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válla I kozási szerződés

Amely létrejött egyrészről Batatonszepezd Község Önkormányzata 8252 Balatonszepezd,

Árpá'd út 27. képviseli dr. Sebestyén Lószló polgórmesfer, mint Megrendető (továbbiakban:

Önkormányzat) és Szepezd TV képviseli Vass Gyula egyéni vállalkozó kisadózó 8251- Zánka,

Petőfi u. 12., adószóm: 5387g790-7-39, Nyilvántartósi szóma: 44241-72, mint Vállalkozó

(továbbiakban: Szepezd TV) között az alábbiak szerint.

1. Szepezd TV vállalja, az alábbi eseményeken készült vágatlan kamerafelvétel rögzítését, a

kábelhálózaton történő közvetítését - élő adásban, de legkésőbb az ülést követő első

adásnapon - és a felvételről 1 db DVD lemez archiválását:

- azÖnkormónyzat Képviselő-testületi ülései,

- Falugyűlés/Közmeghallgatás.

Szepezd TV vállalja, az önkormányzati hírek hirdetését, közzétételét a képújságban,

adatszolgáltatás teljesítését a hatóságok felé, szerkesztett adás biztosítását minden
héten, a szerkesztett műsor leadását minden csütörtökön 14 órátől 18 óráig. Vállalja
továbbá a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem hirdetéseinek megjelentetését.
A hirdetés tartaImazhat logót, képet, háttérképet. A Képújságban az adott hirdetés
naponta kb. 50-60 alkalommal olvasható a képernyőn, egy-egy alkalommal harminc
másodpercig. A Képújsás 0-24 órálg látható, amely időtartamot a vállalkozó a

szerkesztett adás alatt megszakítja. A szer_kesztett műsor tartalmazhatja a Füred Tv.

műsorát és a környező települések rendezvényeit.

Az 1,. pontban rögzített eseményeken kívül, az Önkormányzat és intézményei által

szervezett (havonta 1, összesen 12) rendezvény, a falu életét, illetve a lakosságot érintő
kiemelt esemény felvételét és közvetítését. A megjelölt 12 rendezvény felsorolását a

szerződés melléklete tartalmazza. Az e pontban meghatározott rendezvényszámon felüli
többletigényrő| az Önkormányzat képviselő-testülete egyedi döntésben, ill. felhatalmazás
alapján dr. Sebestyén László polgármester dönt. A többletigényekre az Önkormányzat
300.000.-Ft keretösszeget biztosít.

Az önkormányzat hivatali épületében (8252. Balatonszepezd, Árpád u.27.) helyiséget,

számítógépet és képújság programot biztosít a Szepezd TV működéséhez.

5. A Szepezd TV a jelen szerződésben rögzített tevékenységhez saját tulajdonú eszközeit
használja, és az egyes helyszínekre történő utazás céljából saját sépjárművét veszi

igénybe.

6. Jelen szerződés a következő időtartam és díjazás figyelembevételével köti a feleket:

2OL6.január o1-től - 201,6. december 31-ig a Szepezd TV szolgáltatásáért a Megrendelő
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4,



összesen bruttó 225.0OO,- Ftlhó összegű vállalkozói díjat fizet az L-5 pontokban-vállaltak

teljesítéséért, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében. Vállalkozó a díjról benyújtott

számla részletezéseként minden hónapban feltünteti a teljesített felvételek felsorolását.

7, Az Önkormányzat részéről kapcsolattartó és nyilatkozattételre jogosult dr. Sebestyén
László polgármester.

8. A Megrendelő vállalja, hogy a felvételre kerülő események pontos időpontjáról és

helyszínéről ésszerű időn belül írásban tájékoztatás/meghívás formájában - e-mailen a

zankatv@zankatv.hu címre vagy postai úton Zánka, Petőfi u. 12. sz. alatti címre -
értesítést küld.

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2OL3.

évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10. Szerződő felek a jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott, a másik fél által üzleti
titoknak minősített minden információt, adatot és tényt, bizalmas információt
bizalmasan kezelnek és megőriznek.

t1". Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt kják alá. A szerződés aláírására a polgármestert a Képviselő-

testü let 245 / 2ot5. (x|.26.) ön kormányzati hatá rozata hatal m azza f el.
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Melléklet a vállalkozási szerződéshez:

Január - Disznóvágás

Februdr * Farsang

Március - Március 15, ünnepség

Április - Sonka parti

Május - Gyereknap

Június * Szezonnyitó

Július * Sasztronómiai nap

Augusztus - Zsíros kenyér parti

Szeptember - Szüreti felvonulás

Október - Október 23. ünnepség

November - Liba vacsora

December * Mindenki karácsonya


