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MEGALLAPODAS
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Adószám: 15735777-2-42
Bankszámlaszám: 117-84009-15514004
Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Karácsony Gergely polgármester
(a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

'

•

F.J.P. Művészeti Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1121 Budapest, Melinda utca 30-32.
Adószám: 28372796-2-43
..............................................
Cégjegyzékszám: 01-06-214827
Bankszámlaszám: 11713005-20165046
Számlavezető bank neve: OTP Bank
Képviseli: dr. Fiala János ügyvezető
(a továbbiakban: F.J.P.Bt., Önkormányzat és az F.J.P. Bt. a továbbiakban együtt: Felek)
között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
1. Felek megállapodnak, hogy kommunikációs együttműködést alakítanak ki egymással, melynek
célja az, hogy a F.J.P. Bt. társadalmi elismerésének felhasználásával elősegítse az Önkormányzat
kommunikációját a közvélemény felé.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a F.J.P. Bt. a Civil Rádióban, a rádió részére általa készített, élő
lebonyolítású Keljfel Jancsi! című műsorában közreműködik az Önkormányzat kommunikációs
tevékenységében a jelen szerződés keretei között.
3. A 2. pontban foglaltak alapján F.J.P. Bt. megjelenést biztosít Önkormányzat részére havonta
maximum 50 perc terjedelemben a Civil Rádióban, a Keljfel Jancsii című műsorában. A
megjelenésre biztosított időtartamban Felek között kizárólag kompromisszumos, előre egyeztetett
témák merülhetnek fel.
4. Felek megállapodnak arról, hogy e szerződés 1-3. pontjában körülírt szolgáltatás ellenértéke
200.000 Ft + ÁFA/hó, azaz kétszázezer forint +ÁFA/hó.
Önkormányzat az F.J.P. Bt. részére a jelen szerződés szerinti díjat a teljesítés igazolásától
számított 30 napon belül köteles, a benyújtott számla alapján, a F.J.P. Bt. OTP Banknál vezetett
11713005-20165046 számlaszámára utalni. A teljesítés igazolására Karácsony Gergely Szilveszter
polgármester jogosult.
í
5. Felek tudomásul veszik, hogy a 3. pont szerinti műsorban kötelesek betartani a
médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátáiról szóló 2008. évi XLVIII.
törvény szabályait.
6. Felek jelen szerződést annak mindkét fél általi aláírása napjától 2019. május 31-ig tartó
határozott időtartamra kötik. A határozott időtartamú szerződés bármely fél által, bármikor indoklás nélkül - 30 napos felmondási idő megjelölése mellett, ajánlott levélben felmondható.
Azonnali hatállyal történő rendkívüli felmondásnak- a másik félhez címzett egyoldalú, írásbeli
nyilatkozattal- akkor van helye, ha a másik fél súlyosan megszegi jelen szerződésben vállalt
kötelezettségeit és a szerződésszegést a másik fél írásos felszólító nyilatkozata ellenére - az abban

megjelölt határidő alatt - sem szünteti meg. A szerződés megszűnik a 3. pontban körülírt műsor
bármilyen okból történő megszűnésével.
7. Az Önkormányzat elismeri, hogy a szerződésben foglalt feladatokat az F.J.P. Bt. 2019. január 1től folyamatosan ellátta. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával igazolja a 2019. január 1.
és a jelen szerződés mindkét fél általi aláírása közti időszakra vonatkozó teljesítést.
8. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az F.J.P. Bt. műsorainak tartalmát maga határozza meg,
tevékenységét a 3. pontban foglaltakon kívül az Önkormányzat sem közvetetten, sem közvetlenül
nem befolyásolhatja. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a 3. pont szerinti műsorokban megjelenő
neve, illetve elnevezése jogszabályba nem ütközik, más jogát vagy jogos érdekét nem sérti, azzal
kapcsolatban semmilyen peres vagy nemperes eljárás nincs folyamatban.
9. Felek kijelentik, hogy a szerződés során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik, azokat
harmadik személy részére nem továbbíthatják, illetve semmilyen módon nem tehetik publikussá.
Az F.J.P. Bt. kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
illetőleg az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti
közzétételéhez.
A szerződés végrehajtására a Felek kapcsolattartó személyeket jelölnek ki:
Önkormányzat részéről:

Oláh Nóra titkárságvezető
e-mail: olah.nora@zuglo.hu >
telefonszám: 06-1-8729168

F.J.P. Bt. részéről:

Dr. Fiala János
e-mail: dr.fialajanos@gmail.com
telefonszám: 06-30-9441381

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a
médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátáiról szóló 2008. évi XLVIII.
törvény szabályai irányadóak.
11. F.J.P. Bt. képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésének megfelelően akként nyilatkozik, hogy az F.J.P. Bt. a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjának megfelelő
átlátható szervezetnek minősül.
12. A szerződés mindkét fél általi aláírása napjával lép hatályba. Felek azt elolvasása és együttes
értelmezése után, mint akaratt;^j^:^F^indenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
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F.J.P. Művészeti Szolgáltati^^BetetTTársaság
képviseli:>lp.r.®alíwin^'^yvezető
5.rf tezáa; 283727^243'

