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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa 
2022. április 20-i tanácsülésén tárgyalta az új honlap létrehozásának szükségességét, 
mely több okból is indokolttá vált. A Társulást létrehozó KEOP 1.1.1. projekt keretein belül 
létrehozott weboldal tartalma és Társulásra vonatkozó adatai nem voltak már aktuálisak, 
emellett szerkezetében sem elégítette ki a tagönkormányzatok felé történő megfelelő 
információ áramlás biztosíthatóságát. A Tanács a 12/2022. (IV.20.) számú határozatában 
hagyta jóvá a honlap létrehozását és az ahhoz szükséges fedezet biztosítását, mely 
határozat az előterjesztés 1. számú melléklete. 
 
Az új honlap lehetővé tette a Társulás számára a jelenleg is zajló KEHOP-3.2.1.-15-2017-
00029 azonosítószámú projekthez kötődő PR és nyilvánossági kötelezettségeknek való 
megfelelést, a tagönkormányzatok és lakosság magasabb színvonalú tájékoztatását. 
Emellett az önkormányzatok felé történő tagdíjértesítő közvetlen elérhetőségére is 
lehetőséges biztosítunk. 
 
A weboldal létrehozásához és fenntartásához kötődő megbízási szerződés megkötésére 
2022. május 18-i nappal került sor, mely szerződés az előterjesztés 2. számú melléklete. 
A weboldalt az EUNet 2000 NKft. (a továbbiakban: Megbízott) megbízásával készíttettük. 
A megbízási szerződés alapján Megbízott végzi jelenleg a weboldallal kapcsolatosan 
felmerülő problémák kezelését, biztosítja a működés alapját szolgáló tárhelyet és nyújt 
supportot a Társulás számára.  
 
Tekintettel arra, hogy a későbbi fejlesztésekre vonatkozó követelmények és feltételek 
nem kerültek rögzítésre a szerződésben, 2022. október 19-i ülésén döntött a Tanács a 
szerződés módosításáról. A szerződés módosítás az előterjesztés 3. számú melléklete. 
 
A megbízási szerződés 7. Fizetési feltételek pontja értelmében az EUNet 2000 Nonprofit 
Kft. fent említett szolgáltatásokra vonatkozó áremelésre kérelmet leghamarabb 2023. 
évben tehet. A piacon tapasztalható infláció következményeképp Megbízott benyújtotta 
áremelésre vonatkozó indítványát 2023. január 12-i nappal. A Költségvetési és 
Közgazdasági Főosztály megvizsgálta a beérkezett indítványt. Az indítvány 
beérkezésekor még nem, azonban azt követően a Központi Statisztikai Hivatal (a 
továbbiakban: KSH) közzétette a 2022. évre vonatkozó fogyasztói árindex adatait. A 
megbízási szerződésben és a benyújtott indítványban megfogalmazottaknak 
megfelelően a megbízási díjakra vonatkozó áremelések mértéke nem lehet több a KSH 
által előző évre hivatalosan közzétett - jelen esetben 14,5%-os – éves fogyasztói árindex 
százalékban megadott adatánál. 
 
A KSH által közzétett fogyasztói árindex adat értelmében 14,5%-os áremelkedést 
állapított meg a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály, mely árváltozásokat az alábbi 
táblázat szemlélteti. 
  

Év 2022. évi szolgáltatás díjak 
havi bontásban 

2023. évi szolgáltatás díjak 
havi bontásban 

Szolgáltatás nettó (Ft) bruttó (Ft) nettó (Ft) bruttó (Ft) 

Tárhely 7.500 9.525 8.588 10.907 

Support 40.000 50.800 45.800 58.166 
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Összesen 47.500 60.325 54.388 69.073 

 
 
A 2023. évi módosított költségeket tartalmazó megállapodás az előterjesztés 4. számú 
melléklete. 
 
Kérem a Tisztelt Tanács döntését a megbízási szerződés módosításának 
hozzájárulásához, továbbá Péterffy Attila elnök felhatalmazását a szerződés módosítás 
aláírására. 
 
 
Pécs, 2023. február 2. 
 
Péterffy Attila 
elnök 



Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 

      /2023. (02.22.) sz. határozata 

 
 
a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás és EUNet 2000 Nonprofit Kft. között 
kötendő szerződés módosításról a 2023. évre vonatkozó megbízási díjakról   
 

1. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képző 
megbízási szerződés módosítást jóváhagyólag elfogadja. 

 
2. A Tanács rögzíti, hogy az 1. pontban szereplő szerződés szerinti szolgáltatás 

igénybevételhez kötődő, bruttó 828.876 Ft éves összeg fedezete a Társulás 
2023. évi költségvetésben a Dologi kiadások soron tervezésre került. 
 

3. A Társulási Tanács felkéri Péterffy Attila Társulási Tanács elnököt, hogy az 
1. pontban írt szerződés módosítást írja alá. 

 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péterffy Attila elnök 

Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető 
 

 
 
Kapják: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina,  

Tarr Péter ügyvezető igazgató 
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Megbízási szerződés-módosítás és megállapodás  

a 2023. évi megbízási díjról  

 

 

 

Mely létrejött egyrészről 

Teljes név: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék 

Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás 

Rövid név: Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Nyilvántartási szám (PIR): 587097-0-00 

Adószám: 15587093-2-02 

Bankszámlaszám: 10400779-00027864-00000007 

Aláírásnál képviseli: Péterffy Attila, a Társulási Tanács Elnöke 

továbbiakban, mint Megbízó 

 

 

másrészről: 

Teljes név: EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: EUNet 2000 Nonprofit Kft. 

Székhely: 7632 Pécs, Megyeri út 72. 

Cégjegyzékszám: 02-09-072379 

Adószám: 21807118-2-02. 

Bankszámlaszám: 50800142-11098584 

Aláírásnál képviseli: Tarr Péter ügyvezető 

továbbiakban: Megbízott 

 

továbbiakban: Megbízó és Megbízott együttesen, mint Felek között  

az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 12/2022. (IV.20.) 

számú határozata alapján szerződést kötöttek a Társulás honlapjának létrehozása céljából, 

melynek megbízási díjra vonatkozó rendelkezéseit 2023. évre vonatkozóan módosítják az 

alábbiak szerint: 

A megbízási szerződés 7. pontja helyébe a következő pont és alpontok lépnek: 

7. Fizetési feltételek: 

7.1. Jelen szerződés 1 a. pontjában foglalt feladatok elvégzéséért Megbízottat 8.588 Ft + ÁFA/ 

hó, azaz 10.907 Ft/ hó illeti meg, melyet a Megbízó számla ellenében havonta utólag fizet ki 

30 munkanapon belül Megbízott részére. A fent jelzett megbízási díj tartalmazza a tárhely 

üzemeltetésének díját az 1. számú mellékletben szereplő feltételek mellett.  

 

7.2. Jelen szerződés 1 b. pontjában foglalt feladatok elvégzéséért Megbízottat 45.800 Ft + ÁFA/ 

hó, azaz 58.166 Ft/ hó (havonta 15 munkaóra, mely percalapú elszámolás keretében működik) 

illeti meg, melyet a Megbízó, számla ellenében havonta utólag fizet ki 30 munkanapon belül 

Megbízott részére. 
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7.3. Jelen szerződés 1.d. pontjában foglalt feladatok elvégzéséért Megbízottat az egyedi 

árajánlatban és megrendelőben szereplő összegű díjazás illeti meg, melyet Megbízó 

teljesítésigazolás és számla ellenében 30 napon belül fizet meg Megbízott részére. 

 

7.4. Megbízott jelen szerződés 1. a. és 1. b.  ajánlati árát 2023. december 31.-ig köteles tartani. 

 

7.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megbízott jelen szerződés 1. a. és 1. b. pontjában 

foglalt feladatok elvégzésének ajánlati árának árváltoztatásra vonatkozó indítványát először 

2024. évben teheti. Az indítvány érkezését követő 30. napon belül szerződő felek közösen 

állapítják meg az árváltozás százalékos mértékét, amely nem lehet több a Központi Statisztikai 

Hivatal által – az előző évre – hivatalosan közzétett „éves fogyasztói árindex” százalékában 

megadott adatánál. 

 

7.6. Amennyiben a Megbízónak a szerződésben foglaltakkal vagy a szolgáltatással 

kapcsolatban bármilyen észrevétele van, úgy azt a Megbízott részére hitelt érdemlő módon 

(postai úton, e-mail formájában, stb) köteles jelenteni. Abban az esetben, amikor a szerződés 1. 

pontjában foglalt szolgáltatás a Megbízott hibájából, vagy annak hibáján kívül technikai vagy 

egyéb ok miatt szünetel, és ez szünetelés a Megbízott tudomására jutásától számítva 4 órán 

belül nem hárítható el, úgy erről a Megbízott a Megbízót hitelt érdemlő módon értesíti. 

Megbízott az esetlegesen felmerülő hibák elhárítását maximum 48 órán belül köteles elhárítani. 

A szolgáltatás kimaradásból eredő károkért Megbízott felelősséget és kártérítést nem vállal. 

 

 

 

Jelen megállapodás a Felek által történő aláírással lép hatályba.  

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben továbbra is a Mecsek-Dráva Társulás Tanácsa határozatai, 

valamint a Felek között létrejött megbízási szerződés rendelkezései az irányadók. 

 

 

Kelt: Pécs, 2023…………………  

 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

képv.: Péterffy Attila  

EUNet 2000 Nonprofit Kft. 

képv.: Tarr Péter ügyvezető 

                    a Társulási Tanács elnöke 

 

 

 


