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Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SZMSZ 1.sz. mell. II/C. 36. pont 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SZMSZ 1.sz. mell. III/C. 6. pont 

 

 

Meghívott: - 

 

A határozatot kapják: - 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) II. emeleti nagytermének teljes 
átfogó felújítására 2008-ban került sor. Ekkor került kiépítésre a Képviselő-testület munkáját segítő, 
jelenleg is használt MikroVoks szavazatszámláló és konferencia rendszer. Az elmúlt évek során a 
szavazópultot működtető vezetékrendszer egy része került csak felújításra. Az ülés lebonyolításához 
szükséges számítógép és a hozzá tartozó operációs rendszer nem került frissítésre, azon még mindig 
Windows XP rendszer fut. Ennek frissítése már évek óta nem lehetséges. A számítógép javítása már 
nem megoldható. A szavazórendszer szoftvere sem került azóta frissítésre, ezért a rendszer mára 
elavulttá vált, működése nem biztonságos. 

A Képviselő-testület üléseinek zavartalan lebonyolítása, valamint a hanganyagok megfelelő 
rögzítésének biztosítása érdekében szükség van a jelenlegi rendszer korszerűsítésére.  

A meglévő rendszert a Globomax Zrt. építette ki, ahogy a használt eszközök (vezérlőegység, pultok, 
MV tábla), valamint a szavazatszámláló szoftver fejlesztője is ez a cég. A szoftver speciális jellegéből 
adódóan szükséges, hogy a rendszert kiépítő Globomax Zrt-vel megkötött support szerződés keretén 
belül oldjuk meg a jelenlegi szoftververzió frissítését, a meglévő eszközök karbantartását, cseréjét. 
Ezáltal nem szükséges egy új költséges rendszer kiépítése. A support szerződés időtartama a mellékelt 
szerződés-tervezet szerint 3 év, költsége 35.000,-Ft+ÁFA/hó. Ez tartalmazza a rendszer 
működőképességének biztosítását, illetve a szoftver mindenkori legfrissebb verziójának használatát.   

A költségvetési rendelet 2020. március 13-i elfogadását követően az Önkormányzat költségvetésében 
a MVoks szavazórendszer korszerűsítésére, a szoftver frissítésére nettó 2 M Ft került elkülönítésre. 
A Hivatal feladatkörébe tartozik a Képviselő-testület üléseinek lebonyolítása, az ülések technikai 
feltételeinek biztosítása, az ülésekről szóló jegyzőkönyvek elkészítése, ezért az átalánydíjas 
karbantartási szerződés a Hivatal és a Globomax Zrt. között jöhet létre. A Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal egyéb szolgáltatás előirányzata terhére a tárgyévi forrás biztosítható. A 
következő évek tekintetében a bázis szemléletű tervezés során a fedezetet be kell tervezni.  
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a szerződés megkötése során járuljon hozzá a beszerzési 
eljárás mellőzéséhez a speciális szolgáltatásra tekintettel.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottságok véleményének 
figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön az alábbi határozati javaslat elfogadásáról. 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményeinek figyelembevételével – megtárgyalta a „Prémium szerződés megkötése a Globomax 
Zrt-vel” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Globomax Zrt-vel megkötésre kerülő speciális support szolgáltatás 
igénybevételét mentesíti a beszerzési szabályzat hatálya alól. 

 



 

 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal három év 
futamidőre support szolgáltatási szerződést kössön a Globomax Zrt-vel a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal II. emeleti nagyterem szavazórendszerének karbantartása/üzemeltetése 
kapcsán a mellékelt szerződéstervezet szerinti tartalommal.  

 
3. A Képviselő-testület a kiadás tárgyévi fedezetét a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetésébe betervezett egyéb szolgáltatás előirányzat terhére biztosítja.  
 

4. A Képviselő-testület a futamidő alatt a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 
tervezése során a bázisszemléletű tervezés keretében az adott évi forrást biztosítja. A Képviselő-
testület utasítja a jegyzőt, hogy a fedezet futamidő alatti költségvetésekbe történő betervezéséről 
gondoskodjon. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

vezetőjeként az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti szerződést aláírja. 
 
Határid ő:   2020. július 31.,  
Felelős:       dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 

K o m l ó, 2020. július 13. 

 

         Polics József 
                    polgármester 
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1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szolgáltatási szerződés 

 
 
 
 
Ajánlattevő: Globomax Zrt. 
 
 
Szerződés tárgya: Átalánydíjas Karbantartási szerződés  

(MikroVoks SUPPORT PRÉMIUM) 
 

 

 

Szerződés sorszáma (Megrendelő):  
Szerződés sorszáma (Vállalkozó): GLOBA/20/04/0010 
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Jelen Átalánydíjas Karbantartási Szerződés létrejött egyrészről 
 

Megrendelő neve: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Képviseli:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Cég címe: 7300. Komló, Városház tér 3. 
Adóigazgatási szám:  15331524-2-02 
Bank és bankszámlaszám:  OTP Bank, 11731063-15724100 

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), másrészről   

Cég neve: GLOBOMAX Zrt.  
Képviseli:   Amberger Árpád vezérigazgató 
Cég címe: 1155 Budapest, Wysocki u. 1. 
Adóigazgatási szám: 23504550-2-42 
Bank és bankszámlaszám: Takarékbank, 65100235-11065797 

 mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között, 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az átalánydíjas karbantartási, 
hibaelhárítási, szoftvertámogatási feladat (MikroVoks support tevékenység) elvégzését 
az 1. sz. mellékletben található eszközökre, jelen szerződés keretében. 

 

2. Előzmények 

Vállalkozó a Megrendelő képviseletére jogosult számára az átalánydíjas javítási, 
karbantartási és szoftvertámogatási MIKROVOKS SUPPORT PRÉMIUM konstrukciót 
bemutatta. A felmerülő kérdések megválaszolását követően Megrendelő úgy 
határozott, hogy Vállalkozó GLOBA/20/04/0010 számú ajánlata alapján a szolgáltatást 
megrendeli. A szolgáltatás célja a telepített termék funkciója fontosságának megfelelő 
üzem- és adatbiztonság, meghibásodás esetén a soron kívüli hibaelhárítás és 
prevencióként a rendszeres karbantartás. Jelen szerződés aláírásával megszűnik a Felek 
között eddig kötött mindennemű MikroVoks support megállapodás. 

 

3. Vállalkozó kötelezettségei 

3.1. Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges, elegendő számú és szaktudású 
személyzet biztosításáért. 

3.2. Évi egy alkalommal a megrendelő igényeihez igazodva ingyenes kiszállással a 
helyszínen elvégzi a rendszerbeállítások ellenőrzését. A Megrendelő kérésére 
frissítő oktatást tart a rendszer kezeléséről. 
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3.3. Esetleges meghibásodás esetén, munkanapokon 7:30-8:00 óra között tett 
bejelentést követően aznap, ezen időpont utáni bejelentés esetén legkésőbb a 
következő munkanapon 8.00 órakor megkezdi Megrendelőnél a hiba elhárítását.  

3.4. Amennyiben a gyors hibaelhárítás megkívánja, futárszolgálattal csereeszközt küld 
Megrendelő részére. 

3.5. A hiba elhárításához szükséges cserealkatrészeket díjtalanul biztosítja. 

3.6. Amennyiben szoftverhiba jelentkezne és a hiba jellege lehetővé teszi, távoli asztal 
eléréssel azonnal javítja a szoftvert. 

3.7. A Vállalkozó a javítási, karbantartási feladatokról, a felmerült hibák elhárításról 
munkalapot készít, melyen a Megrendelő aláírásával igazolja a munka elvégzését. 

3.8. Működést akadályozó szoftver hiba esetén a szerződéssel rendelkező partnereket 
névre szólóan értesíti a hibáról és a javítás módjáról. Új szoftver szolgáltatásokról 
hírlevélben, ill. folyamatosan a cég honlapján tájékoztatja a partnereket. 

3.9. Vállalkozó díjtalan szoftverkövetést biztosít. 

3.10. A Vállalkozó a szoftverújdonságokról a telephelyén rendszeresen tájékoztatást ad, 
ennek időpontjáról előtte tájékoztatja a Megrendelőt. 

3.11. Új termékcsoportba tartozó termék vásárlása esetén 10 % kedvezményt biztosít a 
termék és 20 % kedvezményt a szoftver és 25% kedvezményt biztosít az ismétlő 
oktatás árából. 

3.12. Telefonos forródrótot üzemeltet kiterjesztett garancia szolgáltatással rendelkező 
Ügyfelei számára. 

3.13. Vállalkozó vállalja, hogy a határozott idejű, 3 éves futamidő alatt, de legkésőbb a 
futamidő végén a vezérlő számítógépet a szoftver mindenkori futtatására alkalmas 
számítógépre cseréli. A csere időpontját Vállalkozó és Megrendelő egyaránt 
kezdeményezheti, ha úgy ítélik meg, hogy a számítógép a szoftver biztonságos 
futtatására nem alkalmas maradéktalanul. Vállalkozó a vezérlő számítógépet a – 
csere időpontjában - legfrissebb MikroVoks szoftververzióval szállítja, telepíti, 
helyezi üzembe és tájékoztatást nyújt a kezelőnek a szoftver új funkcióiról a 
Megrendelő telephelyén. A cserét tartalmazó munkalapon a számítógép 
összetevőit feltünteti. A szerződésben foglalt vezérlő számítógép csere nem 
tartalmazza a perifériák cseréjét (monitor, beviteli eszközök, UPS, extender, 
átalakítók stb.), azok esetleges cseréjére vállalkozó árajánlatot ad Megrendelőnek. 

 

4. Megrendelő kötelezettségei 

4.1. Biztosítja a berendezések szakszerű használatát és tárolását. 

4.2. Hibabejelentés során a meghibásodás jellegének pontos leírása. 

4.3. A javításra érkező szakember munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosítása. 
(helyiségbe való bejutás, rendszer bekapcsolása, hiba bemutatása stb.) 

4.4. A meghibásodott egység meghibásodása esetén gondoskodik a Vállalkozóhoz való 
eljuttatásról (pl. Posta). 
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4.5. A vezérlő számítógép távoli elérést –szükség esetén– lehetővé teszi. (Team 
Viewer) 

4.6. Gondoskodik a MikroVoks használata során az adatok rendszeres mentéséről. 

 

5. Fizetési és számlázási feltételek 

5.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alapszolgáltatás vállalkozói díja: 

35.000 Ft + ÁFA / hónap 

azaz: harmincötezer Forint + 27 % Áfa / hónap 

5.2. A fenti ár tartalmazza a 2. és 4. pontban foglalt feladatok (Vállalkozói 
kötelezettségek) elvégzését, így különösen az évenkénti felülvizsgálat, az 
esetenkénti javítás és a folyamatos szoftverkövetés költségét, benne foglaltatik az 
esetleges javításokhoz szükséges felhasznált anyagok, cserekártyák, panelek, 
egyéb alkatrészek stb. ára is. 

5.3. Helyszíni javítás esetén tartalmazza a munkadíjakat is, kizárólag a gépkocsi 
útiköltség kerül számlázásra. Felek megállapodnak abban, hogy a gépkocsi 
útiköltséget 95 Ft + ÁFA/km összeggel számolják.  

5.4. A szerződött összeg negyedévente kerül számlázásra. Az első számla a szerződés 
hatályba lépésekor, minden további számla az aktuális negyedév 3. munkanapjáig 
kerül kiállításra és Megrendelő felé benyújtásra. . 

5.5. Szerződő felek megállapodnak és Megrendelő vállalja, hogy a 6.1 szerinti számla 
ellenértékét, a számla befogadásától számított tizenöt napos fizetési határidővel 
fizeti meg a Vállalkozó Takarékbanknál vezetett, 65100235-11065797 számú 
bankszámlájára. 

5.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó olyan okból, 
amelyért felelős, az eseti hibaelhárítási szolgáltatás (4.3. pont) keretében a 
hibaelhárítás megkezdésének határideje tekintetében késedelembe esik, úgy 
Megrendelő a késedelembe eséstől kezdve napi késedelmi kötbérre jogosult. A 
késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett elszámolási időszakban 
Vállalkozót megillető – általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 2 %-
a naponta. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg az adott elszámolási 
időszakban Vállalkozót megillető – általános forgalmi adó nélkül számított - eseti 
vállalkozói díj 10 %-át. 

5.7. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb 
igényeinek elvesztését. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére 
is jogosult. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 
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6. A szerződés időtartama, hatálya 

6.1. A szerződés aláírásának napjától határozott időtartamra, 3 évre jön létre. 
Amennyiben a határozott idejű szerződés lejárata előtt 30 nappal egyik fél sem 
kezdeményezi - a másik félhez postai úton eljuttatott küldeményben – a szerződés 
megszüntetését, úgy a szerződés az eredeti futamidővel (3 év) meghosszabbodik. 

6.2. A határozott idejű szerződést felek kölcsönös megegyezéssel bonthatják fel.  

6.3. Rendkívüli - azonnali hatályú - felmondásra akkor van lehetőség, ha a másik fél a 
jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi és ettől a 
szerződésszegéstől hozzá intézett, legalább 8 napos határidőt tartalmazó írásbeli 
felszólítás ellenére sem tartózkodik, illetve szerződéses kötelezettségeit ez idő 
alatt sem teljesíti.  

6.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő minden kártérítési 
kötelezettség nélkül jogosult azonnali hatállyal a jelen szerződést felmondani, ha 
a Vállalkozó ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul. 

 

7. Titoktartási kötelezettség 

7.1. Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi tényt, 
körülményt és információt köteles titkosan kezelni és azokat úgy megőrizni, hogy 
arról harmadik személy tudomást ne szerezhessen. Amennyiben Vállalkozó ezen 
kötelezettségét megszegi, úgy Megrendelőnek az ebből eredő kárát köteles 
megtéríteni. A titoktartási kötelezettség Vállalkozót a szerződés megszűnését 
követően is terheli, de ezen túlmenően is köteles tartózkodni minden olyan 
magatartástól, amely Megrendelő jogos érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. 

7.2. Megrendelő köteles tiszteletben tartani a jelen szerződés szellemi termékekre 
vonatkozó rendelkezéseit és az ehhez kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseket. 

7.3. Vállalkozó - tekintettel arra, hogy e szerződésben vállalt kötelezettsége 
teljesítéséhez Megrendelő közpénzt vesz igénybe - hozzájárul ahhoz, hogy e 
szerződést Megrendelő a szerződéses végösszeg feltüntetésével, az 1. számú 
mellékletben szereplő részletes adatok kivételével honlapján, ill. harmadik 
személyek részére hozzáférhetővé tegye. 

 

8. Egyebek 

8.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozót nem rendeltetésszerű használat, 
hálózati túlfeszültség, villámcsapás és egyéb, a Vállalkozónak fel nem róható okból 
eredő kár miatt kártérítési kötelezettség nem terheli. 

8.2. A Megrendelő tudomásul veszi a Vállalkozó kizárólagos karbantartási 
jogosultságát. Az átalánydíjas szerződés hatálya alatt álló rendszeren bármilyen 
karbantartást, javítást, átalakítást kizárólag a Vállalkozó végezheti el. 
Jogosulatlan beavatkozásból adódó károk és az ebből adódó további munkavégzés 
nem tartozik az átalány szerződés keretébe. 
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8.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a napi kapcsolattartásra 
munkatársakat jelölnek ki. A kijelölt munkatársak: 

Megrendelő részéről szerződéses kérdésekben: 

Név: dr. Vaskó Ernő 

Beosztás: címzetes főjegyző 

Telefon: 06 72 584 006 

E-mail: jegyzo@komlo.hu 

Megrendelő részéről műszaki kérdésekben: 

Név: Arnold Andrea 

Beosztás: informatikus 

Telefon: 06 70 387 1696 

E-mail: informatika.ph@komlo.hu 

Vállalkozó részéről műszaki kérdésekben: 

Név: Nagy Lajos 

Beosztás: Gyártás telepítés osztályvezető 

Telefon: 06 1 306 5371 

E-mail: nagy.lajos@globomax.hu 

Vállalkozó részéről szerződéses kérdésekben: 

Név: Nagy Gergely 

Beosztás: Területi értékesítési vezető 

Telefon: 06 30 280 7928 

E-mail: nagy.gergely@globomax.hu 

 

8.4. Jelen szerződésben foglaltaktól eltérő megállapodások, valamint jelen szerződés 
módosítása írásos formában, kölcsönös egyetértéssel lehetségesek.  
 
 

8.5. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet 50. § (1a) bekezdése, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a Vállalkozó a jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg nyilatkozik (2. sz. melléklet), hogy átlátható szervezetnek 
minősül. A Vállalkozó a jelen bekezdésben hivatkozott nyilatkozatban foglaltak 
változása esetén haladéktalanul köteles a változásokat a Megrendelőnek 
bejelenteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött szerződést a megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még 
nem került sor – a szerződéstől eláll.  
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8.6. A szerződés létrejöttének feltétele a szerződés mindkét Fél részéről történő 
aláírása. Szerződő Felek képviselő jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Jelen szerződés 6 számozott 
oldalból, és 2 oldal mellékletből áll. A szerződés 3 eredeti példányban kerül 
aláírásra, amelyből a Megrendelőt 2 példány, míg Vállalkozót 1 példány illet meg. 

 
 
1. sz. melléklet: A szerződéssel érintett eszközök listája 

 

Kelt:  

Komló, 2020. július …... nap   Budapest, 2020. július …… nap 

     

....................................................................  .................................................................... 

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
címzetes főjegyző 

 

  
Globomax Zrt. 

Amberger Árpád 
Vezérigazgató 

   

....................................................................  .................................................................... 

Pénzügyi ellenjegyző   Turi Sándor 
Kereskedelmi vezérigazgató helyettes 
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1. számú melléklet 

  

Megnevezés Mennyiség 

Vezérlőegység 1   

MV tábla 1   

Vezérlő számítógép 1   

Kerek pultok 25   

Elnöki kerekpult 1   

Rendszerhez tartozó kábelek    

     

     

   

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 


