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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

Hiv. szám: DV/18981/2020. Tárgy: Javaslat a Media Techiiology Zrt-vel
műsoridö vásárlási keretszerzödés megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselö-testület a 207/2018. (XI. 13.) számú határozatával úgy döntött, hogy az
Onkormányzat kommunikációs céljai segítése érdekében rendszeres helyi televíziós műsorok
gyártásával és sugárzásával - a korábbi évekhez hasonlóan - a Media Technology Zrt-t bízza meg, amely
DunaMédia névvel teljes köm televiziós szolgáltatást biztosít a Csepel-szigeten. A fenti határozat
alapján aláírásra keriilt a Media Technology Zrt-vel a műsoridő vásárlási keretszerződés, amely 2020.
december 31. napjával lejár.

A Műsorgyártójelen elöterjesztés 1. számú mellékletét képezö ajánlatában a szerzödésnek újabb
2 éves ciklusban történő megújítását javasolja, továbbá 15 %-os díjemelést indítványoz az ajánlatban
foglaltafcra tekintettel (a terjesztési és a HD technológiával összefúggö gyártási költségek, a sugárzási
terillet és az elért elöfizetöi szám miatti kábelszolgáltatói terjesztési dyhozzajárulás, illetve a földi
kábeles műsorszolgáltatással kapcsolatos hatósági dfj emelkedése).

A fentiekre és a DunaMédia Televizióval való eddigi eredményes együttmüködésre tekintettel, illetve
városunk megfelelö média megjelenésének további biztosítása érdekébenjavaslom a fenti szolgáltatóval
a jelen elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti műsoridő vásárlási keretszerződést további 2 éves,
vagyis 2022. december 31-ig terjedő idötartamra megkötni a Műsorgyártó ajánlatában szereplö havi
díjért.

Határozati avaslat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosftásárol szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva
a) elfogadom a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti

műsoridő vásárlási keretszerződést, amely a Media Technology Zrt-vel kerül megkötésre 2021.
január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő 2 éves határozott időtartamra, 406.525 Ft + Áfa/hó
összegért, amely tartalmazza a helyi kábelszolgáltató díjszabása szerinti műsortovábbítási
díjat is,

b) az a) pont szerinti szerződést aláírom, valamint a további szükséges intézkedéseket megteszem.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



Mellékletek: 1. számú melléklet: Ajánlat
2. számú melléklet: Műsoridö vásárlási keretszerzödés

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss Ish'án aljegyző

Dunavarsány, 2020. december 10.
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UNAMÉDIA
www.duna-media.hu

DunaMédia Televfzió (Media Technology Zrt.)

Tárev: a műsoridő vásárlási szerződés meghosszabbítása

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület!

Televiziónk 2021. január l. -től is örömmel és kiváló szakmai-technikai felkészültséggel vállalja a Dunavarsányi Magazin
műsorainakgyártását és sugárzását, hasonlóan az elmúlt, immár 8 éves időszakhoz. Szeretnénk tovább gazdagítani a
sok száz műsorból és témából álló dunavarsányi videós értéktárat, amelyet a közélet és a gazdag helyi kultúra
folyamatos nyomon követése útján hozhattunk létre hétró'l hétre az Önök intézményeivel együttműködésben.

Ezúton kérjük tehát szíves támogatásukat a szerződés azonos műsoridő feltételekkel történő újra kötésében a 2020.
december 31. utáni idó'szakra is.

A mindenkori gyakorlat szerint két éves ciklusban történt meg a szerződés megújítása, mostani javaslatunk hasonló
időszakra vonatkozik, azaz 2021. január l. -től 2022 december 31. -ig.

A következő ciklusra vonatkozó szerzó'dés esetében 15% mértékű díjemelést indítványoznánk.

Indoklás: a műsorszolgáltatással összefüggő hatósági díjak, a terjesztési és a HD technológiával összefüggő gyártási
költségek is emelkedtek, illetve a térségi Invitel-DIGI fúziót követően a sugárzási terület és az elért előfizetó'i szám (és
az ez alapján szedett kábelszolgáltatói terjesztési díjhozzájárulás, valamint a földi kábeles műsorszolgáltatással
kapcsolatos hatósági dij) is arányosan megnőtt.

A számlázott (gyártás, sugárzás és műsorelosztás együtt) teljes havidíj igy 353. 500. -Ft+27%Áfa/hó összegró'l 406. 525.-
Ft + 27% Afa/hó összegre módosulna.

Kérjükjavaslatunk szíves napirendre vételét és megtárgyalását.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2020. októberl.

Tisztelettel:

Hersics Péter

vezérigazgatö
peter. hersics@duna-media. hu

Franyó Zsolt
főszerkesztő

franyo.zso lt@lduna-media. hu



Műsoridő vásárlási keretszerződés

l. AFelek:

Dunavarsány Város Onkormányzata

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., képviseli: Gergöné Varga Tünde polgármester
a továbbiakban, mint Megrendelo, valamínt

Media Technology Zrt. (Duna Média Televizió)

Székhely: 1037 Budapest, Folyóka u. 8. 1./5., Stúdió: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15., engedélyező NMHH
határozat száma: BJ/16888-4/2011, képviseli: Hersics Péter vezérigazgató
a továbbiakban, mint Musorgyártó.

2. A Szerződés idöbeli hatál a: 24 hónap.

2021. január 1-jétöl 2022. december 31-éig.

3. A Szerződéstár a:

Televíziós műsoridő vásárlása Dunavarsány Város kommunikációs és tájékoztatási feladatainak támogatására
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének . . .,2020. (XII....) számú határozata alapján.

4. A Szerzödés kölcsönösen me álla ított feltételei:

4. 1 A Műsorgyártó a Megrendelő részére műsorrendjében heti 10 perc rendszeres műsoridőt és havonta 15 perces
műsoridöben stúdióbeszélgetést biztosit (összesen havi 55 pereet). A nyári tematika támogatása érdekében a
Műsorgyártó egyszeri, 20 peroes pótidőt biztosít, mely kiemelt nagyrendezvény televiziós vetítésekor használható fel.
Műsorrendjében dunavarsányi tematikájú idősávot biztosít, és elvégzi a szükséges tárgyi, személyi feltételek
biztosítása érdekében esetlegesen szükséges befektetéseket. Biztosftja a szigetszentmiklósi telephelyéröl - a gyártási
terve szerinti időbeosztásban - a szükséges forgatási technika és személyzet fciszállitását Dunavarsány közigazgatási
területére.

4.2 Az így rendelkezésre bocsátott műsoridőt a Műsorgyártó Dunavarsány Várossal kapcsolatos aktuális
információkkal, hirekkel, közleményekkel és tudósításokkal tölti fel. A témaválasztást a mindenkori aktualitások
szerint végzi el, azaz minden heti magazin egy-egy új eseményt, hfrt, témát vesz napirendre.

4.3 A Műsorgyártó szerkesztősége a Megrendelö által biztosított előzetesen átadott és/vagy megküldött írásos
tájékoztatás alapján végzi el az aktuális tartalmak (pl. városi mmepségek, önkormmyzati hírek, lakossági tajékoztatók,
kulturális események stb. ) televíziós feldolgozását a 4. 1 pont szerinti terjedelmi korlátok figyelembevételével.

4.4 Az elkészített televíziós tartalmak kapcsán a törvény szerinti szerkesztői és sajtójogi felelősséget a Műsorgyártó
vállalja, azonban a Megrendelőjótáll minden általa biztosított információ helyességéért.

4.5 A Megrendelö vállalja, hogy az elöre tervezett események kapcsán a szükséges információkat és meghívókat
legalább egy héttel korábban megküldi a Műsorgyártó szerkesztősége számára (elektronikus formában: e-mail), mely
alapján a Műsorgyártó elvégzi az előzetes gyártástervezést. A Műsorgyártó szerkesztosége részéröl az információkat
befogadó személy: Franyó Zsolt főszerkesztő, elektronikus elérhetősége: foszerkeszto alduna-media. hu

4.6 A Szerződés szerinti tartalmakat a Műsorgyártó változatlan formában közzéteszi intemetes portálján is, ahol
azok országosan elérhetőek. A Felek kölcsönösen elhelyeznek egymás honlapjára mutató Imket/bamiert.



4. 7 A Felek a Szerzödés kölcsönös teljesítése érdekében úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő hozzájárul

Dunavarsány Város területén a helyi kábeltelevíziós hálózaton a Műsorgyártó műsora közzétételéhez. A Megrendelö
és a Musorgyártó a Dunavarsány területén elérhetö kábelszolgáltató(k) irányában együtt intézkedik, hogy a

Műsorgyártó a kábelszolgáltatóval megköthesse a musortovábbítási szerzodést annak érdekében, hogy a Műsorgyártó
televíziós adása a helyi hálózaton, a helyi közszolgálatí célra kötelezöen biztosítandó csatomán elhelyezésre
kerülhessen.

4. 8 A Felek úgy határoznak, hogy a 4. 1 szerinti műsoridő legyártásának teljesftését a Műsorgyártó az intemetes

közzététellel és az elkészített tartatmak DVD-lemezen való átadásával igazolja minden tárgyhót követően.

4. 9 A 4. 1 pont szerinti havi 55 percnyi műsoridő előállításának költsége, havi számlázás alapján 353. 500. -Ft + 27%

Afa/hó, azaz Háromszázötvenliáromezer-ötszáz forint plusz Afa/hó, amely díj tartalmazza a 4. 7 pont szerinti, a

műsorterjesztő helyi kábelszolgáltató és a Műsorgyártó között létrejött műsortovábbítási szerzodésben foglalt
műsortovábbítási díjat.

4. 10 A Műsorgyártó jogosult a 4. 9 szerinti havidíjat minden teljesített tárgyhót követően kiszámlázni, az elkészített

műsorok DVD-változatának átadásával együtt. A Megrendelő átutalással fizeti meg a számla ellenértékét 8 napon
belűl.

5. E éb feltételek:

5. 1 A Felek ezen Szerzödést határozott idöre kötik (lásd 2. pont). A Szerződés hatálya csak kölcsönösen elfogadott
módon, írásban módosítható.

5.2 Rendkívuli felmondást alapoz meg, ha a Műsorgyártó 15 napon túl nem teljesít, azaz a műsorgyártást nem végzi
el, vagy azt megtagadja, továbbá a feladatot 15 napon belűl pótteljesítéssel sem végzi el. IIyen esetben a

Megrendelönek joga van egyoldalúan elállní a Szerzödéstöl, és eltekinteni a legutolsó tárgyhó díjának megfízetésétöl
1S.

5. 3 Rendkivüli felmondást alapoz meg, ha a Megrendelö 30 napon túl nem fízeti meg a Műsorgyártó által
biztosított és legyártott müsoridöt. Ebben az esetben a Müsorgyártó egyoldalúan felmondhatja a Szerzödést, továbbá a

4. 9 poiit szerint meghatározott díjra igényt tarthat.

5. 4 A Felek kikötik, hogy nem lépnek fel egymással szemben semmilyen egyéb közvetett vagy vélelmezett
kárigénnyel. Kömyezeti kár, rongálás, szabotázs, harmadik felek okozta hiba vagy kiesés (pl. kábelszolgáltatói hiba

stb. ), vis maior, váratlan műszaki hiba vagy karbantartás esetén egymást támogatva lépnek fel. Az ilyen okok miatt
esetlegesen kiesett műsoridöt a Műsorgyártó dymentesen pótolja (újra sugárzás és/vagy gyártás útján).

5. 5 A Felek ezen Szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Ptk. rendeücezései az irányadóak.

Kelt: Dunavarsány, 2020. december . ..

Dunavarsány Város Onkormányzata
Gergöné Varga Tűnde dr. Szilágyi Akos

polgármester jegyzö, mint ellenjegyzo
Megrendelő

Media Technology Zrt.
Hersics Péter

vezéngazgató

Műsorgyártó


