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KIVONAT
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 12-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város műsorainak gyártására
vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
446/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata
az Ercsi Város műsorainak gyártására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város műsorainak gyártására
vonatkozó, Marczinka Ákos egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződést e
határozat melléklete szerint módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a módosított vállalkozási
szerződés aláírására, valamint a szerződés 3.10. pontja szerint szükséges előzetes engedélyek
megadására.
Felelős: Győri Máté polgármester
Határidő: 2018. január 1-től folyamatos

Kmf.

Győri Máté sk.
polgármester

Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Lippai Csaba sk.
képviselő
jkv. hitelesítő
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„Melléklet a 446/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz”
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Ercsi Város Önkormányzat (2451 Ercsi, Fő utca 20.) képviseletében Győri Máté
polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről
Marczinka Ákos egyéni vállalkozó (2451 Ercsi, Szent István u. 58.; képviseli: Marczinka
Ákos) mint Ercsi Város közszolgálati műsorainak gyártását és sugárzását ellátó vállalkozó (a
továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.
Jelen szerződés tárgya Ercsi város közszolgálati műsorainak gyártása, az alább
részletezett teljesítési keretek kiemelt figyelembevételével:
1.2.

Havi 40 perc – negyedévenként (3 hónapot átfogóan) átlagosan – közéleti tartalmú
beszámoló, ideértve az önkormányzati tájékoztatókat, kulturális beszámolókat,
közéleti eseményekről való tudósítást, önkormányzati-intézményi anyagok készítését
és terjesztését az Önkormányzat web-es felületein (városi weboldal, városi Facebook
oldal - HD minőségben, kb. 2-5 perc/ beszámoló hosszúságban). A szerkesztőnek kb.
10% mozgástere van a közélet és a sport témakörei között a rugalmasabb
időkihasználás miatt;

1.3.

Havi 20 perc sport, szabadidő, egészséges életmód körét érintő műsoranyagok
készítése és terjesztése az Önkormányzat – web-es felületein (városi weboldal, városi
Facebook oldal – HD minőségben, ide értve bármely működő ercsi-egyesületi
rendezvény terjesztését, kb. 2-5 perc/ beszámoló hosszúságban. A szerkesztőnek kb.
10% mozgástere van a közélet és a sport témakörei között a rugalmasabb
időkihasználás miatt;

1.4.

A városi intézmények (Ercsi Eötvös József Általános Iskola, Ercsi Kossuth Lajos
Általános Iskola, Ercsi Napfény Óvoda, Ercsi Hétszínvirág Óvoda, Ercsi
Polgármestrei Hivatal, Ercsi Szociális Szolgálat, Ercsi Eötvös József Művelődési Ház
és Könyvtár, Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., Ercsi Egészségügyi Központ, Ercsi
Egészségügyi Központ Kft.) választott, legalább egy héttel előre egyeztetett
programjainak – kérés szerint szerkesztett rövidített, vagy szerkesztett teljes
hosszúságú – évente egy alkalommal történő bemutatása, valamint annak (általuk
Vállalkozó rendelkezésére bocsátott) digitális adathordozón történő rögzítése és
átadása;

1.5.

Havi programajánlók, előzetes ajánlók, promóciók készítése;

1.6.

Az 1.2-1.5. pontban említett, műsor-anyagok kategorizálása és archiválása a
megrendelő által biztosított hardveren (HDD, amelyet a Megrendelő biztosít a
Vállalkozó számára) és/vagy szerveren.

1.7.

Minden gyártási és terjesztési tárgyhónapot megelőző hónap utolsó hetében személyes
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egyeztetés a szerződő felek és az érintett intézményvezetők, között a tervezett
programokról és a prioritásokról.
2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
2.1.

A szerződést felek 2017. június 1-től 2019. december 31-ig terjedő időtartamra kötik.

2.2.

Szerződést bármelyik fél indokolás nélkül – 60 nap felmondási idővel – felmondhatja
a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal.

3. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
3.1.

Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt
tevékenységet saját szervezésében végzi az e tevékenységre vonatkozó
jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. Vállalkozó egyúttal kijelenti, hogy –
már a jelen szerződés aláírásának időpontjában – rendelkezik a szolgáltatás ellátásához
szükséges
professzionálisan
felszerelt
stúdióhelyiséggel,
eszközökkel,
berendezésekkel, szakhatósági engedélyekkel és személyi feltételekkel.

3.2

Vállalkozó köteles a teljesítés helyéül szolgáló stúdióhelyiséget biztosítani,
karbantartani, üzemeltetni – a megajánlott vállalkozói díjon felüli – külön díjazás
nélkül.

3.3.

Vállalkozót a műsorok készítéséért teljes körű szerkesztői felelősség terheli, kivéve
azon műsorközvetítési hibákat, amelyek harmadik személy felelősségi körében
merülnek fel.

3.4.

Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között
folyamatosan biztosít legalább 1 fő, minimum középfokú végzettséggel és legalább 3
éves, az elektronikus média területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező
szakembert.

3.5.

Vállalkozó nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben rögzített díjból fedezi a szolgáltatás
költségeit – így a professzionálisan felszerelt stúdióhelyiség esetleges bérleti díját és
üzemeltetésének költségeit, valamint a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközöket,
berendezéseket –, biztosítja az alkalmazottak bérköltségeit, a szükséges tárgyi
feltételeket, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges szakhatósági engedélyek
beszerzésének költségeit. A Vállalkozó által biztosított stúdióhelyiség címe: 2451
Ercsi, Szent István u. 58.

3.6.

Vállalkozó Ercsi város közszolgálati műsorainak elkészítéséhez szükséges összes
tárgyi és személyi feltételt köteles biztosítani, így különösen:
a) a szükséges stúdió technikai berendezéseit – a 2017.04.18. napján kelt, nyertes
pályázati ajánlatában rögzített szakmai-technikai feltételek szerződésszerű
biztosítása mellett – melyek alkalmasak a közszolgálati műsorok internetes
bemutatása;
b) a nyersanyagok elkészítésének feltételeit;
c) a műsorok komplex utómunkáinak elvégzését.
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3.7.

Vállalkozó az Ercsi várost érintő aktuális közérdekű információk és témák
tekintetében a műsorszerkesztés folyamán köteles figyelembe venni és iránymutatónak
tekinteni – amennyiben azt a technikai, jogi feltételek valamint a műsoridő
megengedik – Megrendelő, valamint a Megrendelő képviseletében eljáró személy
javaslatait. A javaslatokat a Megrendelő a Vállalkozóval a műsorszolgáltatást
megelőzően legalább két héttel közli.

3.8.

Vállalkozó köteles az elkészült, megosztásra került beszámolókat folyamatosan két
példányban archiválni és megfelelően tárolva megőrizni a Megrendelő által biztosított
adathordozón. A szerződés megszűnése után az archivált anyagokat köteles a
Megrendelő részére – külön díjazás nélkül – átadni.

3.9.

Vállalkozó az elkészült, megosztásra került műsorokat rögzítő archivált anyagot
köteles kutatásokhoz történő felhasználás céljából – térítésmentesen – a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani, szükség esetén sokszorosítani.

3.10.

A szerződés teljesítése során készült anyagok vagyoni jellegű szerzői jogai
(sokszorosítás, másolás, más célú felhasználás, átdolgozás, továbbfejlesztés) a
Megrendelőt illetik. Szerződő felek rögzítik, miszerint a műsorok készítése során
keletkezett nyersanyag is Megrendelő tulajdonát képezi. Harmadik személyek részére
Vállalkozó a Megrendelő előzetes engedélyével adhat digitális másolatot azzal, hogy a
Megrendelő képviselője által adott engedély – ellenkező megfogalmazás hiányában –
az adott anyag másolati kiadására vonatkozik s nem személyhez kötött. Vállalkozó
jogosult az e körben felmerült költségeinek érvényesítésére harmadik személyekkel
szemben, előzetes megállapodásuk alapján és mértékben.

3.11.

Vállalkozó garantálja az igényelt szolgáltatás szabályszerű ellátását, valamint a
Megrendelő által a jelen szerződés keretei között igényelt feladatok teljes körű
ellátását.

3.12.

Amennyiben a szolgáltatás körében panasz merül fel, azt a Vállalkozó köteles 48 órán
belül kivizsgálni, érdemi intézkedést tenni, amely intézkedésről tájékoztatja a
Megrendelőt.

3.13.

Vállalkozó hibás teljesítés esetén minden hibásan megkezdett sugárzási óra után
1.500.- Ft/ óra, azaz ezerötszáz forint/óra mértékű kötbér megfizetésére köteles.

3.14.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal a Megrendelővel
szemben arra, hogy a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése
során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el.

3.15.

Megrendelő részéről a jelen szerződés tárgyát képező feladatellátás szerződésszerű
teljesítésének ellenőrzésére az alábbi személy jogosult: Győri Máté polgármester.

3.16.

Vállalkozó 6 havonta – június 30-ig és december 31-ig – köteles a Képviselő-testület
felé írásbeli és szóbeli beszámolót készíteni a megelőző 6 hónap teljesített
szolgáltatásairól.
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4. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI
4.1.

Megrendelő a szerződés időtartama alatt vállalja, hogy a Vállalkozót segíti
szerződéses feladatainak ellátásában és a szükséges információkat rendelkezésére
bocsátja.

4.2.

Megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után haladéktalanul telefonon
(utóbb pedig írásban is) köteles a Vállalkozóval közölni.

4.3.

Megrendelő köteles a szerződésben meghatározott vállalkozói díjat határidőben
megfizetni Vállalkozó részére.

4.4.

Vállalkozó köteles közölni a Megrendelővel a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és szakmai tapasztalatát.
5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1. Szerződő felek kiemelten rögzítik, miszerint a műsorok rendszeres, jelen szerződésben
előírt tartalommal és megjelenésben - városi weboldal, Városi Facebook oldalra, HD
minőségben - történő realizálásához szükséges megállapodást vagy megállapodásokat
Vállalkozó jelen
szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles megkötni,
különös tekintettel arra, hogy
elfogadott nyertes ajánlatában kifejezett és egyértelmű
vállalást tett az általa gyártott
műsoroknak a városi weboldal és városi facebook
oldalakon történő megjelenésére.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ezen
megállapodás létrejötte körében az együttműködési kötelezettség kiemelt megtartásával jár
el és működik közre.
5.2. E szerződés teljes terjedelemben, az irányadó műszaki-szakmai lehetőségek rögzítése
mellett
hivatott szabályozni azt, hogy a Vállalkozó által készített műsorok milyen
formában, az érintett felek (Vállalkozó, Kocka Kuckó Kft.) milyen kötelezettségvállalása és
közreműködése mellett, milyen technikai feltételekkel és mely vállalt határidőkben
kerülnek
szerződésszerű megjelenésre.
5.3. Megrendelő rögzíti, hogy a Kocka Kuckó Kft. gazdasági társaság – a 2015.12.01.
napján kötött megbízási szerződés alapján – Ercsi Város honlapját programozza, karbantartja,
valamint a felhasználó Önkormányzat és intézményei irányában kötelezettséget vállalt
arra, hogy „adatokat, kép - és videóanyagot töltsön fel a rendelkezésére álló szerverre”.
6. VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1.

Vállalkozót a szolgáltatás hibátlan, hiánytalan elvégzéséért bruttó 520.000,- Ft/ hó
(ötszázhúszezer forint/ hó) vállalkozói díj illeti meg, melyet Megrendelő havonta,
utólag, minden hónap 15. napjáig, de legkésőbb a számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül, átutalással fizet meg a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése alapján a
Vállalkozó B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73601016-10182332 számú
bankszámlájára.

6.2.

A jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj tartalmaz minden
olyan költséget, amelyet Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben
Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván.
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6.3.

A szerződés ideje alatt a szerződés ellenértéke nem módosítható.

6.4.

A Vállalkozó által elvégzett munkát a szakmai teljesítést igazoló személy, illetőleg az
általa megbízott személy felügyeli és ellenőrzi; ellenőrzési jogkörük kiterjed
Vállalkozó valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos tevékenységére.

6.5.

A Vállalkozó a teljesítésigazolás birtokában jogosult havonta, utólag számlát
benyújtani.

6.6.

A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a vonatkozó
jogszabályokban és e Szerződésben foglalt követelményeknek, ellenkező esetben
Megrendelőnek nem áll módjában azt befogadni, az ebből eredő fizetési késedelemért
Megrendelő nem tartozik felelősséggel.

6.7.

Megrendelő kijelenti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a szerződés szerint
teljesítendő kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
alkalmazása kötelező.

6.8.

Fizetési késedelem esetén a Felek a késedelem időszakára a Ptk. (2013. évi V.
törvény) 6:155. § előírásai szerinti mértékben késedelmi kamatot jogosultak
érvényesíteni egymással szemben.
7. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

7.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során
megismert adatok és információk üzleti titoknak minősülnek. Felek ezen adatokat,
tényeket kizárólag a másik fél írásban adott engedélyével jogosultak nyilvánosságra
vagy harmadik személyek tudomására hozni, illetőleg bármely más módon
hasznosítani.

7.2.

Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség nem szűnik meg az idő múlásával, az a
Szerződés megszűnését követően is fennáll (elévülés kizárása).

7.3.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azon adatokra, amelyek megismerését vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény vagy más jogszabály közérdekből elrendeli.
8. KAPCSOLATTARTÁS

8.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintő (tartalmát módosító,
megszüntető) nyilatkozataikat írásba kell foglalni és átvételi elismervénnyel igazolt
közvetlen átadás, vagy a másik Fél jelen szerződésben megjelölt székhelyére címzett,
tértivevényes levél útján kell kézbesíteni. Amennyiben a tértivevénnyel megküldött
értesítés kétszeri kézbesítési kísérlet ellenére is „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza
a feladóhoz, úgy a felek az értesítést a második kézbesítési kísérlettől számított ötödik
munkanapon kézbesítettnek tekintik.

8.2.

Felek az egymással való kapcsolattartásra a következő személyeket jelölik ki:
a) Megrendelő részéről:
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Győri Máté polgármester
Tel: 25/515-602
e-mail: polghivatal@ercsi.hu.
b) Vállalkozó részéről:
Marczinka Ákos
Tel: 20/923-7071
e-mail: marczinka.akos@freemail.hu
Felek a kapcsolattartó személyében történő változást haladéktalanul kötelesek közölni
egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változást Felek nem tekintik a
szerződés módosításának.
9. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
9.1.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a
szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden felmerülő, a
szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást
tájékoztatni.

9.2.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően felek
kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés
teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés
további feltételeinek megteremtéséről. Felek a fentieken túlmenően haladéktalanul
tájékoztatják egymást minden olyan további tényről, adatról, körülményről is, amely a
jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.
10. JOGVITÁK RENDEZÉSE

10.1.

Felek egyező akarattal kijelentik, hogy a jelen jogviszonnyal kapcsolatban közöttük
felmerült jogvitát elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.

10.2.

Amennyiben az egyeztetés 30 (azaz harminc) napon belül nem vezet eredményre,
Felek a jogvita eldöntése érdekében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósághoz fordulnak.
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1.

A Szerződés a felek teljes megállapodását tartalmazza, annak nincs semmilyen szóbeli
vagy írásbeli kiegészítése, módosítása.

11.2.

Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése a vonatkozó jogszabályok valamely
rendelkezését sérti, érvénytelen, vagy a szerződés időtartama alatt érvénytelenné válik,
annak érvénytelensége nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét.
Az ilyen érvénytelen rendelkezést a felek közös megegyezéssel olyan rendelkezéssel
kötelesek pótolni, amely érvényes, és a lehető legjobban megközelíti az érvénytelen
rendelkezés tartalmát.
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11.3.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit rendelik alkalmazni.

11.4.

Jelen szerződés 4 (azaz négy) eredeti példányban készült, melyből 2-2 (kettő-kettő)
példány a Megrendelőnél, illetve a Vállalkozónál marad.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Ercsi, 2017.

Ercsi Város Önkormányzat
Megrendelő
képviseli: Győri Máté polgármester

Marczinka Ákos egyéni vállalkozó
Vállalkozó

