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Dunavarsán Város Önkormán tának Po' ármestere
G 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu

24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsan . hu

ELOTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onhirmányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/4690/2021. Tárgy: Javaslat a "Dunavarsány, Központi Címregiszter kialakításához
szükséges adattisztítás" tárgyú szerzödés módosításának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata 2020. október 26-án "Dunavarsány, Központi Címregiszter
kialakításához szűkséges adattisztítás" tárgyában szerződést kötött Vezse Miklós József egyéni
vállalkozóval (1. számú melléklet).

A pandémia miatt nincs lehetőség határidöre teljesfteni a szerződésben foglaltakat, emiatt
szükséges a megbízási szerződés határidejének meghosszabbítása. A jelenleg érvényben lévő
szerzödés 2021 március 31-ig szőló határidejét a szerződö felek 2021. majus 31-re kívánják
módosítani, ajelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozati 'avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
.. \^o^m. '- rendelet aIaPJán; a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

modosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva a
!'?unavarsány' KÖZPODti Címregiszter kialakításához szükséges adattisztítás" tárgyában Vezse
Miklós József egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés módosítását a jelen határozat
meghozatalát segítö előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadom, a
szerződés módosítást aláírom, és a további szükséges intézkedéseket megteszem.

HatáridŐ:

Felelős:
azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készítette: Hajdu-Boros Barbara műszaki ügyintéző

Mellékletek: 1. számú melléklet: megbízási szerzödés
2. számú melléklet: megbízási szerzödés módosítás tervezet

Dunavarsány, 2021. március 29.
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Megbízási szerződés

amelylétrejött egyrészről Dunavarsány Város Önkonnányzata (székhety: 2336 Dunavarsái
Kossuttl-Laios utea 18- adószáma: 15730875-2-13, törzskönyvi száma: 730875, képviseU7Gergőn'e
V5ga Tunde PolgármestCT). ^mint Megbizó (továbbiakban: "Megbizö) valamlnt masrészTŐlVezse
RU:kIOSJÓZSef egyéni váualkoz° (székhetye: 4803 Vásárosnamény. Guláca űt-51~adoszama':
68688978-1-35 egyéni Igazolvány száma: 52106860), mint Megbízott (továbbiakban: Meffbiz
(Megblzö. esMegbfeotttovábbiakbm együttesen: Szerzödő Felek) között az'alulírotthelven'és^dőben
az alábbi feltételek meUett:

1. Megbizö megbizza Megbizottat a Megbizö központi cimregiszterről és a címkezelésről szóló
345/2014 (XII.23.) Kormányrenddet 4. § (1) és (2) bekezdése szerintí cimkezeléssel
összefüggö feladatataak szakszerű ellátásának biztositásával kapcsolatos mformatikai^
.̂

lSnaLtT"?adásE'iÍ A mefbizáf keretében Megbízott közreműködlk -a"MegbiT
ületékességébe tartoző Dunavarsány Önkonnányzat közlgazgatásl teruletén taláíhato'^622
db..l."gatlan. címemek felülvizsgálatával, a cimelemek Megbízö nylh.ántartasaba'törtenö
feltöltéséyd és címek valldálásával kapcsolatos, Megbízótjogszabály szerintterheío'feladatok
szakszeni elvégzésében. A Megbízott közreműködése klzárolag a'Megbizó kapcsoÍattartoiE
részére helyszíni szemétyes szőbeli tanácsadás nyújtásával történik' (továbblakban:~KCR
tenacsadá^. Szerződö Felek^megaaapodnak abban, bogy Megbizott jelen szereődési pont
szerintl^ szolgáltatása a Megbízö által kijelolt köztísztvlselő reszére 'történö mformatikai^
s^^^el^zí^ s,z?beli tanacsadás nyújtására terjed ki kizárólag. Szerződó Felek rögmtik
Ís ̂ Tl^dnak, a?.bfm' hogy a meSbízottiszolgáltatásnyújtás tanacsadás nyújtasara'tajed
kl, Megbízott nem köteles és nemjogosult a Megbízö által használt adatbázlsokbabeteltínt'enL
azokbTbá"xulyen feladatote)végezni, az adatbázlsok szabályszeró kezeléséért'Megbizó'teÍÍes
körű felelösséggd tartozik. Megbizott ajelen szerzödésl pont'szerinU megbízást'elvluíalja^

2. A megbizasi szerzödést a Szerződő Felek 2020. 11 .02 -től 2021. 03. 31 -ig tartó határozott Időre
hozzák létre.

3. SzeraodoFelek megáUapodnak abban, hogy Megbizott ajelen szerződés 1. pontja szerinti
?b.?i. tanacsadási feladatok ellátásáért bruttö 1. 500^. 000, -Ft azaz bruttö~Jegymimó-'
?!!S2;er/°rtalm egbízás! díJra Jogosult- Megbizott szerződésszerii teljesítésérőlc"a~jeTen
szerzodes^l. pontja szerintí valamennyl ingaüan tím felülvlzsgálatát követő 3 napon beluí
Megbizö^törrenyes képvlselöje, helyettese vagy az általa teljesítéslgazolás "kiállitáTára
meghatalmazott koztisztvlselője teljesitéstgazolást köteles kiállítanl és" MegbízotlTreszCTe
igazoltan a klallitást követő 3 napon belül átadni vagy postai úton megküldenT.
Szerződo Felek a megbízási díj megfizetéséröl az alábblak szerint állapodnakmeg:

Megbizott a megbizási díjról Jogosult és koteles a Jelen szerzödési pont szerintí
teljesitesigazolas kiállitasát kovető 8 napon belül átutalási számlát klálUtaru'. Amegbizasi
5Í. T^ZT^.!^l^ítá^. át követ° 15.?apo]n belül esedékes- Megbizó köteles esedékes^egíga
bruttó 1. 500. 000, ^1 azaz egymiUió-ötszázezer forint, mint a megbizási dí) összee^T a
Megbizott _ OTP_ Banknál vezetett 11773449-90380356. szamú bmkszámlliai
átutalással megfízetnl.

4. Megbízó köteles minden olyan információt és adatot Megbizott rendelkezésére bocsátam.
ame)ya-megbízás. szerlntí tanácsadás telJesítéséhez szükseges. A Megbizö által szolgáJtatott
m Tnáciok és adatok valödiságáért. pontosságáért és teljeskörúségéért Megbizö feleiös.
Megblző jelen szerződés aláirásakor Megbizottnak pendrive'-on átadta a jelen°szerződesT
pontjaszerintí feladatok ellátásához szűkséges jelen szerzódés 1. pontja szerinü darabszámu
településl mgaüm adatokat abböl a célból, hogy Megbízott a helyszinl szöbeli taiiacsadasra
fel tudjon készűlni és szakmallag megalapozott tiuiácsokat tudjon adni. Szerződö PeÍek
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megállapodnak abban, hogy a Megbízott jelen szerződés 3. pontja szerinü megbízási díja
kizárólag az elözőek szerint átadott ingatíanokkal kapcsolatos tanácsadás díját tartalmazza,
Jelen szerzödés hatálya az 1. pont szerintl darabszámú és ajelen pont szerinü adathordozön
átadott ingaüanokkal kapcsolatos KCR tanácsadásra terjed kl. Szerződő Felek
megállapodnak abban, hogy amennyiben ajelen szerződés 1. pontj'a szerinü darabszárnon
felül a szerződés aláírását követóen további íngaÜanokkal kapcsolatos KCR tanácsadást
igényel Megbízö, akkor az ezen tanácsadásokkal kapcsolatos megbízásra külön szerződést
kötnek.

5. Szerzödő Felek megállapodnak abban, hogy a Jelen szerződés felmondását írásban, postal
úton kell kőzölni a másik féllel, annak székhelyére megküldve. Szerződő Pelek megállapodnak
abban, hogy a Szerződő Felek a Jelen szerződés felmondásával kapcsolatos jognyilatkozatot
akkor tekintik közöltaek, ha a közlés és kézbesítés a postal kézbesítés szabályainak
megfelelöen történik az érintett fél székhelyére.

6. Szerzödö Felek a Jelen szerződéses kapcsolat teljesítése keretében tudomásukra jutott,
általuk megismert információk tekintetében teljes titoktartással tartoznak. Megbízott jelen
szerzödés aláirásával Is teljeskörü felelősséget váflal arra vonatkozóan, hogy a Megbíző jelen
megbízás keretében megismert adatait üzleti títokként kezell és harmadlk félnek nem adja át.
Szerződö Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott Ptk. szerintl kártéritésl felelössége a
Jelen szerződés kapcsán a szerződés szerint részére kifizetett megbízási díjat meghaladó
összeg vonatkozásában kizárt. Szerzödö felek megáUapodnak abban, hogy a Megbizö által
közölt adatok, informáciök pontaüanságalböl, hiányosságalból vagy nem teljeskörűségéból
eredö kárt teljes mértékben Megbizö köteles viselnl, ezekért Megbízott felelőssége klzárt.

7. Szerződő Felek megáUapodnak abba, hogy kölcsönösen felhívták egymás flgyelmét az Európai
Uniö Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletében

(továbblakban: GDPR) és a vonatkozö adatvédelml Jogszabályokban foglaltak sztgorú
betartására. Szerzödéses kapcsolatukban a Rendelet rendelkezéselnek betartásávaljámak el,
a Rendeletben foglalt rendelkezéseket Ismerik, azokat betartják azon személyes adatok
vonatkozásában, amelyekhez a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Jutottak hozzá.
Személyes adatot a Szerzödő Felek kizárólag jelen szerzödés létrehozásával, teljesítésével, a
szerződésböl eredő eseüeges igények érvényesitésével kapcsolatos adatkezelési célből
kezelnek. A Szerződó Felek egymás adatvédelml tájékoztatoját kölcsönösen meglsmerték és
tudomásul vették.

A Szerződö Felek az Informáclős önrendelkezési jogröl és az mformáciöszabadságról szöló
2011. évl CXII. törvény (továbblakban: Info tv. ) 25/D.§. szerint a Megbiző, mmt a Jelen
szerzödés 5. / pontja szerint átadott személyes adatok adatkezelöje és Megbízott, mlnt ezen
személyes adatok adatfeldolgozója közötüjogvíszonyt az alábbiak szerint szabályozzák:
a) A Megbizott, mint adatfeldolgoző vállalja, hogy a személyes adatok feldolgozását a jelen
szerződés rendelkezéseivel öss2?iangban végzi. Megbízott, mint adatfeldolgozó Így a személyes
adatok feldolgozását a Megbízö, mint adatkezelö dokumentált utasitásainak megfelelően és
kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célból végezheü. A megbízás teljesítése során
Megbízott kizárólag a Megbízó, mínt adatkezelö írásbeli utasítása alapjánjár el.
b) Megbizott a megbizás teljesítése során blztosítja azt, hogy az értntettek személyes adatalhoz
valö hozzáférésre feljogosított személyek - ha Jogszabályon alapulő megfelelö títoktartásl
kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak - az általuk megismert személyes adatok
vonatkozásában ütoktartásl kötelezettséget vállaljanak,
c) Megbízott a megbízás teljesítése során minden megfelelö eszközzel segíü az adatkezelöt az
érintettek Jogal érvényesitésének elösegitése, ezzel kapcsolatos kötelezettségel teljesitése
érdekében,

d] a. Megbízott az általa végzett adatkezelési műveletek befejezését követöen haladéktalanul
törll a tevékenysége során megismert személyes adatokat. az adatokat tartalmazó pendrive
leformázásával.



8.

e) aMegbuott a Megbiző, mlnt adatkezelő rendelkezésére bocsát mlnden olyan informáciöt,
amety a Megbizott, mint adatfddolgozö igénybevételére vonatkozö Jogl rendeikezéseknekraló
megfelelés Igazolásához szükséges.
fl Megbizott további adatfeldolgozót a megbizás teljesitéséhez nem vehet Igénybe, megiE
szemetyes adatotnem tov?ibbíthat-MeSbízott köteles bájmllyen adatvédelmi mcidens.TjeÍm
szerzodés szerint átadott személyes adatok megsértése esetén Megbízöt mdokolatían
késedelem nélkűl, haladéktalanul tájékoztatnl.
^Amennyi ben az érintett a GDPR III. fejezetének értelmében a személyes adatalnak

kapcsolatban bármety Jogát gyakorohii kivánja, a Megbizott, "mmt
^f!l^goz?_ÍÖ,te,l.es'. T adatfeld°lgozás- természetét flgyelembe véve7-Miiennyire"ez
l<ihetséges', megfele10 .teclmlkai ,és szervezeü intézkedésekkel segítenl a Megbiző,"minÍ:
adatkezelöt, hogy ez utöbbl teljesiteni tudja azon kötelezettségét, miszerlnt az ériiTtettek i'Í
jellegű kérelmére válaszolni tudjon.
h).. a.M%biz°'.mi"t, adatlt<'zel°Jogosult ellenőriznl. hogyjelen szerződés szerint a Megbízott,
mmt, a'iatfeldolg°z° átta1' a.Megbíző' mlnt adatkezdö nevében fddolgozott személyesTdatok
feldolgozasaajelen szerződésnek és a Megbizó, mlnt adatkezelö áttaTadott~utasitas"oÍmak
megfelelően történlk.

Ü^Megbizott a^személyes adatokat tartalmazó pendrive-ot zárhato szekrényben tárolja, a
pmdr"Tró!adatot saját vagy más info""atikal eszközre nem másol, a pendrive--hoz-torténő
ffletéktelen hozzáférést mind fizakallag mind informatíkailag megakadályozza.

A^Megbizott az Info tv. 25/E. §. (2) bek. szerint, mint adatfeldolgozö az általa az
adatkezelok megblzásáb61 vasy rendelke2ése szerint végzett adatkezeléselröl'nyíív. mtaróst
vezet. Ezen adatfeldolgozöl nyilvántartásban a Megbízott'röga'U:
a)^aMegbiz6, ^mint adatkezelő, a Megbizott, mint'adatfeldoigozö valamint az adatfeldoleozö
adatvédelml üsztvlselojének nevét és elérhetőségeit;
b) a Megbizű, mlnt adatkezelő megbizásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések
típusalt;

c) az e törvény szerint végrehajtott műszatí és szervezésl biztonsági intézkedések általános
leirását.

SzereődőFelek rögzitík, hogy Megbizott nemzetközi adattovábbítást nem végez, illetve nem
végez profil alkotást sem.

Megbizöjelen szerződés aláirásával Is kyetenü, hogy Megbizó törzskönyvi nyllvántartásba vett
jogi személy, _tön-myes képvlselője a reá vonatkozo jogszabályl rendelkezések7-közfo'ffi
szervezetszabályozök szerint teljes hatá]lyal tehetjognyflatkozatotjelen szerződés" kapcsaíi'és'
jogosult a Jelen szerződés aláirására. Szerződö Felek megállapodnak abban. hogv~'ielen
szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törrenykönyvről szoló"20lT én'V.
törvény (Ptk) szabályal az irányadók. Jelen szerzódést a Szerző'dő fe'lek elolvasás, 'kolcsönös
ertelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - 4 eredeü'padanvban'"
helybenhagyólag imak alá.

Dunavarsány, 2020. oktőber 26.

tö^fíu ^.^-o-í '"
lávar^m Város Önkormányzata

\

Gergőné Vargá Tündé
polgármester

Megbízö

dr. Szilágyl Ákos
Jegyzö, mint ellenjegyzö

Vezse Mildós József
4803 Vásárostiameny, Gulácsi ut 51.

Atlósám: 68688978-1-35

itartási sz. ; 5 106860

..^^.
Vezse Miklös József
egyéni vaJUaIkozó

Megbizott

/ ^^.. ^.\



]V[egbízási Szerződés
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő:
clme:

adószám:

bankszámlaszám:

képviseli:

másrészröl

Vállalkozó:

clme:

adószám:

egyéni igazolvány száma:
bankszámlaszám:

képviseli:
telefon/telefax:

Dunavarsány Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
15730875-2-13
11742180-15393197
Gergöné Varga Tünde polgánnester

Vezse Miklós József egyéni vállalkozó
4803 Vásárosnamény, Gulácsi út 51.
68688978-1-25
52106860
11773449-90380356
Vezse Róbert

06-20 3463656

között alulírott napon és helyen Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének ........ számú
határozata alapján az alábbi feltételek mellett:

l./
A Felek között 2020. október 26-án Megbízási Szerzödés jött létre "Dunavarsány, Központi Címregiszter
kialakításához szükséges adattisztítás" tárgyában.

1.1
A Felek a Megbízási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2. 1.,
A Megbízási Szerződés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Z A megbízási szerződést a Szerződő felek 2020. 11. 19-től 202L05. 31-ig tartó határozott időre kötik."

2. 2,
A Megbízási Szerzödés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3.,
A Megbízási Szerzödés módosításának índoka:
A pandémia miatt nincs lehetőség határidöre teljesíteni a szerzödésben foglaltakat.

Szerződő felekjelen 1. sz. szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyólag írták
alá.

Dunavarsány, 2021. március...

Dunavarsány Város Onkormányzata
Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos

polgánnester jegyző, mint ellenjegyzö
Megbízó

Vezse Miklós József

egyéni vállalkozó
Megbizott


