
DIGITÁLIS SZOMBATHELY PROGRAM 

PÁLYÁZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Egyrészről                                                                                                                                                                    
, (vállalkozás neve, székhelye, adószáma), mint KEDVEZMÉNYEZETT, 

másrészről a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint TÁMOGATÓ (9700 Szombathely, 
Honvéd tér 2, képviseli Balogh Károly Zsolt főtitkár), 

az alábbiakban állapodnak meg: 

1. TÁMOGATÓ Szombathely MJV együttműködésével és finanszírozásában programot 
indított szombathelyi székhelyű, legalább egy, legfeljebb 10 főt foglalkoztató 
kisvállalkozások számára „Digitális Szombathely” néven. A programban TÁMOGATÓ 
2020. év folyamán 100, azaz egyszáz vállalkozás számára biztosítja térítésmentesen 
modern, a mai kor követelményeinek megfelelő honlap kialakítását-fejlesztését, 
egyedi, az adott vállalkozás számára testre szabott tartalommal. Támogató 
nyilvános pályázat útján kiválasztotta a szombathelyi székhelyű Webgenerátor kft-t 
(továbbiakban SZOLGÁLTATÓ) a programban célzott digitális (honlap-) fejlesztés 
magas minőségű kivitelezésére. Támogató nyilvános pályázatot hirdetett 
szombathelyi székhelyű vállalkozások számára a programban való részvételre, mely 
pályázat a programban megcélzott 100, a kiírásnak megfelelő vállalkozás 
jelentkezéséig nyitott. A 100. jelentkezővel a pályázat lezárul, a később 
jelentkezők tartaléklistára kerülnek, amelyről értesítést kapnak. 

2. KEDVEZMÉNYEZETT a nyilvános pályázatban foglalt objektív kritériumok alapján 
kiválasztásra került a programban való részvételre. KEDVEZMÉNYEZETT számára a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tanácsadója, Nagy Tibor (továbbiakban 
AUDITOR) biztosítja a fejlesztés előfeltételeként támasztott digitális felmérés 
(MVP-audit) lefolytatását, a Burkon Kiadó és Sajtóügynökség BT. (SZOLGÁLTATÓ) 
munkatársai pedig elkészítik számára a kívánt (pályázatban meghatározott) 
fejlesztést, alábbiak szerint: 

• SZOLGÁLTATÓ két éves időtartamra díjmentesen biztosítja 
KEDVEZMÉNYEZETT részére a vállalkozás nevét tartalmazó domain nevet és 
email-címet; 

• a weboldal KEDVEZMÉNYEZETT kívánságainak megfelelően, vele 
folyamatosan egyeztetett módon, egyedi kereső-optimalizált tartalommal 
kerül kialakításra; 

• a honlap megfelel a modern webfejlesztési követelményeknek, folyamatos 
továbbfejlesztésének lehetősége biztosított; 

• az oldal következetesen kihasználja a  HTML5-el érkező új elemeket; 

• SZOLGÁLTATÓ igény esetén biztosítja KEDVEZMÉNYEZETT részére webshop 
modul használatát is (felhasználó-azonosítás, kosárkezelés, termék export/
import, szállítási-, utánvét költségek kezelése, rendelés export stb.), ennek 
költségéről külön megállapodást kötnek. 

• a weboldal alkalmas egyedi igények kezelésére, így számlázási kapcsolat 
megteremtésére; 

• az elkészült weboldal teljes mértékben reszponzív; 



• a weboldal egyedi favicont tartalmaz;  

• a weboldalhoz a Google Analytics, valamint a Search Console megfelelő 
integrálása biztosított. Az ezekhez tartozó fiókok KEDVEZMÉNYEZETT 
tulajdonát képezik. 

• a weboldalon Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 
TÁMOGATÓ megjelenítése jól látható helyen biztosított 

3. TÁMOGATÓ és KEDVEZMÉNYEZETT, illetve SZOLGÁLTATÓ és KEDVEZMÉNYEZETT 
között a pályázatban meghatározott fejlesztések tekintetében pénzmozgásra nem 
kerül sor, TÁMOGATÓ a finanszírozást közvetlenül SZOLGÁLTATÓ számára, a 
fejlesztés elkészültét és a teljesítésigazolás kiállítását követően biztosítja. A 
teljesítésigazolás feltétele KEDVEZMÉNYEZETT vonatkozó nyilatkozata a fejlesztés 
SZOLGÁLTATÓ általi elvégzéséről. 

…………………………………………………………   ……………………………………………… 

KEDVEZMÉNYEZETT cégszerű aláírása   TÁMOGATÓ cégszerű aláírása 

Szombathely, 2020.  



DIGITÁLIS SZOMBATHELY KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT 

Alulírott                                                                                                                                                                    
, (vállalkozás neve, székhelye, adószáma) 

ezúton nyilatkozom, hogy a Digitális Szombathely pályázat kiírásának megfelelően az 
alábbi pályázati kötelezettségeket magamra/vállalkozásomra nézve elismerem: 

1. Vállalom, hogy a pályázat keretében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
tanácsadója által nyújtott Modern Vállalkozások Programhoz kapcsolódó digitális 
auditon veszek részt 2020-ban, AUDITOR-ral előzetesen egyeztetett időpontban 

2. Vállalom, hogy a kapott kérdőíven határidőre válaszolok a kiírók által feltett, az 
elvégzett digitális (honlap-)fejlesztést célzó kérdésekre 

3. Hozzájárulok, hogy a pályázaton nyertes vállalkozásom nevét a pályázat kiírója és 
finanszírozója, azaz a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint 
Szombathely MJV nyilvánosságra hozzák, adataimat a pályázat teljesítése és 
ellenőrizhetősége érdekében az aláírás dátumától számított 5 évig kezeljék és 
megőrizzék. 

Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségek, hozzájárulások vállalása és teljesítése 
alapvető feltétele a pályázatban foglalt fejlesztések megvalósulásának. Fenti vállalás nem 
pótolja a pályázat elbírálásához szükséges pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltését és 
benyújtását, melyek a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról is letölthetők 
(www.vmkik.hu).  

Tudomásul veszem, hogy fenti nyilatkozattétel elengedhetetlen feltétele a Vas Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő  

„DIGITÁLIS SZOMBATHELY PROGRAM PÁLYÁZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS”  

megkötésének, így a célzott digitális fejlesztés elvégzésének. A Pályázati együttműködési 
megállapodás aláírására a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkárságán (9700 
Szombathely, Honvéd tér 2) van lehetőség nyitvatartási időben. 

……………………………………………………….. 

(cégszerű aláírás)  

Szombathely, 2020. 




