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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 
 
 
 

Előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
dr. Lukács Adrienn jegyző 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Dimoni Iparművészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel kötött vállalkozási 

szerződés módosításáról  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2020. március 31-én Aszód Város Önkormányzata és a Dimoni Iparművészeti, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Betéti Társaság vállalkozási szerződést írt alá az „Aszódi Tükör” című 
önkormányzati újság szerkesztésére, kiadására és terjesztésére.  
 
Az Aszódi Tükör című önkormányzati újság havilap, amely minden aszódi háztartásban eljut. 
Az újság célja, hogy az aszódi lakosság számára megteremtse a lehetőséget, hogy a város 
közéleti- gazdasági és kulturális eseményeiről, a város és a lakosság életét befolyásoló 
közérdekű képviselő-testületi döntésekről, jogszabályokról az újságból tájékozódhasson.  
 
Zádori Mónika felelős szerkesztő 2021. szeptember 13-án kérelmet nyújtott be a Képviselő-
testület részére. Kérelmében előadta, hogy az elmúlt időszakban az ajánlattételkor érvényes 
nyomdai díjszabások, a szállítási, papír és rezsi költségek emelkedtek. A példányszám 
növekedése az elmúlt egy évben számszerűen 200 darabbal (2360 példányszámról 2560 
példányszámra) növekedett. Erre való hivatkozással kéri a szerződésben szereplő bruttó 
546.100 Ft-os vállalkozói díj bruttó 596.900 Ft-ra történő emelését annak érdekében, hogy a 
kialakult minőséget és színvonalat tartani tudják.  
 
A nyár folyamán egy újabb probléma merült fel, melynek megoldása hosszútávon szintén 
képviselő-testületi döntést igényel. A lap terjesztését eddig a Magyar Posta Zrt. végezte. A 
felelős szerkesztő a nyár elején értesítést kapott arról, hogy a hatályban lévő szabályok alapján 
a Magyar Posta Zrt. már csak névre szóló küldeményeket terjeszthet, így a továbbiakban nem 
vállalják az Aszódi Tükör terjesztését. Az augusztusi szám lakossághoz való eljuttatása az 
Önkormányzatnál dolgozó diákmunkásokkal megoldásra került, de ez csak ideiglenesen 
nyújtott megoldást. Személyes tárgyalásunk alkalmával abban egyeztünk meg, hogy a terjesztés 
megszervezését és költségeit az Önkormányzat fogja megoldani, amennyiben a vállalkozói 
szerződés módosítását a Képviselő-testület támogatja.  
 
A kérelemben foglaltakat támogatom és az előterjesztés mellékletét képző vállalkozási 
szerződés módosítást terjesztem elő.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatban foglaltakat támogatni szíveskedjenek.  
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
……/2021. (IX. 22.) számú határozata 

a Dimoni Iparművészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel kötött vállalkozási 
szerződés módosításáról  

 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képző, 
a Dimoni Iparművészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel kötött vállalkozási 
szerződés I. számú módosítása elnevezésű szerződést.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármestert a 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 
Határidő: a szerződés aláírására 5 munkanap 
 
 
Aszód, 2021. szeptember 15.  
 
 
       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
        polgármester 
 
 
Látta:  

  dr. Lukács Adrienn  
   jegyző 
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VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS  
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött egyrészről a 
 
Név: Aszód Város Önkormányzata 
Székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
Telefon: +36-28-500-666 
E-mail: polgarmester@aszod.hu  
Adószám: 15730435-2-13 
Képviselő: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban: 
Megrendelő), 
 
másrészről: 
 
Név: Dimoni Iparművészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 
  
Székhely: 2177 Erdőtarcsa, Dózsa György utca 6/A.  
Adószám: 22375667-2-12 
Cégjegyzékszám: 12-06-005371  
Bankszámlaszám: MKB BANK ZRT 10300002-10333754-49020010  
Telefon: +36 30-433-4802 
E-mail: monika.zadori@ateliersgallery.com  
Képviselő: Mertlikné Zádori Mónika Valéria ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban: 
Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételek mellett: 
 
Előzmény: Felek 2020. március 31-én határozatlan idejű vállalkozási szerződést 
(továbbiakban: Szerződés) kötöttek az Aszódi Tükör című önkormányzati újság szerkesztésére, 
kiadására és terjesztésére. Szerződő Felek a vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az 
alábbiak szerint módosítják:  
 

1. Felek a Szerződés IV. 1. 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:  
 
2. A szerződés tárgya: Megrendelő megrendeli Vállakozó pedig vállalja, hogy 
jelen szerződés V. pontjában részletezett tartalommal és előírásoknak megfelelően 
elvégzi Aszód Város közéleti újságjának kiadásához, szerkesztéséhez, nyomtatásához 
kapcsolódó feladatokat az V. pontban foglaltak szerint.  
 

2. Felek a Szerződés IV. 1.- 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:  
 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a III. pontban vállalt feladatok 
szerződésszerű, maradéktalan elvégzéséért Vállakozót bruttó 596. 900,- Ft/lapszám 
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vállalkozói díj illeti meg.  
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a vállalkozói díj magába foglalja a a lap 

előállításának jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét 
és járulékos költségét, így ezeken túlmenően a Vállakozó semmilyen jogcímen nem 
jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Vállakozó ezen 
felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. 
Vállakozó jogosult a saját költségén alvállalkozót igénybe venni, akinek 
tevékenységéért közvetlen felelősséggel tartozik. 

 
3. Felek a Szerződés V. 1.- 4.  pontjait az alábbiak szerint módosítják:  

 
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, egy havonta megjelenő helyi közéleti 

lap kiadói jogának gyakorlását – a Megrendelő irányításával – újságírói, 
szerkesztői, tördelési, nyomdai előkészítési, nyomdai kivitelezési teljes körű 
szolgáltatás nyújtását, továbbá az annak megfelelő a 2. pontban részletezett műszaki 
tartalmú és példányszámú kiadvány elkészítését.  

2. A Szerződés tárgyának műszaki paraméterei: terjedelme minimum 8 oldal/példány, 
papírméret: A/4, papírminőség a pályázó által javasolt papír, kivitel: színes 
sokszorosítandó, mennyiség: 2560 példány.  

3. Vállakozó vállalja a legkésőbb minden hónap 10. napjáig, - kivéve július hónapot, 
amikor nem jelenik meg a lap – történő megjelentetést. Vállalkozó vállalja a 
fontosabb aszódi és az Aszódot érintő járási, kistérségi eseményekről való 
tájékoztatást. A Megrendelő igénye szerint egyedi megállapodás alapján az esetleg 
külön számot is megjelenteti a Vállalkozó.  

4. A Vállalkozó vállalja az újságban megjelenő cikkek megírását, szerkesztőségi 
feladatok ellátását, az újság pályázati kiírás szerinti példányszámban történő 
nyomdai sokszorosításának biztosítását.  

 
4. Felek a Szerződés V. 8.  pontjait az alábbiak szerint módosítják:  

 
8. Amennyiben a Megrendelő által a 6. pontban jelzett követelményektől – 

meghatározottaktól Vállakozó eltér, vagy az újságírói pártatlansága más módon 
csorbát szenved, vagy nem tesz eleget szerkesztési. lapkiadási kötelezettségének, 
melynek következtében a lap nem, vagy határidőre nem jelenik meg, úgy 
Megrendelő jogosult azonnali hatályú felmondással jelen szerződést felmondani.  

 
5. Jelen szerződés 2021. október 1-jétől lép hatályba.  

 
6. A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Megrendelő jogosult – 
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal – felmondani a szerződést, ha a Vállalkozó – a 
szerződéskötést követően beállott körülmény folytán – nem minősül átlátható 
szervezetnek.  
 

7. A Vállalkozó kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a 
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alapján köztartozásmentes adózónak minősül.  
 

8. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései 
változatlanok maradnak.  
 

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.  
 

10. Felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselők által írták alá. Jelen 
szerződésmódosítás 4 darab magyar nyelvű eredeti példányban készült.  

 
 
 
 
 
Aszód, 2021. szeptember „    „    Aszód, 2021. szeptember „      „  
 
 
 
 
.................................................................   ....................................................... 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester                                           Zádori Mónika 
       Aszód Város Önkormányzata                                       Dimoni Iparművészeti,  
                                                                                  Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 
Társaság 
 
 
 
………………………………………. 
              Urbánné Péter Erika  
               pénzügyi ellenjegyző 
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