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Egyszerő szótöbbség
Tisztelt Közgyőlés!

Közgyőlési jóváhagyás céljából mellékelten beterjesztem a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı
televíziós szolgáltatás elvégzésére vonatkozó megállapodás tervezetét.
A Tolnatáj Televízió az alábbi televíziós szolgáltatásokat biztosítja Szekszárd Megyei Jogú
Városa részére:
1. Napi híradó mősor: a televízió mősorába minden este 19.00 órakor jelentkezı,
max 18 perces híradó mősor, amely Tolna megye és Szekszárd város fontosabb
eseményeit, híreit dolgozza fel napról-napra, a hét munkanapjain. A televízió
mősorába egy hétközi adásnapon minimum 3 alkalommal a napi híradó adásba
kerül
2. Heti hírösszefoglaló: Szekszárd város heti eseményeibıl, híradó tudósításaiból
szerkesztett, szombati napokon min 3 alkalommal adásba kerülı hírösszefoglaló,
max 25 perc adásidıvel.
3. Magazin mősor: eseti gyártással készül, egyes témacsoportokat rövidebb
filmekbıl összeszerkesztett mősorban bemutató, vagy külsı helyszínen egy-egy
nyilatkozóval, illetve stúdióban egy vagy több vendég részvételével rögzített, max.
25 perces vágott, vagy vágatlanul leadott, vagy élı egyenes adásban közvetített
mősor egyszeri ismétléssel.
4. Illetve eseti egyeztetéssel egyenes adásban közvetített, max. 1 óra idıtartamú
(igény szerint interaktív) stúdióbeszélgetés egy vagy több meghívott vendéggel
egyszeri ismétléssel.
A Tolnatáj Televízió Zrt. vállalja, hogy valamennyi felajánlott mősor esetében biztosítja, hogy
teljes adáskörzetében leadja mősorába szerkesztve az egyes programokat.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
jóváhagyására.

Szekszárd, 2015. február 20.
Ács Rezsı
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Tolnatáj Televízió Zrt-vel
kötendı televíziós szolgáltatás elvégzésére vonatkozó megállapodás tervezetét - az
elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2015. március 05.
Ács Rezsı polgármester

Megállapodás
tervezet

Amely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.) Képviselı: Ács Rezsı polgármester, mint megbízó,
valamint a Tolnatáj Televízió Zrt. (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.) Képviselı:
Dránovits István vezérigazgató, mint megbízott között, televíziós szolgáltatás
elvégzésére az alábbi feltételekkel:

1.) Megbízott vállalja, hogy az általa készített mősorokba biztosítja megbízó folyamatos
és rendszeres jelenlétét, a megbízó tevékenységérıl, illetve az önkormányzati
hivatal napi mőködésérıl és ehhez kapcsolódó egyes ügyekrıl tudósításokat, és
mősorokat készít, és azokat adásba szerkeszti, havi 800 (br.) mősorpercben.
Megbízott fenti szolgáltatásokkal, a megjelölt mősorokkal, és mősoridıvel
rendelkezésre áll megbízó számára.
Mősor típusok: - híradó tudósítás, heti városi hírösszefoglaló, magazin mősorok,
egyéb közszolgálati jellegő mősor.
2.) Megbízott biztosítja megbízó részére, hogy az adásnap elıtti nap 12.00 órájáig a
szerkesztıségbe (Szekszárd, Tartsay V. u. 10. sz.) beérkezı írásos tájékoztatást
figyelembe véve, napi híradóba szerkeszti az 1. pontban foglaltak szerinti
anyagokat, heti 8-10 alkalommal.
3.) Megbízott a megbízónak biztosítja, hogy részére heti rendszerességgel magazin
mősort biztosít alkalmanként 25 perc mősoridıben az 1.) pontba foglaltak szerint.
Ugyancsak heti rendszerességgel magazin mősorok formájában dolgozza fel
megbízott a város köz-, sport-, kulturális- stb. életét érintı eseményeket.
4.) Megbízott biztosítja a megbízó részére, hogy az értesítéstıl, egyeztetéstıl számított
negyedik napra egyedi témájú magazin mősort (adott témában tematikus, szerkesztett
mősort, stúdióbeszélgetést stb.) készít, szervez meg. És ehhez igény szerint egyenes
adásban, vagy saját mősorrendjébe szerkesztve mősoridıt biztosít, havi max 4
alkalommal, összesen max 100 perc mősoridıben, az 1.) pontban foglalt mősorperc
kerete terhére.
Megbízó biztosítja megbízottnak, hogy a közgyőlést követı napon, vagy külön
egyeztetés alapján más idıpontban 25 perces magazin mősort (stúdióbeszélgetést)
készít saját stúdióbeszélgetést) készít saját stúdiójában a megbízó által megjelölt
résztvevıkkel a közgyőlés programjáról (a 3-as pontban biztosított magazin mősorok
keretében).
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5) Megbízó jogosult a 4.) pontban foglalt mősortípusokat, vagy azok egymáshoz
viszonyított arányát megváltoztatni, elızetes egyeztetés alapján. Változtatási igényét
írásban kell megbízottal közölnie, s a módosítást, módosításokat felek közös
egyeztetést követıen írásba foglalják. Az írásba rögzített módosítások jelen szerzıdés
elválaszthatatlan részét képezik. A mősorokban történı módosításokat az írásba
foglalást, és kölcsönös aláírást követı 30. napra köteles megbízott mősoraiban
megtenni.
6) Megbízott jelen szerzıdés aláírásával vállalja, hogy szolgáltatásai nyújtásával biztosítja
a tıle telhetı legmagasabb szakmai színvonalat, és garanciát vállal arra, hogy munkáját a
rádiózás és televíziózásról és az újságírásról szóló jogszabályok és rendelkezések,
valamint etikai szabályok betartásával végzi.
7) Megbízó megbízott rendelkezésére állásáért és az általa biztosított mősorokért havi
1.300.000, azaz egymillió-háromszázezer forint + 27 % ÁFA, azaz bruttó egymillióhatszázötvenegyezer forint szolgáltatási díjat fizet, megbízott által kibocsátott számla
ellenében a számla keltétıl számított 8 naptári napon belül.
8) Megbízó tudomásul veszi, hogy megbízottat fent rögzített díj akkor is megilleti, ha
megbízó tárgy hónapban nem kíván élni a számára biztosított teljes mősoridıvel.
9) A jelen megállapodást a szerzıdı felek bármelyike írásbeli nyilatkozattal - 60 napos
felmondási idı figyelembevételével - felmondhatja, (rendes felmondás).
10) A szerzıdı felek a szerzıdésben foglaltak nem vagy részbeni teljesülése esetén
kötelesek észrevételeiket a másik féllel írásban közölni. Az írásbeli közlést követı 8
munkanapon belül a teljesítésben elmarasztalt fél köteles írásban válaszolni, és a
teljesítés elmaradást megindokolni. Ezt követıen 15 napon belül köteles az
elmarasztalt fél a kifogásolt problémát orvosolni, és errıl a másik felet értesíteni.
Amennyiben ez nem történik meg, úgy bármelyik fél a szerzıdést írásban a megfelelı
hivatkozásokkal és indoklással azonnal hatállyal felmondhatja, (rendkívüli felmondás).
A jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a mősor típusok pontos felsorolását
tartalmazó melléklet, mely a szerzıdéssel egy idıben lép hatályba, és annak esetleges
módosításáig érvényben van.

Szekszárd, 2015………………………..

……………………………………..
Tolnatáj Televízió Zrt.

………………………………….
Szekszárd MJV Önkormányzata

Melléklet
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8),
és a Tolnatáj Televízió Zrt. (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.) által televíziós
szolgáltatás nyújtására megkötött szerzıdésben foglalt mősor típusok részletezése:
- Napi híradó mősor: a televízió mősorába minden este 19.00 órakor jelentkezı,
max 18 perces híradó mősor, amely Tolna megye és Szekszárd város fontosabb
eseményeit, híreit dolgozza fel napról-napra, a hét munkanapjain. A televízió
mősorába egy hétközi adásnapon minimum 3 alkalommal a napi híradó adásba
kerül.
- Heti hírösszefoglaló: Szekszárd város heti eseményeibıl, híradó
tudósításaiból szerkesztett, szombati napokon min 3 alkalommal adásba
kerülı hírösszefoglaló, max 25 perc adásidıvel.
- Magazin mősor: eseti gyártással készül, egyes témacsoportokat rövidebb
filmekbıl összeszerkesztett mősorban bemutató, vagy külsı helyszínen egy-egy
nyilatkozóval, illetve stúdióban egy vagy több vendég részvételével rögzített,
max. 25 perces vágott, vagy vágatlanul leadott, vagy élı egyenes adásban
közvetített mősor egyszeri ismétléssel.
Illetve eseti egyeztetéssel egyenes adásban közvetített, max. 1 óra idıtartamú
(igény szerint interaktív) stúdióbeszélgetés egy vagy több meghívott vendéggel
egyszeri ismétléssel.
A Tolnatáj Televízió Zrt. valamennyi felajánlott mősora esetében biztosítja, hogy
teljes adáskörzetében leadja, mősorába szerkesztve az egyes programokat.
A szerzıdés 3-as pontjában szereplı magazin mősorok terhére, havi 1 sport,
kulturális és mővészeti, civil - közéleti, és gazdasági témájú program elkészítését
vállalja, alkalmanként max. 25 percben.
A fennmaradó magazin mősorok (20 perces idıtartamban):
- „Közgyőlés után” (a polgármester részvételével)
- esetileg plusz mősorokban a bizottságok elnökei, az egyéni körzetek képviselıi, az
önkormányzati tisztségviselık és hivatalvezetık számára biztosít megbízott
megszólalási lehetıséget.
A szerzıdés 4. pontjában szereplı magazinmősorok esetében megbízó a
meghatározott feltételekkel saját belátása szerint dönt az egyes témákról, és az
egyes mősorok résztvevıirıl.
Fenti melléklet a 2015. …………….. -án Szekszárd Megyei Jogú Város és a
Tolnatáj Televízió Zrt. közt létrejött televíziós mősorszolgáltatási szerzıdés
(megállapodás) elválaszthatatlan része.

