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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Tolnatáj
Televízió Kft (a Tolnatáj Zrt. jogelődje) 2004. április 6-án megállapodást kötöttek, melyben a
Kft. mint megbízott vállalta, hogy az általa szerkesztett műsorokban biztosítja az
Önkormányzat (mint megbízó) folyamatos és rendszeres jelenlétét, a megbízó
tevékenységéről, hivatalának működéséről, az ehhez kapcsolódó ügyekről tudósítások és
műsorok készítését, adásba szerkesztését. Az eltelt hosszú időre, illetve a megváltozott
technikai és jogszabályi környezetre figyelemmel a Felek a megállapodást felülvizsgálták,
majd arra az álláspontra jutottak, hogy a megállapodás megszüntetése mellett a Felek
havonta rendszeresen nyújtandó, vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó
megállapodást kötnek. Ennek következtében az Önkormányzat – Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) 210/2019. (VII.4.) számú
jóváhagyó határozata alapján – támogatási megállapodást (a továbbiakban: támogatási
megállapodás) kötött 2019. szeptember 25. napján a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió
Zrt-vel (a továbbiakban: Tolnatáj Zrt.). A támogatási megállapodás értelmében az
Önkormányzat havi 1.950.000,- Ft (azaz: egymillió-kilencszázötvenezer forint) vissza nem
térítendő támogatást nyújtott, hogy a Tolnatáj Zrt. Szekszárd városát, térségét érintő
műsorokat gyártson , és a gyártott anyagokat a Tolnatáj Televízió műsorába beszerkessze,
tekintettel arra, hogy Szekszárd közigazgatási területén szinte csak a Tolnatáj Zrt. lát el
televíziós műsorszolgáltatási tevékenységet. A megállapodás időtartama határozott ideig
szólt, 2019. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig. Emellett a Közgyűlés 209/2019.
(VII.4.) számú határozata alapján a Tolnatáj Zrt. részére műsorszolgáltatási többletfeladatok
ellátására bruttó 4.000.000,- forint (azaz: négymillió forint) egyszeri összeget biztosított az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére.
Figyelemmel a fent nevezett megállapodás lejártára, Dránovits István, a Tolnatáj Zrt.
vezérigazgatója megkereste Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát a hosszú évekre
visszanyúló együttműködés új szerződés keretek közötti folytatására. A cég a támogatás
helyett Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával egy hosszabb időtávot átölelő
(2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig) műsorszolgáltatási szerződés
létrehozását javasolja. A fenti kontraktus keretein belül a Tolnatáj Zrt. vállalná a korábbi
együttműködés alapján évek óta biztosított híradó tudósítás, heti városi összefoglaló,
magazin műsor tartalmakban való önkormányzati megjelenést.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 234/2019 (11.28.) számú
határozatában megfogalmazott, „a közgyűlés és a közgyűlés bizottságai üléseinek
nyilvánossága, közvetítése” elvárásnak megfelelően a szerződéstervezet alapján a Tolnatáj
Tv – többek között - biztosítaná a közgyűlés rendes és rendkívüli nyilvános ülései, illetve az
ünnepi ülések, továbbá a közmeghallgatások, és ezen felül havonta 5 bizottsági ülés valós
idejű közvetítését az RTV képcsatornán, amelyek anyagát a Tolnatáj Zrt. vágatlanul a
televízió rendelkezésre álló elektronikus felületein is megjelenteti. A fenti tevékenység
ellátását a Tolnatáj Zrt. havonta 2.000.000,- forint (azaz: kettőmillió forint) + ÁFA
szolgáltatási díj ellenében vállalja teljesíteni.
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A Tolnatáj Zrt. Szekszárd teljes területére és a környező településekre, megyékre kiterjedő
műsorszolgáltatási területe, így a szolgáltatásával elérhető személyek jelentős száma
biztosítaná a Közgyűlés által megfogalmazott nyilvánosság biztosítására vonatkozó elvárás
maradéktalan megvalósulását.
A műsorszolgáltatási szerződés tervezetét a Polgármesteri Hivatal elkészítette, mely jelen
előterjesztés mellékletét képezi.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (8) bekezdés b)
pontja szerint a műsorszolgáltató szerződéstervezet tárgyát képező szolgáltatás beszerzése
nem tartozik a Kbt. hatálya alá, így ezen tevékenység igénybevételére közbeszerzési eljárást
nem kell lefolytatni.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének 9/2018.
(V.18.) együttes utasítása a beszerzések lebonyolításának szabályzatáról (a továbbiakban:
Szabályzat) 1 § (1) bekezdés értelmében „Jelen szabályzat kiterjed minden olyan visszterhes
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem
tartozó – árubeszerzésre, építési beruházásra, valamint szolgáltatás megrendelésre (a
továbbiakban: beszerzés), amelyek vonatkozásában a (3) bekezdésben meghatározott szerv
a megrendelő vagy az ajánlatkérő (a továbbiakban együtt: ajánlatkérő).” A Szabályzat 1. §
(2) bekezdés rendelkezik azokról a tárgyi körökről, amelyekre a Szabályzat hatálya nem
terjed ki. A fenti felsorolás nem tartalmazza a műsorszolgáltatás beszerzését, így Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegelési jogkörébe tartozik a beszerzési eljárás
indítása okszerűségének, illetve szükségességének megállapítása.
Az esetleges beszerzési eljárás lebonyolításának időtartamára - szerződéses felhatalmazás
hiányában - a Tolnatáj Zrt. Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a
műsorszolgáltató tevékenységet eseti megrendelések útján tudja biztosítani.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. január 20.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
A variáció
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (I.30.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió
Zrt-vel kötendő műsorszolgáltató szerződéshez való hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) bekezdés b)
pontjára, a beszerzés szempontjából mentességi körbe sorolja a műsorszolgáltatást, és
úgy határoz, hogy beszerzési eljárás lebonyolítása nélkül hozzájárul a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. között
kötendő, a határozat melléklete szerinti műsorszolgáltató szerződés megkötéséhez;
2. felhívja a polgármestert, hogy a gondoskodjon a szolgáltatási díj összegének Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata - a műsorszolgáltatási szerződés által érintett évekre
vonatkozó – költségvetéstervezeteiben történő megjelenéséről;
Határidő:
Felelős:

2020. február 15., majd folyamatos
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a polgármestert a műsorszolgáltató szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 14.
Ács Rezső polgármester
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Határozati javaslat
B variáció
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (I.30.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió
Zrt-vel kötendő műsorszolgáltató szerződéshez való hozzájárulásról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének
9/2018. (V.18.) együttes utasításával kiadott beszerzések lebonyolításának
szabályzata rendelkezései alapján úgy határoz, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata - a
határozat melléklete szerinti szerződéstervezet szerint
részletezet - műsorszolgáltató szolgáltatás beszerzésére beszerzési eljárást bonyolít
le;/
2. felhívja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot az 1. pont szerinti beszerzési
eljárás lebonyolítására, ;
Határidő:
Felelős:

2020. február 29.
Bomba Gábor elnök – Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

3. felhívja a polgármestert, hogy a műsorszolgáltató szolgáltatás fedezetét a 2020. évi
költségvetési rendelettervezetben tervezze.

Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Ács Rezső polgármester
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1. sz. melléklet
Ikt.szám: I/F/18-3/2020
MŰSORSZOLGÁLTATÓ SZERZŐDÉS
(tervezet)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám:
11746005-15416566
Adóigazgatási szám:
15733562-2-17
Képviseli:
Ács Rezső polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről
TOLNATÁJ MŰSORSZOLGÁLTATÓ ÉS TELEVÍZIÓ ZRT.
Székhely:
7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.
Cégjegyzékszám:
17-10-001257
Adóigazgatási szám:
14632530-2-17
Bankszámlaszám:
10918001-00000097-90700004
Képviseli:
Dránovits István vezérigazgató
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
(együttesen: Felek, Szerződő felek) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint
I. A szerződés tárgya
I.1. Szerződő felek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2020.
(….) határozatának felhatalmazása alapján műsorszolgáltatási szerződést kötnek, amely
alapján Szolgáltató vállalja, hogy az általa készített műsorokban biztosítja Megrendelő
folyamatos és rendszeres jelenlétét, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről, napi működéséről, és ehhez kapcsolódóan Szekszárd városát érintő
ügyekben tudósításokat és műsorokat készít, és azokat a Tolnatáj Televízió műsorába
beszerkeszti.
I.2. Szolgáltató feladatai az alábbiak szerint kerülnek részletezésre:
I.2.1. Szolgáltató az alábbi műsortípusok készítését és adásba szerkesztését vállalja:
Híradó tudósítás: a televízió műsorában hétköznap esténként 19.00 órakor
jelentkező, minimum 20 perc időtartamú híradó műsor, amely Szekszárd város és a
térség fontosabb eseményeit, híreit dolgozza fel napról-napra, heti 5 alkalommal. A
televízió műsorában egy adásnapon minimum 3 alkalommal a napi híradó adásba
kerül.
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Heti városi összefoglaló (magazin): Szekszárd város heti eseményeiből, híradó
tudósításaiból szerkesztett hírösszefoglaló, amely hetente szombati napokon
minimum 3 alkalommal kerül adásba, minimum 25 perc adásidővel.
Magazin műsor: kulturális, sport, közéleti, gazdasági és egyéb témákban heti
rendszerességgel, illetve eseti gyártással készülő, egyes témacsoportokat rövidebb
filmekből összeszerkesztett műsorban bemutató vagy külső helyszínen egy-egy
interjúalannyal, illetve stúdióban egy vagy több vendég részvételével rögzített műsor,
mely lehet vágott, vágatlanul leadott vagy élő egyenes adásban közvetített műsor.
Tartama minimum 25 perc.
I.2.2. Szolgáltató biztosítja a rendes és rendkívüli nyilvános Közgyűlések valós idejű
közvetítését (az RTV Kft-vel történő együttműködésük alapján), illetve vállalja, hogy a
közvetítés anyaga vágatlanul a televízió rendelkezésre álló elektronikus felületein is
megjelenik (honlap, YouTube) a közvetítés napján 16:00 órakor. A Közgyűlés zárt
napirendi pontjai tekintetében a Szolgáltató felvételt nem készíthet. A közgyűlések
közvetítése magába foglalja a közmeghallgatások, illetve ünnepi közgyűlések
közvetítését is.
I.2.3. Szolgáltató vállalja, hogy a közgyűlés üléseit követően „Közgyűlés Után” címmel 25
perces magazinműsort biztosít, melyben Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármestere, alpolgármestere, illetve a Közgyűlést alkotó
frakciók egy-egy képviselője kifejtheti álláspontjait a Közgyűlésen meghozott
döntésekkel, történésekkel kapcsolatban.
I.2.4. Szolgáltató biztosítja, hogy havonta 5 – a nyilvános napirendeket tekintve – bizottsági
ülés valós idejű közvetítését (az RTV Kft-vel történő együttműködésük alapján), illetve
vállalja, hogy a közvetítés anyaga vágatlanul a televízió rendelkezésre álló
elektronikus felületein is megjelenik (honlap, YouTube).
II. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
II.1. Szolgáltató köteles a szolgáltatást megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel ellátni,
összhangban a tevékenységre vonatkozó jogszabályokkal, a gyakorlatban általánosan
elfogadott módszerekkel, eljárásokkal, elismert szokásokkal, normákkal.
II.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a jelen szerződésből eredő
kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont közreműködő, alvállalkozó (a továbbiakban:
közreműködő) igénybevételére jogosult. Szolgáltató az általa jogosan igénybe vett
közreműködőért, úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Szolgáltató felelősséggel
tartozik az általa és közreműködője által okozott kárért, beleértve a harmadik személynek
okozott károkat is.
II.3. Amennyiben a Szolgáltatónak a jelen szerződésben nem szereplő, de az I. pontban
meghatározott feladatainak ellátásához szükséges egyéb információra van szüksége, köteles
az információ igényéről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
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II.4. Szolgáltató köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről,
amely a vállalt feladat eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy
gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén annak következményeit a
Szolgáltató viseli.
II.5. Megrendelő köteles biztosítani jelen szerződés I. pontjában meghatározott és kizárólag
a Szekszárdi Polgármesteri Hivatal épületében elvégezhető feladatok ellátáshoz szükséges
szakmai, technikai és informatikai hátteret.
III. Megrendelő jogai és kötelezettségei
III.1. Megrendelő vállalja, hogy az I. pontban meghatározott tevékenység végzése
ellenértékeként a jelen szerződésben foglaltak szerint a V. pontban meghatározott
szolgáltatói díjat fizeti meg a Szolgáltató részére.
III.2. Megrendelő vállalja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város rendezvényeiről, fontosabb
eseményeiről, sajtótájékoztatóiról írásban, 48 órával korábban a helyszín és téma
megjelölésével tájékoztatja Szolgáltatót a szerződés VI.1. pontjában meghatározott
kapcsolattartón keresztül, illetve a soron következő rendes vagy rendkívüli Közgyűlésről,
bizottsági ülésekről Megrendelő meghívót küld a Szolgáltatónak az aktuális ülést megelőzően
5 nappal.
IV. A szerződés időtartama
IV.1. Jelen szerződést a Szerződő felek határozott időre, 2020. január 1. napjától 2024.
december 31. napjáig kötik.
V. Szolgáltatási díj
Megnevezés
Szekszárd városát,
térségét érintő
műsorok gyártását és
a gyártott
anyagoknak a
Tolnatáj Televízió
műsorába történő
beszerkesztését

Nettó ár (Ft/hó)

ÁFA (Ft/hó)

Bruttó ár (Ft/hó)

2.000.000,-

540.000,-

2.540.000,-

azaz: bruttó kettőmillió-ötszáznegyvenezer forint
V.1. A szolgáltatási díj minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a
mindenkor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.
V.2. Megrendelő a szolgáltatási díjat a tárgyévi költségvetéséből finanszírozza.
V.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató havonta tárgyhót követő hónap
8
18elot

utolsó napjáig jogosult számla kiállítására.
V.4. A szolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Megrendelő teljesítés igazolására
jogosult képviselője elfogadja. Számla benyújtására Megrendelő jóváhagyását követően
kiállított teljesítésigazolás alapján van lehetőség. Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy
amennyiben a szolgáltatás nem felel meg minden követelménynek, részleges
teljesítésigazolást állítson ki. Szerződő felek a szerződés nem vagy nem megfelelő teljesítése
esetén kötelesek észrevételeiket a másik Féllel közölni megfelelő időben.
V.5. Teljesítés igazolására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere
jogosult.
V.6. Szolgáltató a számlákat egy példányban nyújtja be. A számlán szerepeltetni szükséges a
tevékenység leírását, valamint fizetési határidőként 30 napot. A benyújtott számla
elválaszthatatlan részét képezi a teljesítésigazolás eredeti példánya.
V.7. A leigazolt számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással
kerül kiegyenlítésre a Szolgáltató 10918001-00000097-90700004 számú számlájára.
Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a mindenkori magyar jogszabályokban
kikötött késedelmi kamatokat érvényesíteni Megrendelővel szemben. A számlák tartalmi
hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek Szolgáltatót
terhelik.
VI. Kapcsolattartás, kézbesítés
VI.1. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek, a szerződés megvalósítása tárgyában konzultálnak. Felek
rögzítik, hogy jelen megállapodással Szolgáltató folyamatos média megjelenési felületet
biztosít Megrendelő számára. Megrendelő vállalja, hogy a számára biztosított
médiamegjelenési
lehetőségek
szakmai
tartalommal
való
feltöltését.
Megrendelő kapcsolattartóként megjelölt munkatársa a Szolgáltatóval fenntartott
folyamatos együttműködés keretében biztosítja Szolgáltató részére a jelen szerződésben
vállalt műsorok elkészítésének lehetőségét.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő hibájából történő teljesítéselmaradás esetén Szolgáltató a
szolgáltatás havi díjáról jogosult számlát kiállítani.
Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Megrendelő részéről:
Név: Balázs László kommunikációs asszisztens
Tel.:
E-mail:
Szolgáltató részéről:
Név: Kilián Máté főszerkesztő
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Tel.:
E-mail:
VI.2. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek írásban
közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a
szerződés módosítását.
VI.3. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataikban, így különösen a székhelyükben,
képviselőikben, bankszámlaszámaikban bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni. Felek adataiban
történő változás nem eredményezi a szerződés módosítását.
VI.4. Bármely, a Felek között a szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban
kell megtenni. A jognyilatkozat azon a napon tekinthető közöltnek, amelyen személyes
kézbesítés esetén a másik Fél a jognyilatkozatot tartalmazó iratot átvette, postai
tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén a postai tértivevényen az átvétel
időpontjaként feltüntetett napon. A postán küldött iratot a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, továbbá ha a
postai kézbesítés a jelen szerződésben megjelölt vagy a másik Féllel a szerződéskötést
követően írásban közölt székhelyen vagy levelezési címen akadályba ütközött. Ha a
kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató
útján történő kézbesítés esetén a másik Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza - az
iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a másik
Féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek
érvénytelennek tekintik.
VI.5. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a
szerződés teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is tartják. A
kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik közöltnek, ha azt a
levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett megállapodást pedig
elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az email-en megküldésre
kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt Szakmai kapcsolattartók elfogadják.
VII. A szerződés megszűnése
VII.1. A szerződés megszűnik, ha
- azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felbontják;
- a Megrendelő vagy a Szolgáltató a szerződést felmondja;
VII.2. Bármelyik fél jogosult jelen szerződést a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 90
napos felmondási idővel felmondani. Szerződő felek rögzítik, hogy a felmondás előtt
egyeztetnek egymással.
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VII.3. Bármelyik fél jogosult a szerződést a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal,
azonnali hatállyal felmondani, ha a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit
súlyosan megszegte (rendkívüli felmondás). Szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül,
ha jelen szerződés I. pontjába foglalt feladatokat nem szerződésszerűen teljesíti, jelen
szerződés III.2. pontjában említett meghívó ellenére és megfelelő indokolás nélkül a
Szolgáltató nem jelenik meg, és ezekkel a Megrendelőnek kárt okoz. Megrendelő részéről
súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a V. pontba meghatározott szolgáltatási díjat – a
Szolgáltató felszólítása ellenére sem – nem teljesíti.
VII.4. A szerződés felmondása esetén a sérelmet szenvedett fél egyben követelheti a neki
okozott kár megtérítését.
VII.5. A szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a
megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.
VIII. A szerződés módosítása
VIII.1. Jelen szerződést a Felek csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös
megállapodással, írásban módosíthatják.
VIII.2. A szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással, vagy elektronikus (nem
papír alapú) formában írásban tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.
IX. Záró rendelkezések
IX.1. Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen szerződés megfelelő teljesítésében
érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a
jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól,
vagy tevékenységtől, amely a jelen szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné.
IX.2. Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlése
nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a
mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel.
IX.3. Szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül.
IX.4. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a
Szolgáltató által kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat, valamint Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyó határozata.
IX.5. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti és egyéb
titkot, a másik félre vonatkozó adatot a másik fél hozzájárulása nélkül nem jogosultak
felfedni, illetve azok megőrzésére kötelesek. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos
információt egyik fél sem tehet közzé, illetve nem bocsáthat harmadik személy
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rendelkezésére, kivéve, ha ezt hatályos jogszabály alapján bíróság vagy más hatóság kötelező
érvénnyel elrendeli.
IX.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése
utóbb érvénytelennek, vagy teljesíthetetlennek minősül, a szerződés többi részét
érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek a szerződést az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen
rész nélkül nem kötötték volna meg. Felek vállalják, hogy egymással kölcsönösen
együttműködve jóhiszeműen megkísérelnek az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen rész
feltételeihez legközelebb álló, új feltételekben megállapodni.
IX.7. Megrendelő a Szolgáltató – jelen szerződésben szereplő, illetve a Szolgáltató által
rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban:
„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés
teljesítése érdekében kezeli.
IX.8. Szerződő felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan
együttműködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történő veszélyeztetése esetén egymást
haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük érdekkörében
felmerülő károkozástól egymást óvják.
IX.9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő jogviták
elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
IX.10. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (8)
bekezdés b) pontja értelmében jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás beszerzése nem
tartozik a Kbt. hatálya alá.
IX.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
IX.12. A szerződés 8 számozott oldalból áll, és 5 darab egymással teljesen megegyező
példányban készült, amelyből 4 darab eredeti példány a Megrendelőt, 1 darab eredeti
példány Szolgáltatót illeti meg.
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Szerződő Felek jelen műsorszolgáltatási szerződést elolvasták, megértették, és mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával
saját kezűleg aláírták.
Szekszárd, 20…. ………………………………….

Szekszárd, 20…. ………………………………….

Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő

Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

Dránovits István vezérigazgató
Tolnatáj Műsorszolgáltató és
Televízió Zrt.
Szolgáltató

Dátum

Aláírás

Mellékletek:
1. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
2. számú melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2020.
(…) határozata
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