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Megbízási szerződés a WNIKSZ Önkormányzati
Programcsomag és a pénzbeli, természetbeni ellátások
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Amely létrejött egyréSzről: Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal, székhely: 5666
Medgyesegyháza, Kossuth léí 1. sz., adószám: 15u4083-1-o4, képviseli: Liker János arlegyző
itovábbiakban: Megbízó/

másrészről

a JakabNet Szoftverház Kft. székhely: 4026 Debrecen, Pesti u. 59., cégjegyzékszám: 09-09-
003ííí, adószám: 11155764-2-09, képviseli: Jakab Zoltánné ügyvezető /továbbiakban: Megbízott/ között,
az alulírott helyen és napon az alábbi tárgyban és feltéielek megtartása mellétt.

l. A szerződés tárgya

1./ A jelen szeződés tárgyát a Megbízott által fejlesáett, a Megbizó által már használt W|N|KSZ
Önkormányzati Programcsomaggal kompatibilis, a jogszabályi előírások szerinti pénzbeli és
természetbeni ellátások országos nyilvántartó rendszeréhez kapcsolódó csatlakozási felület (interface)
(továbbiakban: Program) használati jogának átadása, aktualizálása, frissítése képezi.

A Felek együttesen kijelentik, hogy a jelen szerzódés tárgyát képező Program, és maga a szerződés is
teljesen független a WlNlKSZ Önkormányzati Programcsomag biáosítására kötött szerzódéstól, azonban
a Megbízott hangsúlyozza, hogy je|en program a WlNlKsZ Önkormányzati Programcsomag nélkül nem
futtatható.

ll, A Megbízott jogai és kötelezettségei

,l./ A Megbízott köteles a jelen szeiódés 1. pontjában jelzett Program használati jogának átadására,
aktualizálására, frissítésére. A Megbízott a Programot a mindenkori jogszabályoknak megfelelően
iovábbfejleszti. A továbbfejlesztett Programok számítógépes szakember igénybevétele nélkül elvégzik a
szükséges módosításokat. A Megbízott a szeződés tárgyát képező WlNlKSZ Önkormányzati
Programcsomag használatára és a Program szolgáltatásra jelen szezódés hatályának fennálltáig vállal
garanciát.

2.1 A Megbízott felelóssége a píogram használata során csak a programhiba miatt e|óforduló
meghibásodásokra terjed ki. A Megbízott Vállalja, hogy programhiba esetén, a hiba kijavítását a |ehetó
legkorábban egy napon, de legkésóbb egy héten belül megkezdi, és telepíti a javított programot.

3./ A Megbízott a Programmal kapcsolatban bármilyen probléma esetén munkanapokon munkaidőben (8-
í6 óra között) telefonon rendelkezésre áll.

4./ A Megbízott kijelenti, hogy a Programmal kapcsolatos karbantartás, vagy helyszíni munkavégzés,
hibaelhárítás semmilyen körülmények között nem szükséges, tekintve, hogy mindennemű beavatkozás
webes felületen, távoli asztalról történhet.
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5./ A Megbízoft jogosult az átalánydíjról a számlát a Megrendelő részére megküldeni. Késedelmes fizetés
esetén a szolgáltató a szolgáltatását felfüggesztheti mindaddig, amíg az esedékes követelést a
megrendeló ki nem egyenlíti. 30 napos fizetési késedelmet követóen a szolgáltatót megilleti az azonnd,i
hatályú felmondás joga.

lll. A Megbízó kötelezettségei

í./ A Megbízó Vállalja, hogy a Programot a megállapított és szeződésben rögzíteü feltételek mellett és
konfigurációban, szakszerűen, jelen szoftverkövetési szerződéssel együtt használja. A jelen szerződés
megszűnése esetén a Program frissitésére további jogot nem szerez.

2.1 A Megbízó vállalja az átalánydíj szolgáltatás ellenértékének átutalását a kiállított számlák alapján a
Szoígáltató Sberbank 14100213-11585049-01000008 számú számlájára, a kiállítást követó átaíánydíj
esetében 30 napon belül. Késedelem esetén Szolgáltatónak jogában áll a
Ptk,-ban rögzített késedelmi kamat és behajtási költségátalány érVényesítése.

lV. A teljesítés helye

5666 Medgyesegyháza,Kossuth tér í , sz.

V. A teljesíés ideje

í./ Jelen szerződést Felek 20'14. május 0í - 2015. március 3í. időtartamra kötik, a 2014, május 0í,
napján kelt szerződés alapján.

Vl, A megbizási díj

1 ./ A megbízás átalánydíjas, melynek összege a fenti konstrukcióban í 1.840 Fühó+Áía, amelyet
Megbízott negyedévente számláz a Megbizó felé. A teljesítés ideje minden negyedév elsó napja.
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vll Titoktarüis

A Szolgáltató a jelen szerződést, valamint annak teljesítése során, vagy azzal összefüggésben
megszezett, a Megbízót érintó információt ,személyes és egyéb adatokat (a továbbiakban: lnformáció)
üzleti titokként köteles kezelni, különös figyelemmel a személyi adatok védelmével kapcsolatos
rendelkezésekre. .

A Szolgáltató szigorúan titokban tart minden olyan lnformációt, amelyet a jelen szerzódés teljesítése során
kapott vagy szezett meg, és kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzódés hatályának fennállásáig, és aá
köVetóen sem hoz a Megbízó előzetes, írásbeli engedélye nélkül nyilvánosságra, vagy harmadik
személynek nem szolgáltat ki, harmadik személy számára nem tesz hozzátérhelővé lnformációt, és aá
saját érdekkörében is kizárólag a jelen szeződés teljesítése érdekében használhatja fel,

Vlll.. Szerzói és egyéb jogi nyilatkozatok

A Megbízó az átalánydíj negyedévenkénti kiegyenlítésével a jelen szeződésben meghatározott idószakra
szezi meg a Program használati jogát. A Megbízó nem jogosult a Program forráskódjának feltörésére,
nem jogosult a Program módosítására, továbbfejlesztésére. A Megbízó jelen szerzódés aláírásával
kifejezetten elismeri, hogy a Program védett szellemi alkotás, mely a Megbízott tulajdonát képezi.

lX. A szerződés megszúnése

1, / Jelen szerzódés a határozott idó elteltével automatikusan megszűnik.

2.1 A Felek a jelen szerződésí közös megegyezéssel az erre irányuló megállapodásuk alapján is
megszúntethetik.

3./ SÚlyos szerzódésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél a súlyos szeződésszegés orvoslására
történő Írásbeli felhívásban megjelölt, minimum 5 napos határidó elteltét követően, annak
eredménytelensége esetén jogosult a jelen szerzódést azonnali hatállyal felmondani.

Vlll. Egyéb rendelkezések

1./ A felek a szezódést közösen megtekintve, annak tartalmáva| mindenben egyetértve e|fogadják, és
magukra nézve kötelezónek tartják.

2./ A felmerülő vitás kérdések esetében a felek vitájukat megkísérlik békés úton rendezni, ennek
eredménytelensége esetén a hatályos magyar jogszabályok mellett alávetik magukat pertárgy érték
függvényében a Debreceni JáIásbíróság, vagy a Debreceni Tórvényszék kizárólagos illetékességének,
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3/ Kapcsolattartás:

Megbízó részéról a kapcsolattartó: Pete Csaba Tamás
Telefon: 681 440-07 41 1 25
E-mail: petecsaba@medgyeSegyhaza.hu

Szolgáltató részéről a kapcsolattartó: Fülöp Tamás
Telefon: 521530-17 5
E-mail: szoftverhaz@kozszolgalati. hu
Faxl.521420-241

A felek kijelentik, hogy jelen szerződést, mint akaratukkal
alá.

mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták

Kelt .: Debrecen, 2015. január 01.
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