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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képvíselő-testületének

2022. december 13-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/12522/2022. Tárgy: Javaslat a Media Technology Zrt-vel
műsoridö vásárlási keretszerzodés megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A ICépvíselö-testület a 167/2020. (XII. 10. ) számú határozatával úgy döntött, hogy az
Onkormányzat kommunikációs céljainak elérése érdekében rendszeres helyi televíziós műsorok
gyártásával és sugárzásával - a korábbi évekhez hasonlóan - a Media Technology Zrt. -t (a továbbíakban
Műsorgyártó) bízza meg, amely DunaMédia névvel teljes körű televfziós szolgáltatást biztosít a Csepel-
szigeten. A fenti határozat alapján aláírásra került a Műsorgyártó a műsoridő vásárlási keretszerződés,
amely 2022. december 31. napjával lejár.

A Műsorgyártó -jelen elöterjesztés 1. számú mellékletét képezö - ajánlatában a szerzödésnek
újabb 2 éves ciklusra történö megújításátjavasolja, továbbá 10 %-os díjemelést indítványoz. A díjemelés
indokaként Műsorgyártó a müsorszolgáltatással összefiiggő hatósági díjak, valammt a rezsiköltségek
jelentös emelkedésétjelölte meg.

A fentiekre és a Műsorgyártóval való eddigi eredményes együttműködésre tekintettel, illetve
városunk megfelelö média megjelenésének további biztosítása érdekébenjavaslom a fenti szolgáltatóval
a jelen elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti műsoridö vásárlási keretszerzödést további 2 éves,
vagyis 2024. december 31-ig terjedő időtartamra megkötni a Műsorgyártó ajánlatában szereplö
havidíjért.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testületet a határozatijavaslat elfogadására.

Hatarozati "avaslat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti

műsoridő vásárlási keretszerződést, amely a Media Technology Zrt-vel kerül megkötésre
2023. január 1-jétol 2024. december 31-ig terjedő 2 éves határozott időtartamra, 447.177 Ft
+ Afa/hó összegért, amely tartalmazza a helyi kábelszolgáltató díjszabása szerintí
műsortovábbítási díjat is,

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés aláírására, valamint a további
szükséges intézkedéseket megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



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

Az előterjesztést készftette: Lex Lilla intézményfelűgyeleti referens

Dunavarsány, 2022. december 6.
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Az előterjesztés törvényes: ^. r^öff-^^
dr. Szilagyi Alcos
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DunaMédia Televízió (Media Technology Zrt.)

Tárev: a műsoridő vásárlási szerződés meghosszabbítása

TÍsztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testulet!

Televíziónk2023. januárl. -tőlisörómmeléskiválószakmai-technjkaifelkészültséggelvállaljaaDunavarsányiMagazin
műsorainak gyártását és sugárzását, hasonlóan az elmúlt, immár 10 éves időszakhoz. Szeretnénk tovább gazdagitani a

sok száz műsorból és témából álló dunavarsányi videós értéktárat, amelyet a közélet és a gazdag helyi kultúra
folyamatos nyomon követése útján hozhattunk létre hétről hétre az Önök intézményeivel együttműködésben.

Ezúton kérjük tehát szh/es támogatásukat a szerződés azonos műsoridő feltételekkel történő újra kötésében a 2022.
december31. utáni időszakra is.

A mindenkori gyakorlat szerint két éves ciklusban történt meg a szerződés megújítása, mostani javaslatunk hasonló

időszakra ronatkozik, azaz 2023. január l. -től 2024. december 31. -ig.

A következő ciklusra vonatkozó szerződés esetében 10% mértékű díjemelést indftványoznánk.

Indoklás: a műsorszolgáltatással összefüggő hatósági dfjak, valamint rezsi és energiaköltségek jelentős, inflációs

emelkedése történt meg ill. várható is az elkövetkező időszakra, ugyanígy a munkabérek és megbízási díjak
reálértékének legalább részbeni megőrzése is jelentős kihívásokat támaszt.

A számlázott (gyártás, sugárzás és mú'sorelosztás együtt) teljes havidíj igy 406. 525. -Ft+27% Áfa/hó összegről 447. 177.-
Ft + 27% Áfa/hó összegre módosulna.

Kérjük javaslatunk szíves napirendre vételét és megtárgyalását.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2022. október 5.

Tisztelettel:

Hersics Péter

vezérigazgatö

peter. hersics@duna-media. hu

FranyóZsolt
főszerkesztő

franyo. zsott@duna-media. hu



2. swmú melléklet

Műsoridő vásárlási keretszerződés

l. AFelek:

Dunavarsány Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester
a továbbiakban, mint Megrendeló\ valamint

Media Technology Zrt. (DunaMédia Televízió)

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 Müsorgyártó.

2. A Szerzödés idöbeli hatál a: 24 hónap.

2023. január 1-jétől 2024. december 31-éig.

3. A Szerzödéstár a:

Televíziós műsoridő vásárlása Dunavarsány Város kommunikációs és tájékoztatási feladatainak támogatására
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének . . .,2022. (XII....) számú határozata alapján.

4. A Szerződés kölcsönösen me álla ított feltételei:

4. 1 A Műsorgyártó a Megrendelő részére musorrendjében heti 10 perc rendszeres műsoridőt és havonta 15 perces
műsoridöben stúdióbeszélgetést biztosít (összesen havi 55 percet). A nyári tematika támogatása érdekében a
Műsorgyártó egyszeri, 20 perces pótidőt biztosít, mely kiemelt nagyrendezvény televíziós vetítésekor használható fel.

Műsorrendjében dunavarsányi tematikájú idösávot biztosit, és elvégzi a szükséges tárgyi, személyi feltételek
biztosítása érdekében esetlegesen szükséges befektetéseket. Biztosítja a szigetszentmiklósi telephelyéröl - a gyártási
terve szerinti időbeosztásban - a szükséges forgatási technika és személyzet kiszállítását Dunavarsmy közigazgatási
területére.

4.2 Az így rendelkezésre bocsátott műsoridőt a Műsorgyártó Dunavarsány Várossal kapcsolatos aktuális
információkkal, hírekkel, közleményekkel és tudósításokkal tölti fel. A témaválasztást a mindenkori aktualitások

szerint végzi el, azaz mmden heti magazin egy-egy új eseményt, hirt, témát vesz napirendre.

4. 3 A Musorgyártó szerkesztösége a Megrendelő által biztosított előzetesen átadott és/vagy megküldött írásos
tájékoztatás alapján végzi el az aktuális tartalmak (pl. városi ünnepségek, önkormányzati hírek, lakossági tájékoztatók,
kulturális események stb. ) televiziós feldolgozását a 4. 1 pont szerinti terjedetmi korlátok figyelembevételével.

4.4 Az elkészített televíziós tartalmak kapcsán a törvény szerinti szerkesztöi és sajtójogi felelösséget a Müsorgyártó
vállalja, azonban a Megrendelöjótáll minden általa biztosított információ helyességéért.

4.5 A Megrendelő vállalja, hogy az előre tervezett események kapcsán a szükséges információkat és meghivókat
legalább egy héttel korábban megkűldi a Műsorgyártó szerkesztősége számára (elektronikus formában: e-mail), mely
alapján a Müsorgyártó elvégzi az elözetes gyártástervezést. A Müsorgyártó szerkesztösége részéröl az ínformációkat
befogadó szeméfy: Franyó Zsolt föszerkesztö, elektronikus elérhetösége: fran o.zsolt a)duna-media.hu

4. 6 A Szerződés szerinti tartalmakat a Müsorgyártó változatlan formában közzéteszi internetes portálján is, ahol
azok országosan elérhetőek. A Felek kölcsönösen elhelyeznek egymás honlapjára mutató linket/bannert.



4.7 A Felek a Szerződés kölcsönös teljesítése érdekében úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő hozzajáru)
Dunavarsány Város területén a helyi kábeltelevíziós hálózaton a Műsorgyártó műsora közzétételéhez. A Megrendelő
és a Műsorgyártó a Dunavarsány területén elérheto kábelszolgáltató(k) irányában egyiitt intézkedik, hogy a
Műsorgyártó a kábelszolgáltatóval megköthesse a műsortovábbítási szerződést annak érdekében, hogy a Műsorgyártó
televíziós adása a helyi hálózaton, a helyi közszolgálati célra kötelezöen biztosítandó csatomán elhelyezésre
kerülhessen.

4, 8 A Felek úgy határoznak, hogy a 4. 1 szerinti műsoridő legyártásának teljesítését a Műsorgyártó az intemetes
közzététellel és az elkészített tartalmak DVD-lemezen való átadásával igazolja minden tárgyhót követően.

4. 9 A 4. 1 pont szerinti havi 55 percnyi műsoridő elöállitásának költsége, havi számlázás alapján 447. 177, - Ft +
27% Afa/hó, azaz négyszáznegyvenhétezer-százhetvenhét forint plusz Afa/hó, amely dij tartalmazza a 4. 7 pont
szerinti, a műsorterjesztö helyi kábelszolgáltató és a Műsorgyártó között léü'ejött műsortovábbftási szerződésben
foglalt műsortovábbitási dijat.

4. 10 A Műsorgyártó jogosult a 4.9 szerinti havidijat minden teljesített tárgyhót követően kiszámlázni, az elkészitett
műsorok DVD-váItozatának átadásával együtt. A Megrendelő átutalássa) 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 Szerzödés hatálya csak kölcsönösen elfogadott
módon, írásban módosítható.

5.2 Rendkivüli felmondást alapoz meg, ha a Musorgyártó 15 napon túl nem teljesít, azaz a műsorgyártást nem végzi
el, vagy azt megtagadja, továbbá a feladatot 15 napon belül pótteljesítéssel sem végzi el. Ilyen esetben a
Megrendelőnek joga van egyoldalúan elállni a Szerződéstől, és eltekinteni a legutolsó tárgyhó díjának megfízetésétől
1S.

5. 3 Rendkivüli felmondást alapoz meg, ha a Megrendelö 30 napon tú) nem fizeti meg a Műsorgyártó által
biztosított és legyártott műsoridöt. Ebben az esetben a Musorgyártó egyoldalúan felmondhatja a Szerzödést, továbbá a
4. 9 pont szerint meghatározott dijra 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 dijmentesen pótolja (újra sugárzás és/vagy gyártás útján).

5. 5 A Felek ezen Szerzödést, mint akaratukkal mindenben megegyezöt frják alá. A szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Dunavarsány, 2022. december ...

Dunavarsány Város Onkormányzata
Gergöné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos

polgármester jegyző, mint ellenjegyzö
Megrendelő

Media Technology Zrt.
Hersics Péter

vezéngazgató

Müsorgyártó


