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Tisztelt Képviselő-testület! 

A testület 218./2017.(VIII.10.) számú határozatával döntött Dr. Valter Ilona: A középkori 
Pásztó című könyv megjelentetéséről. 
A Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvánnyal megkötöttük a könyv szerkesztésére és 
kiadására vonatkozó vállalkozási szerződést, melyet egy alkalommal az oldalszám jelentős 
emelkedése miatt módosítottunk. 
A 2017. decemberében megküldött minta-anyag áttekintése után azt javasoltuk a kiadónak, 
hogy a könyv végére tervezett, mintegy 300 színes fotó, kép, rajz kerüljön a szövegek közé, 
mivel véleményünk szerint ez által egy lényegesen jobb, látványosabb, érthetőbb kiadvány 
születhet meg. 
A kiadó azt jelezte, hogy ez többletköltséget fog okozni, egyrészt az új terv szerinti tördelés 
szerkesztés, másrészt a színes oldalak egész könyvre történő kiterjesztése miatt. 
Az eddigi terv szerint a könyv 194 oldalon 90 gr. műnyomó papíron fekete-fehérben, 110 
oldalon 135 gr. műnyomó papíron színesben készült volna el. 
Az új terv szerint a könyv, - mivel a képek bekerülnek a szöveg közé – minden oldalon 135 
gr. műnyomó papíron színesben cérnafűzötten készül. Ennek jelentős többletköltsége van, 
mivel az anyagköltség a fent leírtak okán közel megduplázódik. 
A kiadó arra tett javaslatot, hogy ezt úgy kompenzáljuk, hogy csökkentsük a példányszámot 
1000-re és egészítsük ki a vállalkozási díjat 300 000 ft-tal. 
Az újra tördelés-szerkesztés díja az ezt elvégző vállalkozónak megtérítve, külön számla 
ellenében 400 000.- Ft. 
 
Határozati javaslat 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint 
módosítja a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvánnyal kötött vállalkozási 
szerződést. 
Felhatalmazza polgármesterét a vállalkozási szerződés módosításának aláírására. 

 
2. Valter Ilona: A középkori Pásztó című könyv újratördelése és szerkesztése 400 eft-os 

költségét, árajánlata alapján, számla ellenében megtéríti a SIGILLUM 2000 Bt-
nek.(6710 Szeged, Kökörcsin u. 17.). 
 
 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2018. június 18. 
 

Dömsödi Gábor 
  polgármester 

A határozati javaslat törvényes! 
 
 
          Dr. Gajdics Gábor 
                    jegyző 



 
 
 

Vállalkozási szerződés 
2. számú módosítása 

 
 
 

mely létrejött egyrészről 
Pásztó Városi Önkormányzat (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. adószám: 15735313-2-12, 
bankszámlaszám: 11741024-15450827, képviselő: Dömsödi Gábor polgármester), mint 
Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)  
 
másrészről 
Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (6722 Szeged, Dáni u. 5. adószám: 18455742-
1-06, bankszámlaszám: 11606002-05610100-06000007, bírósági nyilvántartási szám: 580, 
képviselő: Dr. Zombori István), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)  
 
továbbiakban úgyis, mint Felek között az alábbi napon és helyen, a következő feltételek 
szerint: 
 
 
1) Előzmények 
1.1.Felek 2017. augusztus 17-én vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés), 
mely szerint Megrendelő megbízta Vállalkozót, Valter Ilona: A középkori Pásztó című 
művének megjelentetésével. A Szerződést 2017. december 11-én módosították. A Szerződés 
5) pontja szerint a Vállalkozót az elvégzett munkáért 3 950 000 Ft, azaz hárommillió-
kilencszázötvenezer forint illeti meg, amely magába foglalja az Áfa-t. 
 
1.2.  Valter Ilona szerző által – a Szerződés megkötését követően – leadott végleges kézirat, 
illetve a hozzá tartozó bőséges illusztrációs anyag feldolgozása tördelése, szerkesztése után 
Megrendelő kérte az anyag más szempontú feldolgozását, tördelését, szerkesztését. Ez 
jelentősen megnöveli az anyagköltséget, melyet a szerződés összegének 300 000 Ft-tal történő 
megemelésével és a könyv példányszámának csökkentésével kompenzálnak. 
 
2) A Szerződés 2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2) A kiadvány paraméterei: 
             -       A/4-es kötet 
  -       304 oldal terjedelem 
             -      135 gr. színes műnyomó papír 
             -       keménytáblás borító 
             -       194 fekete-fehér és színes fotó 
             -       115 rajzos ábra 
             -       1000 példány” 
 
3) A Szerződés 5) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„5) A Vállalkozót az elvégzett munkáért 4 250 000 Ft, azaz négymillió-kettőszázötvenezer 
forint illeti, amely magába foglalja az Áfa-t is.” 
 
4) A Szerződés egyéb – jelen módosítással nem érintett - pontjai változatlan formában 
hatályban maradnak. 
 
Kelt: Szeged-Pásztó, 2018. június  
 

 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

Pásztó Városi Önkormányzat 
Megrendelő 

 
 
 

pénzügyi ellenjegyző 

 
 

Dr. Zombori István 
kuratóriumi tag, szerkesztő 

Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány 
Vállalkozó 
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