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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2027. december 14-ei rendes, nyilt ülésére

Hiv. szám: DV/12304/2021. Tárgy: Javaslat a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt-vel új elektronikus
médiaszolgáltatási szerződés megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Ollkormányzata 2010. július 1-jétöl áll szerződéses jogviszonyban a Lakihegy Rádió
Műsorszolgáltató Bt-vel elektronikus médiaszolgáltatás ellátására. Ajelenlegi, a 195/2019. (XII. 10. ) számú Képviselö-
testületi határozattal elfogadott, 2 éves határozott időtartamra kötött elektronikus médiaszolgáltatási szerzödés 2021.
december 31. napjával lejár.

Dr. Szilvay Balázs ügyvezetö ajelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező, 2 évre szóló ajánlata szerint a
korábbi évekkel azonos tartalmú médiaszolgáltatás díja a megnövekedett költségekre tekmtettel 9 %-kal, összesen
240. 000 Ft + AFA/hó összegre emelkedne.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet Városunk megfelelö média megjelenésének további biztosítása érdekében
az ajánlat és ajelen eloterjesztés 2. számú mellékletét képezö szerzödés megtárgyalására, illeWe a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati 'avaslat:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testiilete saját részéről elfogadja a jelen határozat
meghozatalát segítő előterjesztés 2. sz.imú melléklete szerinti elektronikus médiaszolgáltatásl szerződést, amely
a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt-vel kerül megkötésre 2022. január 1-jétől 2 éves határozott időtartamra,
havi 240. 000 Ft + Afa osszegért, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A hatarozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzö

Az előterjesztés melléklete: 1. számú: Médiaszolgáltatási ajánlat
2. számú: Elektronikus médiaszolgáltatási szerződés tervezet

Dunavarsány, 2021. december 6.
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Tárgv: médiaszolgáltatási ajánlat
Feladó: Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt.
Címzett: Gergőné Varga Tünde, Dunavarsány Város Polgármestere

Dunavarsány Város Képviselő-testülete

Tisztelt Polgármester Asszony,
Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzata és a Lakihegy Rádió több mint tíz éve áll egymással
szerződéses kapcsolatban, közcélú műsoridő-vásáriás fonnájában.
Öröműnkre szolgál és köszönettel tartozmk azért, hogybizalmuk töretlen rádiónk iránt, és ilyen
hosszú időre nyúlik vissza együttműködésünk.

Ewttal is as.al a swndékkal fordulok Őnökhöz, hogy együttműködésünket újabb két évre
megújitsuk.

Miután az elmúlt években nem volt változás a szolgáltatási díjban, és jelen ajánlatunk is 2 évre
szól, a megnövekedett költségekre tekintettel összesen 9 %-os változtatási kéréssel szeretnénk
élni.

Ennek keretében továbbra is biztosí uk:

- a heti 10-15 percnyi műsoridöt a dunavarsányi hírek számára,
- a havi 2 órányi magazimnűsor-időt,
- a programajánlóban való megjelenést,
- a hírek és műsorok visszakeresésének lehetöségét a saját weboldalunkon,

A médiaszolgáltatás díja így összesen 240.000 Ft+AFA havi összegre módosulna a 2022-
2023-ig tartó időszakra.

Amennyiben médiaszolgáltatási ajánlatunkat elfogadhatónak tartják, kérem tisztelettel
Polgármester Asszony és a Képviselők szives támogatását.

Tisztelettel:

Dr. Sdlvay Balázs sk.
ügyvezetö

Lakihegy Rádió Műsorswlgáltató Bt.

Kelt. : Szigetszentmiklós, 2021. november 16.



ELEKTRONIKUS MÉDIASZOLGÁLTATÁSI SZERZODES

amely létrejött egyrészröl

Dunavarsány Város Önkormanyzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18, adószám:
15730875-2-13, képviseli: Gergőné Varga Tűnde polgármester), mint Megrendelő /a továbbiakban
Megrendelö/, másrészről

Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 15.,
cégjegyzékszám: 13-06-061809, adószám: 21378942-2-13, bankszámlaszáma: 612004105-15019626,
képviseli: Dr. Szilvay Balázs ügyvezető), mint Szolgáltató /a továbbiakban Szolgáltató/ között a mai
napon, az alábbiak szerint:

1. Megrendelő és Szolgáltató Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének ...,2021.
(XII. 14.) számú határozata alapján ajelen okiratban szerzödést köt elektronikus médiaszolgáltatás
ellátására, 2022. január 1-jétöl 2023. december 31-éig terjedő 2 éves határozott idötartamra.
1. 1. Szolgáltató a jelen szerzödés alapján rádiós műsort szolgáltat a jelen szerzödés 1. számú

mellékletét képezö műsortervben foglaltak szerint, azzal mindenben megegyező módon.
1.2. Szolgáltató vállalja, hogy hetente legalább 10, legfeljebb 15 perc terjedelemben hírt ad le a

településröl.
1.3. Szolgáltató jelen szerződésben foglaltaknak megfelelöen a mellékletben meghatározott

műsorelemeket az információ beérkezésétől számított 8 órán belül adásba szerkeszti,
weboldalán az elhangzott szöveget megjeleniti.

1. 4. Szolgáltató továbbá vállalja, hogy havi 2 x 1 órányi müsoridőt biztosit Dunavarsány részére a
mellékelt müsortervben megjelölt tematikajú műsorok (Itt élünk, Napirenden) elkészítése és
sugárzása tárgyában.

2. Szolgáltató jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a műsorszolgáltatói tevékenység végzéséhez
szükséges valamennyi előírt és szükséges engedéllyel, földfelszín feletti helyi műsorszolgáltatói
engedéllyel rendelkezik.
2. 1. Szolgáltató külön is szavatosságot vállal azért, hogy a szolgáltatási jogviszony teljes

időtartama alatt az elöírt és szükséges engedélyek folyamatosan a rendelkezésére állnak, igy
tevékenységét míndvégigjogszerűen végzi.

2.2. Szerzödö felek itt rögzítik, hogy amennyiben ajelenjogügylet idötartama alatt a Szolgáltató a
szükséges és előírt engedélyek bármelyikével nem rendelkezik, vagy azt visszavonják,
érvényét vagy hatályát veszti, úgy az ezen jogügyletük azonnali és automatikus bontó
feltétele.

2.3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármely hatósági engedélyében
változás áll be, vagy az bármely okból megszűnik, hatályát veszti, ezt haladéktalanul, de
legkésőbb 24 órán belül írásban a Megrendelő részére bejelenti.

2.4. A Szolgáltató az itt meghatározott kötelezettségének megszegéséből eredő károkért felel a
Megrendelő felé.

3. Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik érvényes műsorterjesztési megállapodással, és külön
szavatosságot vállal azért, hogy a szolgáltatásijogviszony teljes idötartama alatt ilyen szerzödéssel
rendelkezni is fog.
3. 1. A műsorterjesztési megállapodással kapcsolatos szabályokra a 2.2. pontban foglalt elöirások

és szankciók vonatkoznak.

4. Szolgáltató vállalja, hogy ajogszabályi előírásokban foglalt és a műsorszolgáltatás teljesítéséhez
szükséges valamennyi díjat, szerzöi jogdíjat, jámlékot, jutalékot mindenkor határidőben megfízeti
a jogszabályi, illetve szerződéses előírásokban foglaltaknak megfeleloen. Szolgáltató
kötelezettséget vállal, hogy adatszolgáltatási kötelezettségeinek határidöben eleget tesz.



5. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerzödés megkötésekor és a szerzödés teljesítésének teljes
időtartama alatt rendelkezik azokkal a személyi és technikai feltételekkel, melyekkel a
jogszabályoknak és szabványoknak megfelelö, technikailag is kiváló minőségű műsor
szolgáltatására alkalmas.

6. Megrendelö kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzödés 1. pontjában meghatározott
szolgáltatásért díjat fizet, melynek összege havi 240. 000 Ft + AFA, azaz Kettőszáznegyvenezer
forint + AFA.

6. 1. Megrendelö a fenti dyat a Szolgáltató által kiállított számla alapján, a számla átvételét követő
8 napon belül köteles a Szolgáltató fent megjelölt bankszámlájára, banki átutalással
teljesíteni.

6. 2. Szolgáltató az aktuális számlát minden hónap 5. napjáig köteles benyújtani a Megrendelö
részére.

7. Szerződö felek nyilatkozattételrejogosult képviselői:
7. 1. Megrendelő:
Név: Gergőné Varga Tünde polgánnester Cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18,
TeL: 24/521-041 E-mail: ol armester dunavarsan .hu

Szolgáltató:
Név: Dr. Szilvay Balázs
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 15. Tel. : 24/54-2310
E-mail: szilva . balazs lakihe radio.hu Mobil: 20/515-0582

7.2. Megrendelő a szolgáltatónak az alábbi formában szolgáltat információt (mindkét e-
mailben):

E-mail: hiresekC^lakihegyradio. hu
Tel. : 06/20 272-8282; 06/20 275-4003

8. Szerződő felek rögzitik, hogy joghatályosan csak a 7. pontban megjelölt személyek részére és
részéröl tehető nyilatkozat. Szerzödő felek megállapodnak abban, hogy az itt megjelölt személyek
akadályoztatásuk esetére kötelesek nyilatkozattételre jogosult személyt kijelölni, és erről a másik
felet írásban értesíteni.

9. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerzödés aláírására kellö felhatalmazással
rendelkeznek, a Szolgáltató képviselöje kijelenti továbbá, hogy az általa képviselt társaság
magyarországi cégbejegyzéssel és székhellyel rendelkezÖ társaság.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek képviselöi ezen okiratot elolvasás és kellö megértés után, mint akaratukkal és a
tényekkel mindenbenmegegyezötjóváhagyólag aláírták.

Dunavarsány, 2021. december ....

Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgármester jegyzö, mint ellenjegyző

Megrendelö részéröl

Dr. Szilvay Balázs
ügyvezetö

Szolgáltató részéröl



Elektronikus médiaszolgáltatási szerződés I sz. melléklete

Műsorterv

Lakihegy Rádió FM 107 MHz

Hfrek formájában:
o A megrendelö által biztositott információs anyagok szerepeltetése, mint

közérdekü hír a közszolgálatí müsorszámokban. Ide tartoznak a hírek és a rövid
hírek. Szolgáltató vállalja, hogy az adott eseményeket súlyozottan, un. rotációs
rendszerben adja közre, de minden esetben fent tartja magának a gyakoriság
meghatározásának lehetöségét.

Riportos hírek (sound byte)
o A helyi hirek napi összefoglalójában az egyes témákhoz tartozhat hanganyag, ún.

sound byte. Ezekben legfeljebb 30 másodperc terjedelemmel megjelenik az adott
esemény vagy téma szereplöje, képviselöje. A sound byte készülhet telefonon,
helyszfnen rögzi'tő eszközzel vagy élő bejelentkezés formájában. A gyártási módot
minden esetben a szolgáltató határozza meg.

Itt élünk (lokálpatrióta riportműsor - havi 1 alkalommal 60 perben)
o A helyi nevezetességek, érdekességek és események mellett a tekpűlés

szempontjából meghatározó személyek portré jellegű bemutatása. Megjelenési
lehetöség a város civil szervezeteinek az értékteremtö munkájuk bemutatására.

Napirenden (interaktfv közéleti műsor - havi 1 alkalommal 60 percben)
o EIö lebonyolítású müsor, amelyben a város polgármestere, valamely képviselöje

vagy Íntézményvezetöje, alkalmanként pedig a térség országgyűlési képviselöje a
vendég, akiktől a hallgatók is kérdezhetnek.

Programajánló
o A térség kulturális eseményeiröl adunk hírt könnyed hmgvételben, naponta több

alkalommal. Ezen blokkokban a hatályos Médiatörvény rendelkezéseinek
megfelelöen nem hangozhat el semmilyen kereskedelmi tevékenység, így olyan
esemény sem, amelyre a belépés nem díjtalan, vagy olyan szolgáltatás, amelyért
fizetni kell.

Közlekedési információk:
o Állomásunk folyamatosan szolgáltat közlekedési információkat, különösen a

térség útjaira koncentrálva.
www.lakihe radio.hu

o A rádió által üzemeltetett híiportál, amelyre felkerülnek a települési hírek,
valamint a Hangos archívumból visszahallgathatóak a Dunavarsányról készült
műsorok (Itt élünk, Napirenden).


