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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGALLAPODAS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u.2.
Adószám: 15735777-2-42 
KSH szám: 15735777-8411-321-01 
Bankszámlaszám: 117-84009-15514004 
Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Horváth Csaba polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről

F.J.P. Művészeti Szolgáltató Betéti Társaság 
Székhely: 1121 Budapest, Melinda u. 30-32.
Adószám: 28372796-2-43 
Cégjegyzékszám; 01- 06- 2148 27 
Bankszámlaszám:
Számlavezető bank neve: '
Képviseli: Dr. Fiala János ügyvezető 
(a továbbiakban F.J.P. Bt.),
továbbiakban együttes említésük esetén: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételek szerint:

1. Felek megállapodnak, hogy kommunikációs együttműködést alakítanak ki egymással, 
melynek célja, hogy az F.J.P. Bt társadalmi elismerésének felhasználásával elősegítse az 
Önkormányzat kommunikációját a közvélemény felé.

2. Az F.J.P. Bt. a Megállapodás keretei között a 168 Online Rádióban, a rádió részére általa 
készített élő lebonyolítású Keljfeljancsi című műsorában megjelenést biztosít az 
Önlcormányzat részére, havonta minimum 60 perc terjedelemben. A megjelenésre biztosított 
időtartamban Felek között kizárólag kompromisszumos, előre egyeztetett témák merülhetnek 
fel.
3. Felek megállapodnak aiTÓl. hogy e Megállapodás 1-2. pontjában körülírt szolgáltatás 
ellenértéke 268.000 Ft + ÁFA/hó, azaz kétszázhatvannyolcezer forint+ ÁFA/hó, melynek 
kifizetése az F.J.P. Bt. teljesítési jelentésének leadását követően a teljesítésigazolás aláírása 
után, a benyújtott számla alapján, 30 napon belül kerül kifizetésre az F.J.P. Bt. OTP Banknál 
vezetett 11713005-20165046 számlaszámára. A teljesítés igazolására Illyés Ágnes 
kabinetfőnök jogosult.
4. Az Önkonnányzat az F.J.P. Bt. részére szerkeszthető foimában rendelkezésre bocsájtja 
a kötelezően használandó teljesítési jelentés mintát, amely a számla mellékletét képezi.

5. Felek tudomásul veszik, hogy a 2. pont szerinti műsorban kötelesek betailani 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 Megállapodást 2022. május 01. napjától - 2022. december 31-ig tartó 
határozott időtartamra kötik. A határozott időtartamú Megállapodás bármelyik fél által, 
bármikor - indoklás nélkül - 30 napos felmondási idő megjelölése mellett, ajánlott levélben
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felmondható. Azonnali hatállyal történő rendkívüli felmondásnak - a másik félhez címzett 
egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal - aklcor van helye, ha a másik fél súlyosan megszegi jelen 
Megállapodásban vállalt kötelezettségeit és a szerződésszegést a másik fél írásos felszólító 
nyilatkozata ellenére - az abban megjelölt határidő alatt - sem szünteti meg. A Megállapodás 
megszűnik a 2. pontban körülírt műsor bármilyen okból történő megszűnésével.

6. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az F.J.P. Bt. műsorainak tartalmát maga határozza 
meg, tevékenységét a 2. pontban foglaltakon kívül az Önkormányzat sem közvetetten, sem 
közvetlenül nem befolyásolhatja. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a 2. 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.

7.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállaodás teljesítésekor, valamint azt követően a 
Megállapodás teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információkat, tényeket, adatokat az 
Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a tennészetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (General Data 
Protection Regulation „GDPR", azaz Általános Adatvédelmi Rendelet), valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, továbbá a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelik. A 
Felek a birtokukban lévő adatokat csak az arra felhatalmazott szervek, hatóságok részére 
adhatják ki, egyébként bizalmasan kezelik; harmadik félnek semmilyen formában nem adják 
tovább. A Felek birtokában lévő adatok és információk - a másik fél által előzetesen adott 
kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül - kizárólag a szerződés teljesítésére használhatók fel.

8. Az F.J.P. Bt. tudomásul veszi, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkomiányzata 
Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI. 18.) 
önkonnányzati rendelete alapján Megrendelő - a személyes adatnak minősülő adatok 
kivételével - a honlapján közzéteszi az együttműködési megállapodás egyes adatait, valamint 
az együttműködési megállapodást teljes terjedelmében.
A Megállapodás végrehajtására a felek kapcsolattartó személyeket jelölnek ki:

Önkonnányzat részéről: Kormos Kata 
email: f 
telefonszám:

^‘'''uelo.hu

F.J.P. Bt. részéről: Dr. Fiala János 
email:
telefonszám.

''^mail.com

9. Jelen Megállapodásban 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 irányadók.

10. F.J.P. Bt. képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésének megfelelően akként nyilatkozik,

■>2! 30-52.
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hogy az F.J.P. Bt. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (T) bekezdése 1. 
pontjának megfelelő átlátható szervezetnek minősül.

11. Az Önkonnányzat nyilatkozik, hogy az F.J.P. Bt.-nek a tárgyi Szerződés teljesítése 
érdekében a Szerződés Felek által történő aláírása előtt igazoltan tett hibátlan és 
szerződésszerű teljesítéseit elismeri.

A felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták 
alá.

Budapest. Budapest .■ÁO.tLÁ....

Budane^i rövárbs XIV. Kerület 
Önkormányzata 

képviseli: Horváth Csaba polgá

.P. Művészeti Szolgáltató ^eteti társaság

Pénzügyi ellenjegyzés: 2n?2 MÁJ. 1 9


