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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. február 1-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: 

Az Alcsútdoboz helyi kábeltelevíziós vételkörzetben működő vezetékes műsorszolgáltatás 

kibővítése tárgyában hozott döntés módosítása 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A településünkön működő kábeltelevízió szolgáltatás műsorának bővítése tárgyában, az elmúlt 

ülésünkön a beérkezett ajánlatok közül a ZAFIR 98’ Bt. ajánlatát fogadta el.  

A ZAFIR 98’ Bt. arról tájékoztatott, hogy adózási szempontot alapján részére kedvezőbb, 

amennyiben a műsorszolgáltatást Fekete Imre, a betéti társaság beltagja magánszemélyként, 

megbízási szerződés alapján végezné ebben az évben.  

Fentiek alapján javasolom, hogy a korábban elfogadott ajánlatban foglaltaknak megfelelően 

Fekete Imrével kössük meg az előterjesztés mellékletében szereplő megbízási szerződést.  

Alcsútdoboz, 2016. január 26. 

 

 

    Tóth Erika 

polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (II.1.) sz. határozata 

Az Alcsútdoboz helyi kábeltelevíziós vételkörzetben működő vezetékes műsorszolgáltatás 

kibővítéséről 

 

Alcsútdoboz TelepülésÖnkormányzat Képviselő-testülete az Alcsútdoboz helyi kábeltelevíziós 

vételkörzetben működő vezetékes műsorszolgáltatás kibővítése tárgyában az alábbiak szerint 

határoz: 

1., Visszavonja a 2015. december 17. napján hozott, 134/2015. (XII.17.) számú határozatát.  

2.,2016. február 1. napjától számított egy éves határozott időtartamra, kibővített, heti két órás 

önkormányzati hírtájékoztatást heti háromszori ismétléssel megvalósító műsortartalom 

biztosítására szerződést köt Fekete Imre, 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 49. szám alatti 

lakos magánszeméllyel havi bruttó 200.000,- Ft megbízási díj mellett. 

3., Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási szerződés 

aláírására. 

 

      Határidő:  2016. február5. 

      Felelős: Polgármester 

 

  



 

A …/2016. (II.01.) számú önkormányzati határozat melléklete 

 

Megbízási szerződés 
 

amely létrejött egyrészről 

 Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

 8087 Alcsútdoboz József A. u. 5. 

 képviseli: Tóth Erika polgármester /továbbiakban: mint önkormányzat/ 

 Azonosító adatok (adószám, stat. számjel, bankszámlaszám) 

 

Másrészről 

 Név Fekete Imre 

 Cím 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 49. 

 Azonosító adatok (adóazonosító jel, bankszámlaszám) 

 

/együttesen: Felek / között Alcsútdoboz községre vonatkozóan vezetékes műsorszolgáltatás 

Alcsútdoboz helyi kábeltelevíziós vételkörzet szolgáltatásra az alábbiak szerint: 

 

1, Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Megbízott Alcsútdoboz település területére a 

vételi szolgáltatást a …. vezetékes műsorelosztó rendszerén keresztül, külön szerződés 

alapján biztosítja, melyhez az engedélyt beszerezte.  

 

2, A Megbízott vállalja, hogy a község területére kiterjedően a vezetékes műsorszolgáltatást 

biztosítja 2016. február hó első napjától kezdődően. 

 

3, A Megbízott a műsor szolgáltatásához szükséges engedéllyel rendelkezik/a szükséges 

engedélyt a műsorszolgáltatás megkezdéséig megszerzi. 

 

4, A Megbízott a műsor szolgáltatás során köteles az NMHH engedélyben meghatározottakat 

betartani. 

 

5, A Megbízott a műsor üzemeltetése során kiemelt szerepet biztosít az Önkormányzat 

híreinek, a település rendezvényeinek, óvodánkban iskolánkban zajló oktatási életnek, 

valamint a helyi közélet, civil szervezetek, egyházak eseményeinek tárgyilagos módon 

történő tájékoztatására.  

 

6, A Megbízott önkormányzati megrendelésre biztosított műsorideje heti kettő óra, heti 

háromszori ismétléssel. 

 (kedd 19.00 óra, szerda 19.00 óra, péntek 16.00 óra, vasárnap 10.00 óra) 

 

7.,  A műsorrend közzétételéről a Megbízott gondoskodik. Az 5. pont szerinti műsorokat 

adásba kerülés előtt az Önkormányzat jóváhagyja. A műsorszolgáltatás tartalmáért az 

Önkormányzati műsoridőt kivéve a Megbízott felelős. 

 

8, Az Önkormányzat a szerződést 2016. február 1. napjától 2017. január 31. napjáig terjedő 

határozott időre köti meg. A Felek nyilatkoznak arról, hogy a szerződés 

meghosszabbításáról 2016. december 30. napjáig egyeztetnek. 

 



9, A Megbízott az 5. pont szerinti szolgáltatás biztosításáért bruttó 200.000,-Ft/hó díjazási 

díjra jogosult, melyet az Önkormányzat a Megbízott … számú számlájára átutalással 

teljesít minden hónap 30. napjáig. 

 

10, A teljesítés igazolására az Önkormányzat képviselője jogosult a közzétételre alkalmas 

műsoranyag átvételét követően. Az 5 pont szerinti műsortartalom az Önkormányzat 

engedélye nélkül nem terjeszthető. 

 

11, Az Önkormányzat rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést, 

amennyibenmegbízott a jelen szerződésben vállalt műsorszolgáltatási kötelezettségeit 

nem, vagy nem kellő időtartamban teljesíttette. A szerződés felmondása előtt az 

Önkormányzat írásban, határidő tűzésével köteles felszólítani a Megbízottat a teljesítésre. 

 

12, A Felek egymás közötti tájékoztatási és értesítési kötelezettséget joghatályosan kizárólag 

írásban tehetik meg egymás felé. Jelen szerződés közös megegyezéssel csak írásban 

módosítható. 

 

13, Egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

14, Jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitájuk esetére a Felek a Bicskei Járásbíróság 

illetékességét kötik ki. 

 

Alcsútdoboz 2016. február  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata     Fekete Imre 

Tóth Erika        Megbízott 

polgármester 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

Záradék: 

A szerződést Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete …/2016 (II.1.) számú 

határozatával jóváhagyta.  


