
 E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. február 2-án  

tartandó ülésére 
 
Az előterjesztés tárgya:  Szerverközpont működtetésére megállapodás 

megkötése (GVOP 4.3.1. pályázat)  
 
Iktatószám: 000555/2012.                                Melléklet: 2 db megállapodás 
 
A napirend előterjesztője:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 27. § (2) bek. 
  
 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: 

Varga Zsolt a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
munkaszervezetének vezetője  

 
Határozatot kapja: 

Varga Zsolt a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
munkaszervezetének vezetője  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2004-ben, a GVOP 4.3.1. számú 
pályázaton jelentős, 480 MFt. összegű támogatást nyert el integrált számítógépes 
önkormányzati programok vásárlására, és az ezek működtetéséhez szükséges szerverközpont 
létesítésére a mohácsi, bonyhádi és a pécsváradi kistérséggel közösen. A pályázat gesztora a 
pécsváradi társulás volt. Önerő az önkormányzatokat, illetve a kistérségeket nem terhelte, a 
működtetési költségeket azonban vállalni kellett. 
 
 
A beruházás eredményeképpen – többek között – a komlói hivatal által ma is használt 
pénzügyi-számviteli, valamint a hivatali weblapot működtető rendszerek kialakítására került 
sor. A szerverközpontot 2010. augusztus 31-ig a pécsváradi társulás működtette, 2010. 
szeptember 1-jétől pedig a komlói hivatalba került áthelyezésre. Az áthelyezés fő indoka az 
volt, hogy a szerverközpont megfelelő működtetéséhez szükséges feltételek – klimatizált, 
hidegburkolatú szerverszoba tűzzáró ajtóval, emeleti elhelyezéssel, felügyelettel, elégséges 
internet kapcsolattal – itt állnak rendelkezésre. Fenti fordulónapig a működtetési költségekkel 
elszámoltunk, és hosszas vitát követően úgy állapodtunk meg, hogy a pécsváradi kistérség 
részére 3.728.664,- Ft-ot fizetünk meg. Ezt az összeget évről évre be is terveztük a városi 
költségvetésbe, de mivel az ezt követő időszak – a komlói működtetés – költségeinek 
vonatkozásában nem sikerült megállapodni, kifizetésre nem került sor. 2011. év végén a 
komlói társulás részére kiutaltuk az összeget azzal a megkötéssel, hogy csak a megállapodás 
megkötését követhetően fizethető ki. A megállapodást nehezítette, hogy EU-s 
jogszabályváltozás folytán a pályázati működtetési kötelezettség 2009. decemberében lejárt. 
Így a programokat nem használó önkormányzatok a fenntartásban teljesen érdektelenné váltak 
(hiszen megszűnt a visszafizetési kötelezettség), a költségek viselésére sem hajlandóak, és 
nem is kötelezhetőek.  
 
A városok (Bóly, Bonyhád, Pécsvárad és Komló) a pénzügy-számviteli rendszert, valamint a 
weblapot használják jelenleg is. A rendszer működtetésében többen vagyunk tehát érdekeltek. 
Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy bérelt tárhelyeket vegyünk igénybe, de ennek 
költsége csaknem kétszerese a saját működtetésnek. Fentiek alapján a január 17-én tartott 
egyeztetésen az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodást készítettük elő. 
Tekintettel arra, hogy a kistérségek 2013. január 1-jével megszüntetésre kerülnek, a 
megállapodás már a városok között jönne létre, és a gesztor Komló lenne. A megállapodás 
értelmében a városok vállalják, hogy a kistérségi szinten hozzájuk tartozó településekkel a 
költségek viselésében megegyeznek. Erre vonatkozóan a 2. sz. melléklet szerinti 
megállapodást készítettük elő. Mindkét szerződés esetében figyelembe vettük a 
költségmegosztás alapjául a lélekszámot, valamint a használt munkaállomások számát is. 
 
Tekintve, hogy mindegyik önkormányzatnak érdeke a megállapodás, és a költségek 
megoszlása is méltányos, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 
javaslatot szíveskedjenek elfogadni.   
 
 
 
 
 



 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
A képviselő-testület – a címzetes főjegyző előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Szerverközpont 
működtetésére megállapodás megkötése (GVOP 4.3.1. pályázat) című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. A képviselő- testület elfogadja a GVOP 4.3.1. számú pályázat lezárásáról szóló 
beszámolót. 
 

2. A képviselő- testület jóváhagyja a szerverközpont működtetésére, és a költségek 
megosztására vonatkozó, 1. számú melléklet szerinti megállapodást. 

 
3.  A képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

megállapodást a költségek térségen belüli megosztásáról. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására, illetve 

arra, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
ülésén a megállapodásokban foglaltak szerint járjon el. 

 
Határidő:  2012. március 1. 
Felelős:  Polics József  polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2012. január 28. 
 
 
 
        dr. Vaskó Ernő 
                 címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az előterjesztés 1. számú melléklete 
 

Megállapodás 
– amely – 

 
létrejött a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás (7720 Pécsvárad, Gyenes Tamás u. 
6/2.; képviseli: dr. Wekler Ferenc elnök), a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (7150 
Bonyhád, Szabadság tér 1.; képviseli: Potápi Árpád elnök), valamint a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás (7300 Komló, Városház tér 3.; képviseli: Polics József 
elnök), - továbbiakban, mint Társulások - Pécsvárad Város Önkormányzat (7720 
Pécsvárad, Szentháromság tér 3., képviseli: dr. Bíró Ferenc polgármester), Bonyhád Város 
Önkormányzat (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12., képviseli: Potápi Árpád János 
polgármester), Bóly Város Önkormányzat (7754 Bóly, Rákóczi u. 3., képviseli: Hárs József 
polgármester), Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3., képviseli: Polics 
József polgármester), - továbbiakban, mint Városok - között az alulírott helyen és időben, az 
alábbi feltételekkel. A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulást jelen megállapodás megkötése 
során a csatolt 1. sz. melléklet alapján Bóly Város Önkormányzata teljes jogkörrel eljárva 
képviseli.  
 
1.) A Társulások a GVOP 4.3.1. pályázat keretében kistérségi elektronikus közigazgatási 

szolgáltatások fejlesztésére nyertek támogatást. A pályázat lezárásra, megvalósításra 
került. A szoftvereket használó önkormányzatok hivatalai a programokat továbbra is 
használni kívánják. Ennek leggazdaságosabb formája, hogy bérelt tárhelyek 
igénybevétele helyett a kiépítésre került ASP központ működtetését továbbra is 
biztosítják. A feladat további ellátása, és a szükséges fedezet biztosítása érdekében, 
valamint a felmerült korábbi költségek elszámolása tárgyában Felek jelen szerződést 
kötik.  

 
2.) Felek 2010. augusztus 31. napjáig felmerülő költségekkel elszámoltak. Az elszámolás 

alapján a reá eső költséget a bonyhádi kistérség teljes egészében, Bóly Város 
Önkormányzata részben megfizette. A komlói kistérség ezen elszámolás alapján 
3.728.664 Ft, Bóly Város Önkormányzata további 942.983 Ft megfizetésével tartozik, 
amelyet jelen megállapodás aláírásától számított 15 napon belül átutal a gesztor 
pécsváradi kistérségi társulás részére. A pécsváradi kistérségi társulás vállalja, hogy az 
összeg beérkezését követő 15 napon belül intézkedik a szerverközpont 2010. 
szeptember 1. és 2011. december 31. közti időszakra eső működtetési költségeinek 
rendezéséről, jelen megállapodásban foglaltak szerint.  

 
3.) Felek megállapítják, hogy a 2010. szeptember 1. és 2011. december 31. közti 

időszakban a szerverközpont működtetési költsége bruttó 237.500 Ft/hó volt, és ezen 
felül a komlói kistérség bruttó 383.000 Ft javítási költséget fizetett ki. A működtetési 
költség tehát mindösszesen 4.375.000 Ft volt a 16 hónapra. Felek megállapítják, hogy 
a költségekből a komlói kistérség az áramdíj és a javítási költségek megfizetésével 
1.983.000 Ft-ot rendezett. A fennmaradó 2.192.000 Ft-ot a másik három kistérség 
vállalja megfizetni egyenlő arányban oly módon, hogy jelen megállapodás aláírásától 
számított 15 munkanapon belül működési célú pénzeszköz átadásként 730.670 Ft-ot 
utal át a pécsváradi kistérségi társulás részére. A fizetési kötelezettséget a kistérség 
önkormányzatai közti megállapodás alapján vagy a városi önkormányzat vagy 
közvetlenül a kistérség teljesíti.  

 



4.) A Városok megállapodnak, hogy a szerverközpontot közösen működtetik. A 
pécsváradi társulás helyett 2012. január 1-jétől Komló Város Önkormányzatát jelölik 
ki a gesztori feladatok ellátására. A pécsváradi kistérségi társulás a közös beruházással 
beszerzett eszközöket (pl. szervergépek, szünetmentes áramforrások) és immateriális 
javakat (pl. szoftverek, felhasználói jogosultságok, licencek) jelen szerződés aláírását 
követő 30 napon belül előre egyeztetett módon Komló Város Önkormányzat részére 
térítésmentesen átadja azzal, hogy ezek a Városok közös tulajdonába kerülnek, úgy, 
hogy mindegyik városi önkormányzatot ugyanakkora tulajdonrész illet meg, 25-25 % 
arányban.  

 
5.) Az ASP központ költségeit 2012. január 1-jétől Felek a szerződés 2. számú 

mellékletében részletezettek alapján havi bruttó 200.000 Ft-ban, azaz kettőszázezer 
forintban állapítják meg, amely összeget közösen biztosítják pénzeszköz átadás 
formájában (Áfa-mentes) a következők szerint megosztva: 

 
Komló:    90.000 Ft/hó 
Pécsvárad:    35.000 Ft/hó 
Bonyhád:    40.000 Ft/hó 
Bóly:     35.000 Ft/hó 

 
- A pénzügyi fedezetet a Városok biztosítják, a programokat használó többi 

kistérségi településsel erről külön megállapodást kötnek.  
 
- A költségeket a Városok negyedévente előre fizetik meg a gesztor részére 

átutalással (számlaszám: OTP 11731063-15331524) úgy, hogy az első két részletet 
(2012. I. és II. negyedév) 2012. március 31-ig utalják át. 

 
- Gesztor a befizetésekről elkülönített nyilvántartást vezet, minden év március 31-ig 

elszámol az előző évben felhasznált összegekkel, különös tekintettel az 
elkülönítetten mért áramdíjra és a javítási költségekre, melyek előre pontosan nem 
határozhatóak meg. (Óraszám: 2220507, Óraállás 2012. január 1-jén: 49.200)  

 
- Gesztor jelen megállapodás 3. számú melléklete alapján (vállalkozói ajánlat) 

szerződést köt a szerverközpont felügyeletére. 
 
- Gesztor jogosult arra, hogy 15 napos fizetési késedelmet követő, 15 napra szóló 

fizetési felszólítás határidejének eredménytelen letelte esetén jelen szerződés 4. 
számú melléklete szerinti hatósági átutalás alapján követelését érvényesítse, illetve 
ennek eredménytelensége esetén a felhasználót, illetve az érintett 
munkaállomásokat a szerverközpont használatából kártérítési, illetve kártalanítási 
kötelezettség nélkül kizárja. 

 
6.) Felek felhatalmazzák a gesztort, hogy a szerverközpont fejlesztéséről, további 

felhasználók bevonásáról, új programok telepítéséről gondoskodjon annak érdekében, 
hogy az állandó költségek csökkenjenek.  

 
7.) A pályázat keretében beszerzett, valamint az esetleges fejlesztések során az ASP 

központ gépein működő szoftverhasználati feltételek településenként – vagy az adott 
kistérség döntése szerint térségenként – külön megállapodás alapján kerülnek 
rendezésre, ez nem része jelen szerződésnek. 



 
8.) Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést felmondani minden év 

december 31. napjára lehet oly módon, hogy a döntést az adott év október 31-ig kell 
közölni a Gesztorral. 

  
9.) Jelen megállapodást Felek döntésre jogosult szerve megtárgyalta, és 

……………………………. számú határozataival jóváhagyta.  
 
2012. ……………………………… 
 
 
 
 Komlói Kistérség Völgységi Többcélú 
 Többcélú Önkormányzati Társulás Önkormányzati Társulás 
 és Komló Város Önkormányzat és Bonyhád Város Önkormányzat 
 képviseletében: képviseletében: 
 
 
 …………………………… …………………………….. 
 Polics József elnök, polgármester Potápi Árpád János elnök, polgármester 
 
 
  Pécsváradi Többcélú 
  Kistérségi Társulás 
  képviseletében: 
 
 
 ……………………………….. 
 dr. Wekler Ferenc elnök 
 
 
 Pécsvárad Város Önkormányzat Bóly Város Önkormányzat 
 képviseletében: képviseletében: 
 
 
 ……………………………. …………………………….. 
 Bíró Ferenc polgármester Hárs József polgármester



A megállapodás 1. sz. melléklete 
 
 
 
 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 
 
 

A Mohácsi Többcélú Önkormányzati Társulás és Bóly Város Önkormányzata 
nyilatkozik, hogy a GVOP 4.3.1 számú pályázattal kapcsolatos minden jog és 
kötelezettség, az azzal kapcsolatos minden megállapodás megkötése és pénzügyi 
kötelezettség teljesítése Bóly Város Önkormányzatát illeti meg, illetve terheli. 
Bóly Város Önkormányzata minden, e tárgykörben korábban megkötött 
megállapodás tekintetében a mohácsi kistérség helyébe lép. 
 
………….., 2012. ………………… 
 
 
 
 Mohácsi Többcélú Bóly Város Ön kormányzat 
 Önkormányzati Társulás képviseletében: 
 képviseletében:  
 
 
 ……………………………. …………………………… 
 Szekó József elnök Hárs József polgármester 
 
 



A megállapodás 2. sz. melléklete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerver üzemeltetésének költségei: 
 

(Az összegek bruttóban kerültek meghatározásra, mert nem vagyunk Áfa-
visszaigénylők) 

 
 

Áramköltség (külön mérő alapján):      85.000 Ft/hó 
 
TF Center (6/2 M bérelt vonal+felügyelet)   100.000 Ft/hó 
 
Javítási költségek:        15.000 Ft/hó 
 
Összesen        200.000 Ft/hó 

 



A megállapodás 3. sz. melléklete 
 

 
www.tfcenter.hu 

TF Center Kft. 
7300 Komló, Pécsi út 1.  Tel: 72/487-860, Fax: 72/581-860 

 

 
 

Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Dr. Vaskó Ernő jegyző úr részére 
 
Tárgy: Árajánlat 
 
 
 
 

Tisztelt Uram! 
 
 
Megbeszélésünkre hivatkozva, elkészítettem árajánlatunkat a Corso rendszer működéséhez 
szükséges szerverek üzemeltetésére.  
 
 
Szerver felügyelet tartalmazza: 
 

• Biztosítjuk a garantált 6/2 Mbit/sec sebességű bérelt vonalat 

• A keletkezett hardver, illetve szoftveres beállítási hibák javítását munkanapokon 8 és 16 
óra között a bejelentéstől számított fél órán belül megkezdjük a Megrendelő telephelyén, 
illetve a távoli elérés lehetőségével. A szoftveres hibák elhárításának ideje maximum 3 
óra, hardveres hibák javítása legfeljebb 72 óra. Különleges esetekben, illetve rajtunk 
kívül álló okok miatt (pl. alkatrész nem beszerezhető, az operációs rendszer teljes 
összeomlása, internetszolgáltatói hiba, tartós áramszünet, stb.) a fent említett javítási 
időket nem tudjuk tartani, de erről a fent említett időponton belül értesítjük Önöket. 

• Hibától függetlenül, minimum heti 3 alkalommal általános ellenőrzést végzünk az 
eszközön (ez történhet távoli eléréssel is). Figyeljük a log file-k tartalmát, ellenőrizzük a 
betörési kísérleteket, és ha szükséges elvégezzük a feljelentéseket az NHH felé. Ezzel 
egyidejűleg ellenőrizzük a vírusellenőrző rendszer állapotát, és a szerver 
vírusmentességét, figyeljük a merevlemez telítettségét és kondícióját, és igény illetve 
megállapodás alapján mentéseket készítünk. Elvégezzük az operációs rendszer rendszeres 
frissítését.  

• Elvégezzük a vírusellenőrző és a szerver operációs rendszer frissítéseit. 

• Figyeljük a levelező rendszer bejegyzéseit 

• Teljes körű informatikai segítségnyújtást biztosítunk új programrendszerek 
bevezetéséhez, meglévő operációs  illetve irodai rendszerek használatához. 

• Naponta mentést készítünk a Corso rendszerről, és ezeket a mentéseket 10 napra 
visszamenőleg megőrizzük. 

http://www.tfcenter.hu/


• ellenőrizzük a 2 db Zyxell tűzfal forgalmát, mentjük beállításait, cseréljük tápegységeiket 

• ellenőrizzük a szünetmentes áramforrások állapotát, az akkumulátorok elhasználódásáról 
tájékoztatjuk Önöket 

• Üzemeltetjük a weblapokat kiszolgáló Linux szervert 
 
 
Szerverpark havi üzemeltetési díja Bruttó: 100 000 Ft/hó 
 
 
További kérdései esetén állok rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 
 
 
 
Tóbiás László 
06-30/9893-667 
E-mail: tobias.laszlo@tfcenter.hu 
 
 
 
Az árak 2012. január 1-től 2012. december 31-ig érvényesek, és tartalmazzák a 27 %-os 
általános forgalmi adót. 
 

 

Kelt: Komló, 2011. december 12. 

       Tisztelettel: 

   
Tóbiás László 
TF Center Kft. 

 
 

 
 

mailto:tobias.laszlo@tfcenter.hu


A megállapodás 4. sz. melléklete 
 

Felhatalmazó levél 
(hatósági átutalás alapításához) 

 
 

……………………………………………………………………..Társulás (székhely: 
……………………………………............……., törzsszám: ………………………, 
adószám: ……………………………..) számlatulajdonos képviseletében kijelentem, 
hogy 2012. január 1-jei hatállyal gesztori szerződést kötöttem Komló Város 
Önkormányzatával, mint gesztorral. 
 
A gesztori szerződés 5.) pontja alapján felhatalmazom Komló Város Önkormányzatát 
(pénzforgalmi jelzőszáma a megállapodással kapcsolatban: OTP Komló 11731063-
15331524), hogy a …………………………………..Banknál vezetett 
…………………………….. számú pénzforgalmi bankszámlánk terhére hatósági 
átutalásra vonatkozó megbízást nyújtson be. 
 
Ezen felhatalmazást érvényesen csak Komló Város Önkormányzatának írásbeli 
hozzájárulásával lehet visszavonni. 
 
Kelt:…………………………… 
 
 
 
    Ph.  _____________________________ 
        Számlatulajdonos pénzintézetnél 
                   bejelentett aláírása 
 
 
 
Hatósági átutalásra vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt nyilvántartásunkba 
bejegyeztük, és az abban foglaltaknak eleget teszünk. 
 
 
 
Kelt: …………………………. 
 
 
      _____________________________ 
          Számlatulajdonos pénzintézete 
 
 
 
 



Az előterjesztés 2. sz. melléklete 
Megállapodás 

– amely – 
létrejött a Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3.; képviseli: Polics 
József polgármester) – mint Gesztor -, valamint Hosszúhetény Község Önkormányzata 
(7694 Hosszúhetény, Fő út 166.; képviseli: dr. Csörnyei László Sándor polgármester), a 
Mánfa Község Önkormányzat (7304 Mánfa, Fábián Béla u. 58.; képviseli: Hohn Krisztina), 
- Magyarhertelend Község Önkormányzat (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46., 
képviseli: Kovács Gyula polgármester), Bodolyabér Község Önkormányzata (7394 
Bodolyabér, Petőfi u. 21., képviseli: Böröcz Tibor polgármester), Oroszló Község 
Önkormányzata (7370 Oroszló, Petőfi u. 29., képviseli: Kázmér Miklósné polgármester), 
Magyarszék Község Önkormányzat (7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33., képviseli: 
Kárpáti Jenő polgármester), Liget Község Önkormányzata (7331 Liget, József A. u. 9., 
képviseli: Vargáné Szabó Gabriella polgármester), Mecsekpölöske Község Önkormányzat 
(7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21., képviseli: Papp István polgármester), Szászvár 
Nagyközség Önkormányzata (7349 Szászvár, Május 1. tér 1., képviseli: Bék János 
polgármester), Kárász Község Önkormányzat (7333 Kárász, Petőfi u. 36., képviseli: Lép 
Péter polgármester), Magyaregregy Község Önkormányzat (7332 Magyaregregy, Kossuth 
L. u. 73., képviseli: Fülöpné Rákosa Ildikó polgármester) Vékény Község Önkormányzat 
(7333 Vékény, Fő u. 51., képviseli: Endrődi Tibor polgármester) - között az alulírott helyen és 
időben, az alábbi feltételekkel.  
 
1.) A bonyhádi, mohácsi, pécsváradi és komlói többcélú kistérségi társulások – 

továbbiakban: Társulások - a GVOP 4.3.1. pályázat keretében kistérségi elektronikus 
közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére nyertek támogatást. A pályázat lezárásra, 
megvalósításra került. A szoftvereket használó önkormányzatok hivatalai a 
programokat továbbra is használni kívánják. Ennek leggazdaságosabb formája, hogy 
bérelt tárhelyek igénybevétele helyett a kiépítésre került ASP központ működtetését 
továbbra is biztosítják. A feladat további ellátása, és a szükséges fedezet biztosítása 
érdekében, valamint a felmerült korábbi költségek elszámolása tárgyában az érintett 
Társulások, valamint Bóly, Bonyhád, Pécsvárad és Komló városok megállapodást 
készítettek elő és kötöttek. Ez a megállapodás jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. 
A hivatkozott megállapodás 5. pont 1. francia bekezdésében a városok vállalták, hogy 
a programokat használó többi kistérségi településsel külön megállapodást kötnek. 
Ezeket a viszonyokat Felek jelen megállapodással rendezik. 

 
2.) Felek megállapodnak, hogy a 2012. december 31-ig felmerülő költségeket Komló 

Város Önkormányzata viseli. 
 
3.) Felek megállapítják, hogy 2012. január 1-től a szerverközpont fenntartásának 

költségeiből a komlói kistérség településeire bruttó 90.000 Ft/hó összeg jut. E 
költségeket Felek az alábbiak szerint osztják meg: 

Hosszúhetény   9.000 Ft/hó 
Magyarhertelend   9.000 Ft/hó 
Magyarszék    9.000 Ft/hó 
Szászvár  13.000 Ft/hó 
Komló  50.000 Ft/hó 
Mindösszesen: 90.000 Ft/hó 

 



4.) A költségeket szerződő felek negyedévente előre fizetik meg Komló Város 
Önkormányzata részére átutalással (számlaszám: OTP 11731063-15331524) úgy, 
hogy az első két részletet (2012. I. és II. negyedév) 2012. március 31-ig utalják át. 

 
5.) Komló Város Önkormányzata gesztorként a befizetésekről elkülönített nyilvántartást 

vezet, és minden év március 31-ig elszámol az előző évben felhasznált összegekkel. 
Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben az elszámolás alapján többlet befizetési 
kötelezettség vagy visszafizetési kötelezettség keletkezik, úgy azt egymás közt a 3. 
pontban részletezett befizetések arányában osztják fel. 

 
6.) Gesztor jogosult arra, hogy 15 napos fizetési késedelmet követő, 15 napra szóló fizetési 

felszólítás határidejének eredménytelen letelte esetén jelen szerződés 2. számú 
melléklete szerinti hatósági átutalás alapján követelését érvényesítse, illetve ennek 
eredménytelensége esetén a felhasználót, illetve az érintett munkaállomásokat a 
szerverközpont használatából kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül 
kizárja. 

 
7.) A pályázat keretében beszerzett, valamint az esetleges fejlesztések során az ASP 

központ gépein működő szoftverhasználati feltételek településenként – vagy az adott 
kistérség döntése szerint térségenként – külön megállapodás alapján kerülnek 
rendezésre, ez nem része jelen szerződésnek. 

 
8.) Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést felmondani minden év 

december 31. napjára lehet oly módon, hogy a döntést az adott év október 31-ig kell 
közölni a Gesztorral. 

 
9.) Jelen megállapodást Felek döntésre jogosult szerve megtárgyalta, és 

……………………………. számú határozataival jóváhagyta.  
 
2012. ……………………………… 
 
 
 Komló Város Önkormányzat Hosszúhetény Önkormányzat 
 Polics József polgármester dr. Csörnyei László Sándor polgármester 
 
 
 Mánfa Község Önkormányzat Magyarhertelend Község Önkormányzat 
 Hohn Krisztina polgármestere Kovács Gyula polgármester 
 
 
 Bodolyabér Község Önkormányzat Oroszló Község Önkormányzat 
 Böröcz Tibor polgármester Kázmér Miklósné polgármester 
 
 
 Magyarszék Község Önkormányzat Liget Község Önkormányzat 
 Kárpáti Jenő polgármester Vargáné Szabó Gabriella polgármester 
 
 
 Mecsekpölöske Község Önkormányzat Szászvár Nagyközség Önkormányzat 
 Papp István polgármester Bék János polgármester 
 
 
 Kárász Község Önkormányzat Magyaregregy Község Önkormányzat 
 Lép Péter polgármester Fülöpné Rákosa Ildikó polgármester 
 
 Vékény Község Önkormányzat 
 Endrődi Tibor polgármester 
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