Szerződés Komplex médiatartalom szolgáltatásra
mely egyrészről létrejött Balatonboglár Város Önkormányzat (Továbbiakban:
Önkormányzat)
8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. (törzsszáma: 731355, adószáma: 157313572-14, bankszámla száma: 12072514-01000463-00100001) Képviselője: Mészáros
Miklós polgármester,
másrészről
Szentes László egyéni vállalkozó, 8630 Balatonboglár. Pillangó u. 3. - asz:
66647511-1-34 (Továbbiakban: Szolgáltató)
az alulírt napon az alábbiakban írt feltételekkel:
1. A szerződés ……………………………………………………….. határozott időre szól.
A szerződés megszűnik
a)a megjelölt határidővel;
b)a felek közös megegyezésével;
c) bármelyik fél egyoldalú jognyilatkozatával úgy, hogy legalább 3 hónapig a
szerződést érvényben tartják a közszolgálati műsorok folyamatos közlése
érdekében.
1. 1 A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal megjelenései:
A Hivatal sajtótájékoztatóiról a szerződő fél tudósítást közöl. A Hivatal
véleményét és a közügyeket érintő információkat, tájékoztatókat a jegyző,
ill. az általa felhatalmazottak képviselik a műsorokban.
1. 2

A polgármester és az önkormányzati képviselők megjelenései:

Az Önkormányzat sajtótájékoztatóiról a szerződő fél tudósítást közöl. Az
önkormányzatot a polgármester, ill. az általa felhatalmazottak képviselik a
műsorokban.
Az önkormányzati tisztségviselők közöl a Polgármesternek havonkénti egy
alkalommal, az Alpolgármesternek és Bizottsági Elnököknek két havonkénti
egy alkalommal valamint az önkormányzati képviselőknek 3 havonkénti egy
alkalommal kell megjelenést biztosítani a „Balatonboglári Hírek” újságban
valamint a városi televízióban.
- A városi ünnepségekről, hivatalos és protokolláris rendezvényekről a
szerződő fél tájékoztatja a városlakókat. A hivatalos nemzeti és városi
ünnepek alkalmával az ünnepséget felvételről sugározza.
- A Képviselő-testület üléseiről, közmeghallgatásokról a műsorszolgáltató amennyiben a technikai lehetőségek adottak - élő közvetítést ad, vagy a
felvételt 24 órán belül leadja és azt főműsor időben legalább egyszer
megismétli.

2. A szolgáltató kötelezettségei:
Kidolgozza a város internetes megjelenését egyedi szerkezettel.
A balatonboglár.hu honlap sajtójogi felelősségének ellátása és működtetése.
Rendelkezésre állás és a napi frissítés időtartama: A szerződést követően egy évig
folyamatos.
A rendelkezésre állást minden munkanapon 8-16 óra között kell biztosítani.
A balatonboglar.com üzleti, esetlegesen turisztikai tartalmak gazdaságos
működtetése.
Napi kapcsolatot biztosít az Önkormányzattal.
Jogszabályi változásokból, valamint egyéni javaslatok alapján a szükséges
módosításokat elvégzi az oldalon.
Havi rendszerességgel jelentést küld az online felületek látogatottságáról, valamint
biztosítja, hogy a honlappal kapcsolatos statisztikai adatok napi szinten is
megtekinthetők legyenek.
Szerkesztett hírek, valamint fotók publikálása a város életéről, eseményeiről.
A szoloskislak.hu oldal szerkesztése, tartalommal való folyamatos töltése,
frissítése.
WEBOLDALAK
 Kidolgozza a város internetes megjelenését egyedi szerkezettel a
jogszabályoknak megfelelően az Önkormányzat írásbeli
jóváhagyása mellett.
 A www.balatonboglar.hu honlap sajtójogi felelősségének ellátása és
működtetése jogszabálynak megfelelően (hatáskör megállapítással)
 Folyamatos rendelkezésre állás munkanapokon 8 és 16 óra között a
Megrendelő és az általa meghatalmazottak részére.
 A www.balatonboglar.com honlap üzleti, esetlegesen turisztikai
tartalmak gazdaságos működtetése (a megrendelő által is
jóváhagyott tartalmi és anyagi szabályozással s havi pénzügyi
elszámolással)
 A mindenkori jogszabályi változásoknak megfelelően, valamint az
Önkormányzat egyéni javaslatai alapján a szükséges módosításokat
elvégzi az oldalon.
 Havi rendszerességgel (minden hó utolsó munkanapján a
titkarsag@balatonboglar.hu e-mail címre) jelentést küld az
Önkormányzatnak az online felületek látogatottságáról, valamint
biztosítja, hogy a honlappal kapcsolatos statisztikai adatok napi
szinten is megtekinthetők legyenek feltüntetve a honlapok
kezdőoldalán.

Kötelezettségek a „Balatonboglári Hírek" újsággal kapcsolatban:
Megjelenésre vonatkozó adatok:
•

Példányszám: télen: 2800db/hó, nyáron: 3000db/hó

•
•
20
•

Alak: A/4
Oldalszám: 4 színes oldal, 8 fekete-fehér melyből reklám felület maximum
%-a
Megjelenés: havonta, minden hónapban

A Balatonboglári Hírek digitalizált változatát minden hónapban, a
megjelenéssel Összhangban a város honlapján meg kell jelentetni.
A lap felelős szerkesztőjét a szolgáltató jelöli ki.
A grafikai és tördelő szerkesztői hátteret és a nyomdai előkészítést a
szolgáltató biztosítja.

•
•
•

Megjelenésre vonatkozó adatok:
Alak: álló A/4 formátum
Megjelenés: havonta, minden hó 10. napjáig a nyomdakész anyagot a
titkarsag@balatonboglar.hu címre megküldi a Szolgáltató, amit az
Önkormányzat továbbít a nyomdába
A „Balatonboglári Hírek” digitalizált változatát (PDF) minden hónapban, a
megjelenéssel összhangban a város honlapján meg kell jeleníteni.
Az újság tartalmával kapcsolatos kötelezettségek:
A Balatonboglári Hírek helyi, közszolgálati médium, ezért a lap irányvonalának az
újságírói műfajok alkalmazásával meg kell felelnie a közszolgálatiság
követelményeinek.
Az önkormányzat és s hivatal működésével összefüggő, lakosságot érintő
legfontosabb információk megjelenése, az önkormányzat intézményei és azok
munkájának bemutatása, az aktuális eseményeikről való tájékoztatás, egyéb
községi információk közlése, - társadalmi szervezetek és ezek tevékenységének
bemutatása, városi ünnepségek, események ismertetése, az egyházak hitéletével
összefüggő események, kegyeleti hírek megjelentetése, a város sportéletének
nyomon követése, közérdekű adatok, impresszum (fix helyen, állandó
terjedelemben),
a
Balatonboglári
Hírek
szerkesztői
szabadságának
figyelembevétele mellett a lap irányvonalát Balatonboglár Város Képviselőtestülete - mint a lap alapítója - a Médiatörvény előírásai alapján határozza meg.

Kötelezettségek a televíziós műsorok készítésével kapcsolatban:
a szerkesztői feladatok ellátása, a szerkesztőség vezetése, a
szerkesztőség munkájának koordinálása;
• az adások technikai hátterének biztosítása (saját, vagy bérelt
technikával), a műsorkészítéssel kapcsolatos munka-folyamatok
irányítása;
• az önkormányzati tudósítások, valamint a testületi ülések élő adásának
elkészítése;
• Megállapodás megkötése egy a balatonboglári kábelrendszerem fogható
televízióval egy rendszeres balatonboglári műsorsáv kialakításáról és
abban az elkészített műsorok vetítéséről.
• archiválási és hírmenedzselési feladatok elkészítése.
• Önálló műsorsáv kialakítása a vele szerződött televízióban. Kéthetente
főműsor időben azaz 18-21 óra között.
• A város életéről, eseményeiről készített televíziós anyagok internetes
megjelentetése önálló online csatorna kialakításával, hogy az adások
•

azoknak is elérhetők legyenek, akik nem rendelkeznek helyi kábel
előfizetéssel.
• az önkormányzati tudósítások, valamint a testületi ülések élő adásának
elkészítése és közvetítése;
Felelős:

3.

•

A televíziós műsorok tartalmáért, a szakmai irányításért és különösen az
adások műszaki kivitelezéséért, a műsorok elkészüléséért és adásba
kerüléséért, valamint a teljes műsor archiválásáért. Az archivált anyag a
Lukács Károly Városi Könyvtárban kerüljön elhelyezésre.

•

A vonatkozó országos jogszabályok, továbbá az önkormányzat vonatkozó
rendeleteinek, szabályzatainak betartásáért.
Az Önkormányzat valamint a Hivatal Kötelezettségei:
A „Balatonboglári Hírek" újsággal kapcsolatban annak terjesztéséről
Balatonboglár Város Önkormányzata gondoskodik.
A közérdekű adatok vonatkozásában az új adatok keletkezésekor de
legkésőbb 24 órán az adatokat megosztja a szolgáltatóval annak közzététele
érdekében

Az Önkormányzat a honlapokkal kapcsolatban vállalja, hogy a webtárhely
szolgáltatóval a Vállalkozó részére megrendeli (elkéri) a szükséges FTP illetve
mysql (adatbázis) elérhetőségeket, jelszavakat.

4.

Pénzügyi teljesítés
Az Önkormányzat a Szolgáltatónak mindösszesen nettó 5.500.000 Ft azaz
ötmillió ötszázezer Ft-ot fizet egy évre, melynek arányos pénzügyi teljesítése
havonta, mindenkor átutalással történik a tárgyhót követő hó 15. napjáig. (12
x 458.333.-)

5. Szerzői jogok
A szerzői jogokat illetően - tekintettel az önkormányzat közérdekű információkhoz
való hozzáférést biztosító kötelezettségére - az Önkormányzati támogatással
készülő közszolgálati műsorok szerzői jogát a felek között 50 - 50 %-ban meg kell
osztani. Ennek megfelelően a szolgáltató jogosult (és köteles) az önkormányzati
támogatással készülő közszolgálati műsorokat a kábel tévében, interneten közzé
tenni.
A kábel tv-ben és interneten való közzététel "kötetlen" jellege miatt, a felek
tudomásul veszik, hogy a közszolgálati műsorok adathordozón való letöltésére,
rögzítésére és otthoni megtekintésére bárki jogosult, de ez a jogosultság nem
terjed ki a közszolgálati és más műsorok sokszorosítására terjesztésére,
kereskedelmi célú közzé tételére.

Ennek megfelelően a közérdekű adatszolgáltatási kötelezettségen túl harmadik
félnek adott felhasználási jogosultság (kereskedelmi célú felhasználás) az
önkormányzat és a szolgáltató, valamint a harmadik fél között létrejött eseti
megállapodás szerint történhet.
6.

Egyéb kikötések

Szerződő felek az együttműködésük során keletkezett, érdekeltségeikre vonatkozó
anyagi vonatkozású információikat kölcsönösen üzleti jellegű információknak
tekintik. Ezeket - ha a törvény vagy jogszabály másként nem rendeli - csak
egyetértésben hozzák nyilvánosságra.
A vállalkozó kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályokban meghatározott
jogosultságok birtokában, továbbá a vonatkozó kötelező jogi normák (törvények,
rendeletek, utasítások, szabványok, tb.), ezek hiányában a kialakult szakmai
követelmények és gyakorlatok alapján végzi.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenységével kapcsolatban a teljes munkaés egészségvédelmi, munkabiztonsági, valamint tűzvédelmi felelősséget viseli.
A Vállalkozó a szerződés megszűntekor a honlapokhoz tartozó belépési
jelszavakat, illetve tartalmi anyagokat, mentéseket átadja az Önkormányzatnak.
Szerződő felek kijelentik, hogy közös megelégedés esetén jelen szerződés további
egy évvel meghosszabbítható.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Jogi vitáikat békés úton kívánják
intézni, ennek elmaradása esetén a Fonyód Járásbíróság illetékességét kötik ki.
Jelen szerződés aláírására Balatonboglár Város Képviselő-testülete
(II.15.) Kt. számú határozatával hatalmazta fel a polgármestert.
Balatonboglár, 2017.
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