
Weblap-karbantartási Szerződés 
 

amely létrejött egyrészről Tabajd Község Önkormányzata (8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.), 
képviseli: Dr. Temesszentandrási György polgármester, adószám: 15727574-2-07), mint 
megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről Kiss Tibor egyéni vállalkozó (8086 Felcsút, Pozsonyi utca 1/A, an: Lévai Mária, 
Kunhegyes, 1979.09.18., adószám: 66158932-2-27), mint megbízott (továbbiakban 
Megbízott) között az alábbiak szerint: 
 
1., A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Tabajd Község Önkormányzata részére a 
jelenleg is működő tabajd.hu tájékozató weblapot tartalmilag és dizájnjában frissíti, majd 
ennek tartalmát folyamatosan karbantartja. Ennek keretében a Megbízott vállalja: 

1.1.  Az oldalt működtető tartalomkezelő rendszer biztonsági frissítését, a frissítés 
megjelenését követő 48 órán belül. 

1.2. a tárhely szolgáltatás alkalmazásainak (Apache, PHP, MySQL) frissítéséből 
esetlegesen bekövetkező működési problémák kezelése a tárhely szolgáltató 
technikai kapcsolattartóival. 

1.3.  a weboldal képeinek, szövegének cseréjét, új tartalom feltöltését havonta 
legfeljebb 2 órában (körülbelül 2 alkalom). 

A szerződés csak a fenti website-ra vonatkozik. Az átadás után, további fejlesztések, akár 
design, akár oldalak számának bővítése, nem képezi a jelenlegi szerződés részét, arról külön 
egyeztetés szükséges a felek között. 
 
2., A Megbízott nem felelős a weboldal mögött lévő tárhely szolgáltatásért, mivel azt a 
megbízó harmadik féltől veszi igénybe. 
  
3., A Megbízott ellátja továbbá a domainnel, a tárhellyel és a webes megjelenéssel 
kapcsolatos tanácsadást. 
 
4., A Megbízott tevékenységét munkalappal dokumentálja, melyet számlájával együtt minden 
hónap ötödik munkanapjáig eljuttat a Megbízónak. A megbízási díj a számla beérkezését 
követő tizenötödik napig kerül utalásra a Megbízott 10402001-50526683-83881001 számú 
bankszámlájára. 
 
5., A Megbízó az 1.-3. pontban meghatározott tevékenységét átalánydíjas rendszerben végzi. 
A Megbízott jelen szerződésben biztosított szolgáltatásért 3000 Ft+Áfa/hó, azaz háromezer 
forint+Áfa/hó megbízási díjra, illetőleg egyszeri 2000 Ft+Áfa, azaz kétezer forint + Áfa 
szerkesztői díjra jogosult. Az egyszeri szerkesztési díjat a Megbízott első havi számlájában 
jogosult érvényesíteni. 
 
6., A Megbízó viseli a domain-regisztráció egyszeri díját, valamint a domain és az e-mail 
szolgáltatás éves fenntartási díját. 
 
7., A Megbízott tartós, nem tervezhető távolléte esetére a Megbízó jóváhagyásával 
gondoskodik az 1.-3. pontban részletezett feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel 
rendelkező személlyel történő helyettesítéséről. 



8., Jelen szerződést a Felek határozott időre, 2013. december 1. napjától 2014. december 31. 
napjáig kötik meg. A határozott időtartamon belül a szerződés csak közös megegyezéssel, 
írásban módosítható. 

9., A feleket megilleti a szerződés rendes felmondásának joga. A szerződést rendes 
felmondással a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 60 napos határidővel lehet 
felmondani. 

10., A szerződés 8., 9., pontok szerinti megszűnése esetén a Megbízott köteles a megszűnés 
napján a weblap, a domain és a tárhely valamennyi azonosítóját és jelszavát a Megbízónak 
átadni. 
 
11., A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni. 
 
A felek a szerződést, mint akaratukban mindenben egyezőt, áttanulmányozás és értelmezés 
után írták alá. 
 
Tabajd, 2013. …………………… 
 
 
 
 
 
               Dr. Temesszentandrási György                                        Kiss Tibor 

    Megbízó                                                          Megbízott 
 
 
 

 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 


