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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 31-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Híradó című önkormányzati lap 
nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2017. (I.31.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Híradó című önkormányzati lap nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TYPO SZOLG HUNGÁRIA Kft-vel 2017. 
március 1-től 2019. december 31-ig tartó időtartamra, 174.000,- Ft + ÁFA/hó díjjal 
vállalkozási szerződést köt, továbbá az önkormányzati lap postázási és szállítási költségeire 
18.000,- Ft + ÁFA/hó előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a vállalkozási szerződés megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt, 
hogy a bruttó 205.560,- Ft/hó összeget az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe tervezze 
be. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
    Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: 2016. február 28., illetve folyamatos a 2017. évi költségvetés tervezése 
 

 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.        Lippai Csaba  sk. 
         képviselő               képviselő 
   jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 37/2017. (I.31.) Kt. sz. határozathoz” 
 
 

Vállalkozási szerződés 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő u. 20., képviseli: Győri Máté polgármester), 
mint megbízó – a továbbiakban, mint megrendelő – , másrészről 
 
a TYPO SZOLG HUNGÁRIA Kft . (2451 Ercsi, Vízvári u. 17., adószám: 14926536-2-07, 
cégjegyzékszám: 07-09-017255, bankszámlaszám: 10700701-49535503-51100005) 
képviseletére jogosult: Máté Csaba ügyvezető – a továbbiakban, mint vállalkozó – között az 
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek 2017. március 1. napjától terjedően 2019. december 31. napjáig határozott 

időre szóló vállalkozási szerződést kötnek az alábbi kötelemben előírt feltételekkel. 
 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben részletezett megrendelés 
alapján az Ercsi Híradó c. önkormányzati lapot nyomdai úton előállítja, megfelelő műszaki 
színvonalon elvégzi, majd a megrendelő által megadott címre a lent meghatározott 
példányszámban azt leszállítja. 
 
Műszaki paraméterek: 
 

Méret: A/4 
Szín: borító 4+1, belívek: 1+1 
Papírminőség: 70 g-os, fatartalmú műnyomó 
Kötészet: irkafűzött 
Példányszám: 3300 db 
Oldalszám: 16 oldal 

 
2. Vállalkozó a nyomdai termék létrehozása során köteles biztosítani az önkormányzati újság 

nyomdai elkészítéséhez szükséges személyi, tárgyi, műszaki-technikai feltételeket. 
 
3. Az újság megjelenésének tervezett időpontja a tárgyhónap 14. napja. A megrendelő a 

szerkesztő által nyomdakészre előkészített anyagot legkésőbb a megjelenés napját 
megelőző 4. munkanapig köteles eljuttatni és átadni a vállalkozó részére elektronikus 
formában (composit pdf vagy színre bontott ps fájlban). 

 
4. Az újságban megjelenő cikkekért és annak tartalmáért a vállalkozó felelősséget nem vállal. 

A nyomdai tördelés a megrendelő által megbízott szerkesztő feladata, aki a nyomdailag 
megszerkesztett (tördelt) kiadványt juttatja el a vállalkozó felé. 

 
5. Szerződő felek rögzítik, miszerint a jelen kötelemben rögzített eredmény szerződésszerű 

létrehozása esetén a vállalkozót havi 174.000,- Ft + ÁFA vállalkozói díj, valamint 18.000,- 
Ft + ÁFA szállítási díj illeti meg, melyet a megrendelő az aktuális havi kiadás realizálását 
követő 8 napon belül, a vállalkozó által irányadó jogszabályoknak megfelelő módon 
kibocsátott számla benyújtása ellenében köteles, banki átutalás útján megfizetni.  
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6. Szerződő felek megállapodása szerint a vállalkozói díj összege határozott összeg, azaz 
irányadó kötelmi jogi tartalma alapján annak megváltoztatására kizárólag a felek 
egybehangzó akarat kijelentését hordozó, írásba foglalt szerződésmódosítás létrejötte 
esetén van mód és lehetőség. Ezen klauzula alapján tehát a vállalkozó a szerződés 
időtartalma alatt sem az anyagárak, sem a nyomdai egységárak változása esetén nem 
jogosult a havi díjösszeg egyoldalú módosítására. 

 
7. Felek megállapítják, hogy a nyomdatermék minősége akkor szerződésszerű, ha a hibás 

mennyiség a 2% mértéket nem haladja meg. Rögzítik továbbá azt, hogy a megrendelő 
szerződésszerűen minőségi reklamációt kizárólag az átvételtől számított 48 órán belül 
terjeszthet elő. Ugyanezen határidőn belül terjesztheti elő – az átadás-étvétel időpontjától 
számítottan – mennyiségi kifogását megrendelő. 

 
8. A nyomdai termék szállítását a vállalkozó végzi el, az ezzel kapcsolatos ügyintézés, 

adminisztráció és szállítás szervezése a feladatkörébe tartozik azzal, hogy az aktuális 
lappéldányokat a külön normában meghatározott és részére jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg átadott külön ívben felsorolt intézmények, jogalanyok, egyéb természetes vagy 
jogi személyek részére az előírt példányszámban hiánytalanul és szerződésszerűen 
eljuttatja. 

 
9. Amennyiben a vállalkozó szállítási késedelembe esik, a késedelem arra a mennyiségre 

vonatkozik, melyet a vállalt teljesítési és szállítási határidőben ténylegesen átadni nem 
tudott. 

 
10. Azon nem várt esetben, amennyiben a megrendelő a kivitelezés során és annak 

folyamatában utasítását módosítja és ennek következményeként az érintett nyomdai 
műveletek programozott ideje nem tartható, úgy a vállalkozó kezdeményezheti a határidő 
módosítását azzal, hogy ennek hiányában a vállalkozó késedelembe esik, melynek 
jogkövetkezményeit viselni kénytelen. 

 
11. Vállalkozó a megrendelő erre irányuló igénye esetén a jelen szerződés tárgyát képző   

időszaki lap vonatkozásában nyomdájában gyártásközi megtekintést, betekintését és 
ellenőrzést enged. 

 
12. Megrendelő az azonnali elállás jogával élhet, amennyiben a vállalkozóval szemben 

jogerős bírósági határozat alapján felszámolási vagy csődeljárás indul, továbbá  
végelszámolási eljárás kerül folyamatba tételre. Megilleti még a megrendelőt az azonnali 
elállás joga azon esetben, amennyiben az időszaki lap 2 egymást követő alkalommal vagy 
6 hónap alatt két ízben a vállalkozó szerződésszegő magatartására visszavezethetően nem 
jelenik meg az előírt határidőben. Vállalkozót az azonnali elállás joga illeti meg, 
amennyiben a megrendelő 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik. 

 
13. Vállalkozót e szerződésben foglaltak teljesítése esetén a végzett szolgáltatás arányában, 

számla ellenében vállalkozói díj illeti meg.  
 
14. E szerződést felek 2017. március 1-től 2019. december 31-ig terjedő határozott időre  

kötik. 
     A szerződést bármelyik fél jogosult indokolás nélkül – 30 nap felmondási idővel – 

felmondani. Szerződésszegés esetén azonnali hatályú – rendkívüli – felmondásnak van 
helye. 
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15. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés akarat kijelentéseiket tartalmazza, s azt 
helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá. 

 
 
Kelt: Ercsi, 2017. március 1. 
 
 
 
 
 
 
        Ercsi Város Önkormányzat              TYPO SZOLG HUNGÁRIA Kft . 
           Győri Máté polgármester                       Máté Csaba ügyvezető 
 
 
 
 
 
 
        pénzügyi ellenjegyző 

 
 
 

 


