidőket a Felek vagy 
nyilatkozattételre jogosult képviselőjük jegyzőkönyvbe foglalják.

4.4. A Vállalkozó a Vállalkozói Díjra a szerződés 1. számú mellékletét képező teljesítésigazolási 
jegyzőkönyv és cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult. Számlát benyújtani csak a 
Megrendelő által igazolt teljesítésre lehet. A teljesítés igazolására a Városépítészeti Iroda vezetője 
jogosult. A Vállalkozó a Vállalkozási Díjról szóló számlát 30 napos fizetési határidővel állítja ki. A 
teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A Megrendelő által aláírt 
teljesítésigazolás a számla benyújtásának (befogadásának) feltétele.

4.5. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozási Díjat a jelen vállalkozási 
szerződés 4.4. pontja szerinti határidőben átutalja a Vállalkozó 10918001-00000005-36590002 
számú pénzforgalmi számlájára. A kifizetéshez szükséges pénzügyi fedezet a 2023. évi 
költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) ök. rendelet 5. melléklete szerint a 20301 címen 
rendelkezésre áll.

4.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére kibocsátott számlán a jelen szerződés azonosító 
számát feltüntetni.

4.7. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§-a szerinti mindenkori késedelmi 
kamat kifizetésére vállal kötelezettséget.

4.8. A Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak jelen szerződésnek és a jogszabályoknak 
mindenben megfelelő számla és mellékletei a Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.

5. A szerződő felek kapcsolattartása

5.1. 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 sze rződés teljesítésére kihatással lehet.



5.2. Mind a Megrendelő, mint a Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

A Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy:
Szerződéssel kapcsolatban:
Városépítészeti Iroda vezetője
Név: Barta Ferencfőépítész
Tel:+36-06-1-459-2157
E-mail: bartaf@jozsefvaros.hu

Átadás-átvétellel kapcsolatban:
Városépítészeti Iroda vezetője
Név: Barta Ferenc főépítész
Tel: +36-06-1-459-2157
E-mail: bartaf@jozsefvaros.hu

A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név: Szabó Krisztina
Tel:
E-mail: krisztina.szabo@gdihu.hu

Műszaki kérdésekben:
Név: Beke Dániel
Tel:
E-mail: daniel.beke@gdihu.hu

5.3. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a szerződő Felek haladéktalanul 
tájékoztatják egymást.

5.4. A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást 
mindaddig hatályosnakésérvényesnek keIItekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti 
a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.

5.5. A jelen szerződéssel összef üggő jognyilatkozat kizárólag írásban, magyar nyelven teendő meg 
ajánlott-tértivevényes levél (amit kézbesítő igénybevétele esetén átvételi elismervény pótol) vagy 
a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 142. §-a szerinti eljárás útján a Felek jelen 
szerződésben megjelölt székhelyére. A jelen szerződéssel összefüggésben tett valamennyi 
értesítés vagy nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton történt elküldése (ideértve a közjegyzőkről 
szóló 1991. évi XLI. törvény 142. §-a szerinti eljárás során történő elküldést is) esetén abban az 
esetben is kézbesítettnek tekintendő, ha a kézbesítés sikertelen (ide értve, de nem kizárólagosan, 
azt az esetet, ha a tértivevény a címről „nem kereste", „elköltözött", „címzett ismeretlen" vagy 
„nem vette át" vagy más hasonló tartalmú jelzéssel érkezik vissza). Ez utóbbi esetben a kézbesítés 
napjának a küldemény postai feladásának dátumát követő 5. nap minősül.

6. Felelősség a teljesítésért

6.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit nem 
szerződésszerűen teljesíti, hiányosan, nem a megfelelő minőségben teljesít, vagy egyéb módon 
megszegi a szerződésben, annak mellékleteiben foglalt rendelkezéseket.

6.2. A Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy nem teljesíti határidőben a 
kötelezettségeit.
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6.3. A szerződés időtartama alatt bekövetkezett, a feladat teljesítését is érintő változásokról, a 
Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles. Amennyiben a változások a szerződés 
szerinti feladat teljesítését bármilyen tartalommal és mértékben érintik, vagy további költségeket 
eredményeznek, a Felek törekednek arra, hogy közös megegyezéssel módosítják a szerződést.

6.4. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó az árajánlatban megjelölt bruttó vállalkozói díj 
0,02% napi kötbér fizetésére köteles. A kötbér maximális mértéke az árajánlatban megjelölt 
bruttó vállalkozói díj 20%-a.

7. Jótállás
A jelen szerződés keretében esetlegesen elvégzett Custom Development-re vonatkozó jótállási idő 
12 hónap. Jótállás kezdete a teljesítés Megrendelő általi teljesítését (teljesítési igazolás kiállítását) 
követő nap.

8. A szerződés megszűnése

8.1. A Megrendelőa Vállal kozó teljesítésének megkezdéséig a szerződéstől elállhat, ezt követően 
a szerződést a teljesítésig 30 napos felmondási határidő mellett felmondhatja. A Megrendelő 
elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a Vállalkozói Díj arányos részét 
megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a 
vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

8.2. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződést 30 napos felmondási határidő mellett a 
Megrendelőhöz címzett felmondással indokolás nélkül megszüntetni.

8.3. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor 
megszüntethetik. Az erről szóló megegyezést kizárólag írásban köthetik, és a Felek együttes 
aláírásával érvényes. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a már teljesített szolgáltatásokat a 
Vállalkozónak kifizetni.

8.4. Amennyiben valamelyikszerződőfél a jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, úgy 
azonnali hatályú felmondásnak van helye.

9. Titoktartásra és adatvédelemre vonatkozó előírások

9.1. A szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amely a másik 
fél múlt-, jelen-vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira 
vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a Felek bizalmasnak 
tekintik. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen szerződés 
teljesítésével kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt 
harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem 
reprodukálhatja.

9.2. A Felek rögzítik, hogy kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi 
szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv."), valamint az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 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 2016/679. számú rendelete („GDPR") rendelkezéseit.

9.3. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére bocsátott 



személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az 
adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. A Felek kijelentik, hogy a 
jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy 
személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik.

9.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Infotv. 26.§ (2) bekezdése alapján, az 
abban foglalt tartalommal köteles adatot szolgáltatni jelen szerződés vonatkozásában.

10. Nyilatkozatok

Mindkét fél kijelenti, hogy

képviselői felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen szerződés aláírására és 
teljesítésére;

nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját 
teljesítési készségére, illetve képességére.

A jelen szerződés keretében esetlegesen elvégzendő Custom Development esetén a 
Megrendelő biztosítja a Vállalkozó számára a feladatok elvégzéséhez szükséges számú és 
képzettségű Megrendelő oldali szakértők, munkaidőben folyamatosan rendelkezésre álljanak, 
továbbá a Vállalkozó számára átadja a szükséges adatokat, valamint biztosítja a szükséges 
hardveres és szoftveres környezetet, melyhez a Vállalkozó szakemberei számára távoli 
hozzáférést ad.

A Felektudomásulveszik, hogy a Megrendelő oldali szakértők rendelkezésre állása szünetel a 
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefváros Polgármesteri Hivatalnál fennálló igazgatási 
szünetek idejében.

11. Szerzői Jog

11.1. A Vállalkozó által jelen szerződés létrejöttét megelőzően létrehozott és a jelen szerződés 
teljesítése során a jelen szerződés keretében esetlegesen elvégzett Custom Development (CD) 
eredményeire vonatkozóan kizárólag Magyarország területére kiterjedő, nem kizárólagos, 
harmadik személy részére át nem ruházható a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
(Szjt.) 17. § a)-d) és f.)-g) pontjaiban meghatározott felhasználási módokra ki nem terjedő 
felhasználási engedélyt ad a Megrendelő részére. A Megrendelő ezen szellemi alkotásokat a 
saját szervezetén belül használhatja.

11.2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, jogosultsága, 
amely a Megrendelőre jelen szerződéssel ruházott felhasználási jogok gyakorlását korlátozná 
vagy kizárná.

11.3. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban körülírt felhasználási jogok a Vállalkozói Díj 
maradéktalan megfizetését követően illetik meg a Megrendelőt.

11.4. Jelen 11. pontban meghatározott bármely kötelezettség Megrendelő által történő 
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
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12. Jogviták rendezése

A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások 
útján kívánják rendezni, csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem 
vezetett eredményre.

13. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. éviV. 
törvény és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható.

14.2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő követelések elévülését a Ptk. 6:25. 
§ (1) bekezdéseszerinti körülményeken kívül a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás 
is megszakítja.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezi annak
1. számú melléklete (Teljesítésigazolási jegyzőkönyv),
2. számú melléklete (A Vállalkozó ajánlata).

Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, öt magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Amelyből 
négy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illeti meg.

Budapest, 2023...............................

Megrendelő 
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András 
polgármester

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Dátum: Budapest, 2023..............................

dr. Sajtos Csilla jegyző nevében és megbízásából

dr. Székelyhídi Lívia 
jogi irodavezető

Vállalkozó 
GDi Magyarország Kft.

képviseletében

Tóth Laszlo
ügyvezető
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Fedezet:20301-es címen
Dátum: Budapest, 2023................................
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető
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l.sz. melléklet

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

Igazolom, hogy a(z) ..................... azonosító számon nyilvántartott vállalkozási szerződés szerint
................................... , mint Vállalkozó 20........................................- án/ én az alábbi teljesítést elvégezte:

Elvégzett teljesítés megnevezése:

................................................................... (mennyiség).....................

A megrendelés időpontja (év, hónap, nap)
20.......................

A teljesítés nettóértéke:..................Ft., 27% áfával összesen Ft., azaz......................Ft.

Fentiek alapján a Vállalkozó jogosult a fenti összegről számla kibocsátására a Megrendelő felé.

Budapest, 20..........................................

Megrendelő
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2.SZ. melléklet

VÁLLALKOZÓ AJÁNLATA


