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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) 46/2020.(III.10.) KT határozattal elfogadta a 2019-2024. évre vonatkozó gazdasági 

programot. 

 

A Gazdasági program az idegenforgalom vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: 

 

„Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még nagyon sok a kiaknázatlan 

lehetőség. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a 

külföldiek számára, és jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az 

igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki 

kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. 

A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. 

 

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

 

- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a 

fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek. 

Különösen fontos a Vár idegenforgalmi hasznosításának, önfenntartó működtetésének 

megvalósítása. (MM) 

 

- A szakiskolai oktatás fejlesztése érdekében a zeneiskola áthelyezéséhez át kell alakítani 

a Templom utca 32. szám alatti ingatlant.  (KM) 

 

- Kemping és gyerektábor felújítása (MM) 

 

- A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel kell venni a Vállalkozói 

térképre. (Ez hozzájárul ismertségük növeléséhez.) (MM) 

 

- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából kiemelt közterületeken megfelelő 

útbaigazító és ismertető táblák mellett kerékpáros pihenőhelyeket kell kialakítani. (Kossuth tér, 

autóbusz pályaudvar, Duna-part) (MM) 

 

Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

 

- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő 

rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja a megyei 



kiadványokban, programfüzetekben megjelenjen, a honlapra felkerüljön, országos turisztikai 

kiadványokban szerepeljen. (MM) 

 

- Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetőségeket, megjelenési 

lehetőséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára.” 

 

Dunaföldvár turisztikai arculatának fejlesztésének egyik alapja lehet az ún. DunApp applikáció.  

 

A mobilalkalmazás Dunaföldvár Város részére megjelenési lehetőséget biztosít 

mobilalkalmazás felületein. 

 

A csomag az alábbiakat tartalmazza: 

- 5 db szolgáltatás (pl.: kikötő, étterem, szállás, program bármely kombinációja) 

vonatkozó információinak külön-külön szolgáltatásként történő megjelenítése az alábbiak 

szerint. Az alábbi paraméterek az 5 szolgáltatás mindegyikére külön-külön értelmezendőek, és 

nem vonhatók össze: 

- Leírás │ 200 karakter szóközzel  

- Fotó │ 10 db  

- Aktív weboldal link 

- Aktív telefonszám 

- Cím megjelenítése 

- GPS koordináta szerinti térképes megjelenítés a DunApp útvonaltervezőjében 

- Térképen való megjelenés 

- Vízi és szárazföldi útvonaltervezés a lokációhoz 

- Videó beillesztésének lehetősége  

- 3D bejárás beillesztésének lehetősége  

- Saját profil account (belépési kód) az adatok folyamatos frissítéséhez 

 

A szolgáltatás igénybevételének díja 393 693 Ft + ÁFA/egyszeri díj. 

 

Szolgáltató az Önkormányzat részére saját felhasználói jogosultságot biztosít, mellyel az 

Önkormányzat jogosult és köteles a szolgáltatásaira vonatkozó információkat és adatokat saját 

DunApp profilján belül rendszeresen ellenőrizni és frissíteni, amennyiben az Önkormányzat 

nem kíván élni ezen jogosultságával és az adatok, információk frissítésére Szolgáltatót 

megbízhatja. Ezen szolgáltatás igénybevételéért az Önkormányzatnak 119 990 Ft + ÁFA/hónap 

díjat kell fizetnie. (díjak minimum 12 havi szerződéskötés esetén érvényesek. Ennél rövidebb 

időszakra történő szerződés esetén Szolgáltató jogosult a havidíjak összegén felül 50%-os felár 

felszámítására). 

 

A szerződés-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozat meghozatalát.   

  

Dunaföldvár, 2020. szeptember 8. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Dunaföldvár Város idegenforgalmi arculatának fejlesztése érdekében a DunApp 

alkalmazáson történő megjelenítésével egyetért. 

2. az 1. pont szerinti szolgáltatás igénybevételére Marina Operator Szolgáltató Kft-vel ( : 
1033 Budapest, Hajógyári-sziget 606.) határozott idejű, 2020. december 31. napjáig 

szerződést köt egyszeri 393 693 Ft + ÁFA szolgáltatási díjért. 

3. a pénzügyi fedezetet a 2020. évi költségvetési tartalék biztosítja. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2020. december 31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 



SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS │ DUNAPP 

 
amely létrejött egyrészről: 
Marina Operator Szolgáltató Kft. (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget 606., cégjegyzékszám: 01-09-888630; statisztikai szám: 
14094620-5210-113-01, adószám: 14094620-2-41, képviseli: Pajk-Tóth Ágnes ügyvezető), – a továbbiakban: Szolgáltató –, 
 
másrészről  
Dunaföldvár Város Önkormányzata (székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2., statisztikai számjel: 15733469-8411-321-17, 
adószám: 15733469-2-17, jegyzi: Horváth Zsolt), – a továbbiakban: Hirdető –, között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. A szerződő felek 
 
1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltató hajók üzemeltetésével, kölcsönzésével, kikötők üzemeltetésével, mobilapplikáció 
működtetésével és hirdetések tervezésével, elhelyezésével foglalkozó gazdasági társaság. 
 
1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Hirdető állami költségvetési szerv. 
 
2. A szerződés célja 
 
2.1. A szerződés célja, hogy Szolgáltató a tulajdonában álló, saját fejlesztésű és üzemeltetésű „DunApp” elnevezésű 
mobilalkalmazás felületein – továbbiakban: DunApp - Hirdető szolgáltatásait megjelenítse és promótálja. 
 
3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
3.1. Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Hirdető számára 
megjelenési lehetőséget biztosít a DunApp mobilalkalmazás felületein. 
 
3.2. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen szerződés időtartama alatt rendelkezik minden, hatályos jogszabályok 
alapján előírt engedéllyel, illetőleg harmadik személyekkel megkötött szerződésben biztosított jogokkal, melyek a jelen 
megállapodásban vállalt kötelezettségei maradéktalan betartását lehetővé teszik. 
 
3.3. Amennyiben Szolgáltató bármilyen oknál fogva nem tudja jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeit legalább 
folyamatosan 30 napon keresztül szerződésszerűen teljesíteni, úgy vállalja, hogy egyéb marketing tevékenység útján, saját 
felületein történő megjelenéssel kártalanítja Hirdetőt. 
 
Amennyiben Hirdető bármilyen oknál fogva nem tudja jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni, 
úgy vállalja, hogy a Szolgáltatót kártalanítja. 
 
3.4. Szolgáltató kijelenti, hogy a Hirdető által részére átadott információkat, adatokat a DunApp biztonságos működésének 
megfelelően kezeli, azokat harmadik fél részére az adatvédelmi szabályozásokat betartva bocsátja rendelkezésre. 
 
4. A Hirdető jogai és kötelezettségei 
 
4.1. Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltató vállalásának teljesítéséhez a szükséges információkat és promóciós 
anyagokat a Szolgáltató által meghatározott határideig átadja. 
 
4.2. Amennyiben Hirdető nem biztosítja a teljesítéshez szükséges információkat Szolgáltató részére, úgy annak felelőssége 
Szolgáltatót semmilyen formában nem terheli és Hirdető pénzügyi teljesítésének kötelezettségét sem befolyásolja. 
 
4.3. Hirdető a Szolgáltató részére a megbízás teljesítéséhez szükséges információkat és képi anyagokat azok felhasználási 
jogosultságaival rendelkezésre bocsátja.  
 
5. A szolgáltatás tartalma 
 
5.1. Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat biztosítja Hirdető részére az együttműködés céljának elérése érdekében: 

5.2. PRÉMIUM csomag 

- 5 db szolgáltatás (pl.: kikötő, étterem, szállás, program bármely kombinációja) vonatkozó információinak külön-külön 
szolgáltatásként történő megjelenítése az alábbiak szerint. Az alábbi paraméterek az 5 szolgáltatás mindegyikére külön-
külön értelmezendőek, és nem vonhatók össze: 

- Leírás │ 200 karakter szóközzel  
- Fotó │ 10 db  
- Aktív weboldal link 
- Aktív telefonszám 
- Cím megjelenítése 
- GPS koordináta szerinti térképes megjelenítés a DunApp útvonaltervezőjében 
- Térképen való megjelenés 

https://www.google.hu/maps/place/1203+Budapest+V%C3%ADzisport+utca+12-18.+A.+%C3%A9p.+


- Vízi és szárazföldi útvonaltervezés a lokációhoz 
- Videó beillesztésének lehetősége  
- 3D bejárás beillesztésének lehetősége  
- Saját profil account (belépési kód) az adatok folyamatos frissítéséhez 

 
5.3. ADATfeltöltés 

Szolgáltató a Hirdető részére saját felhasználói jogosultságot biztosít, mellyel Hirdető a jelen szerződés időtartama alatt jogosult és 
köteles a szolgáltatásaira vonatkozó információkat és adatokat saját DunApp profilján belül rendszeresen ellenőrizni és frissíteni. 
Hirdető tudomásul veszi, hogy az ennek elmaradásából eredő károkért a felelősség Szolgáltatót nem terheli. 
 
Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben Hirdető nem kíván élni ezen jogosultságával és az adatok, információk frissítésére 
Szolgáltatót bízná meg, úgy Szolgáltató ezt opcionálisan, külön szolgáltatási díj ellenében vállalja. 
 
6. „PARTNER kedvezmény” 

6.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy az alábbiak együttes teljesülése esetén Hirdető „PARTNER kedvezményben” részesül. 

6.1.1. A „PARTNER kedvezmény” értelmében felek megállapodnak, hogy jelen szerződést 2020. december 31. napjáig, határozott 
időtartamra kötik. 
 
6.1.2. A „PARTNER kedvezmény” értelmében szerződő felek megállapodnak, hogy Hirdető a jelen szerződéskötés létrejöttét követő 
8 napon belül a szolgáltatás díját egyösszegben a részére kiállított számla ellenében banki átutalással teljesíti Szolgáltató részére. 
 
6.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 6.1.1 és 6.1.2 pontokban foglaltak együttes teljesülése esetén „PARTNER kedvezmény” 
megnevezéssel az 5.) pontban meghatározott csomag díjára vonatkozóan Szolgáltató az alábbi kedvezményt biztosítja Hirdető 
részére: 
 

DUNAPP MEGJELENÉS Mennyiség 
Ár 

2020.08.01 – 2020.12.31. 

5.2. PRÉMIUM csomag 
1 393 693 Ft + ÁFA/egyszeri díj 

5.4. Adatfeltöltés Szolgáltató által • opcionálisan választható 
1 Díjmentes 

 
7. Pénzügyi elszámolás 

7.1. Szolgáltató a jelen szerződés hatálya alatt teljesített szolgáltatásáról számlát állít ki Hirdető részére, melyet Hirdető 
egyösszegben, banki átutalással fizet meg Szolgáltató részére. 
 
8. A Felek együttműködési kötelezettségei 

8.1. A Felek a jelen Megállapodás teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, így különösen kötelesek egymást 
tájékoztatni a Megállapodás teljesítését érintő minden lényeges körülményről. 
 

Hirdető kapcsolattartója: 
Neve: Horváth Zsolt 
Címe: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2. 
Tel.: +36 20 935 4266 
E-mail: polgarmester@dunafoldvar.hu 

 
 Szolgáltató kapcsolattartója: 
 Neve: Pajk-Tóth Ágnes 
 Címe: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget 606. 
 Tel.: +36 20 9308 136 
 E-mail: pajk.agnes@wiking.hu 
 
10. Felmondás, módosítás 

10.1. A Felek írásba foglalt, és az elszámolást is tartalmazó közös megegyezéssel a szerződést felbonthatják. Jelen szerződést, 
amennyiben határozatlan időtartamra jött létre, úgy bármely fél indokolás nélkül jogosult a másik félhez címzett egyoldalú 
nyilatkozatával 30 napos felmondási idővel felmondani. „PARTNER kedvezmény” esetén a Felek a rendes felmondás jogát kizárják.  
 
10.2. Szerződő felek jogosultak a jelen megállapodást – a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett – 
azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeinek - ismételt írásbeli 
felszólítás ellenére - nem tesz eleget. 
 
10.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megszűnése nem vonja maga után a befizetett díjak visszatérítését, így Hirdető 
tudomásul veszi, hogy az általa befizetett díjak felmondás esetén nem kerülnek visszatérítésre. 
 
10.4. A jelen szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható. 
 

https://www.google.hu/maps/place/1203+Budapest+V%C3%ADzisport+utca+12-18.+A.+%C3%A9p.+
mailto:polgarmester@dunafoldvar.hu
mailto:pajk.agnes@wiking.hu


11. Vegyes rendelkezések 

11.1. A jelen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek harmadik személyre kizárólag a másik fél előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával ruházhatók át. 
 
11.2. Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben 
tudomásukra jutott valamennyi adatot és információt üzleti titokként, bizalmasan kezelnek, továbbá kölcsönösen tudomásul veszik, 
hogy azokat kizárólag a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján jogosultak harmadik személy tudomására hozni. Felek 
megállapodnak abban, hogy a titoktartási kötelezettség a jelen szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is terheli 
őket. Felek rögzítik, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegésével bármelyik fél a másik félnek kárt okoz, úgy köteles 
azt a másik fél részére megtéríteni. 
 
11.3. Felek törekednek a jelen szerződésből eredő esetleges viták tisztázására és békés úton történő megoldására.  
 
11.4. Szerződő felek vállalják, hogy - a jelen szerződés hatálya alatt – mind a DunAppban történő, Hirdetőt érintő változásokról, 
mind pedig a Hirdető adataiban beállít, DunAppban megjelenített szolgáltatásokat érintő változásokról egymást haladéktalanul 
tájékoztatják. Felek a szerződés tárgyának vonatkozásában kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség elve alapján eljárni, kötelesek 
egymással kölcsönösen együttműködni. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni, ha működésükben változás állt be, 
ellenük felszámolási eljárás indult, továbbá, ha a cég vagyoni helyzetét súlyosan veszélyeztető polgári eljárást indítanak ellene. 
 
11.5. A Hirdető által feltöltött adatok, információk és egyéb képi anyagok tárgya nem irányulhat a jóerkölcsbe és más jogszabályi 
tilalmakba ütköző megvalósításra. A megbízás tárgya nem irányulhat továbbá lehetetlen szolgáltatás megvalósítására.  
 
11.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
 
Felek a jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen írták alá. 
 
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.  
 
Budapest, 2020. augusztus    . 
 
 
 

………………………………………………………………….. 
Marina Operator Szolgáltató Kft. 

………………………………………………………………….. 
Dunaföldvár Város Önkormányzata 

képv.: Pajk-Tóth Ágnes ügyvezető jegyzi: Horváth Zsolt 
 


