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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Dél-alföldi Média Centrum Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.), mint a Rádió 
7 megnevezésű rádió tulajdonosa (képviseli: Göbl Vilmos ügyvezető és Bada János ügyvezető), 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata részére 2020. évre is ajánlatot tett a településünket 
érintő információs tájékoztatás meghatározott rendszerességgel (havonta) történő leadására 
a Rádió 7 megnevezésű rádió délelőtti műsorsávjában.  
 
A műsorszolgáltató cég által, a mellékelt szerződéstervezet szerint felkínált média-
együttműködés éves díja 510.000,- Ft + ÁFA, azaz 647.700,- Ft, mellyel a műsorszolgáltató 
vállalja, hogy a Rádió 7 délelőtti közéleti műsorsávjában a megbízó által javasolt tartalmakat 
az általa javasolt megszólalókkal dolgozza fel, amely egy riportműsor és elsősorban 
Hódmezővásárhely, Makó és Kistelek térségben lévő kisebb települések, valamint azok 
önkormányzatainak aktualitásait, híreit, sikereit, eseményeit dolgozza fel. A műsorban 
adásonként 3-5 db riport hangzik el, a tartalmakat a műsorszolgáltató 3-5 perces, személyesen 
vagy telefonon rögzített interjúk szerkesztett változatának közlésével dolgozza fel. A riportok 
teljes adásideje havonta 15 perc. A szerződéstervezet szerint a riportok témájára és a megszólaló 
személyekre a Képviselő-testület által kijelölt személy tehet javaslatot.  
 
A fenti árajánlat megfelel a 2019. évi együttműködési megállapodásban foglaltaknak.  
 
Az együttműködés szerződéstervezet szerint javasolt időtartama: 2020. március 1. – 2021. 
február 28.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 

Kiszombor, 2020. február 18.  
 
      Tisztelettel: 
 
          Szirbik Imre 
         alpolgármester 



 
Tárgy: A Rádió 7 2020. évre vonatkozó együttműködési ajánlata  
 
     /2020. (II. 25.) KNÖT. h. 
 

HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rádió 7 2020. 
évre vonatkozó együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Rádió 
7 (Dél-alföldi Média Centrum Kft. – 6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.) ajánlatát 
elfogadja, erre tekintettel 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig tartó határozott 
időtartamra szerződést köt a műsorszolgáltatóval.  
 
A médiaköltség éves díja: 510.000,- Ft + ÁFA, melynek összegét az Önkormányzat a 2020. évi 
költségvetésében eredeti előirányzatként betervezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szirbik Imre alpolgármestert a szerződés melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására.  
 
A határozatról értesül:  
- Dél-alföldi Média Centrum Kft. – Göbl Vilmos ügyvezető, Bada János ügyvezető 
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 

  



„TERVEZET” 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

amely létrejött 
egyrészről Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (cím: Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8., adószám: 15726889-2-06, bankszámlaszám: 11735074-
15354707-00000000, képviseli: Szirbik Imre alpolgármester), mint megrendelő 
(továbbiakban: Megbízó), 
 

másrészről a Dél-alföldi Média Centrum Kft.  (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság 
tér 71., adószám: 13210814-2-06, bankszámlaszám: OTP Hódmezővásárhelyi Fiók 
11735067-20057028-00000000, képviseli: Göbl Vilmos ügyvezető és Bada János 
ügyvezető), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott), között az alulírt napon és 
helyen az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megbízott vállalja, hogy 2020. március 1. és 2021. február 28. napja között a Rádió 
7 délelőtti, közéleti műsorsávjában sugárzásra kerülő „Hazai pálya” című 
magazinműsorban a Megbízó által javasolt tartalmakat, a megbízó által javasolt 
megszólalókkal dolgozza fel, az alábbiak szerint: 
 

1.1. A „Hazai pálya” című műsor jellegét tekintve riportműsor, amely 
elsősorban Hódmezővásárhely, Makó és Kistelek térségben lévő kisebb 
települések, valamint azok önkormányzatainak aktualitásait, híreit, sikereit, 
eseményeit dolgozza fel. 

1.2. A „Hazai pálya” című műsorban adásonként 3 – 5 db riport hangzik el. 

1.3. Az 1. pontban megjelölt tartalmakat Megbízott riportok formájában, 3 – 5 
perces, személyesen, vagy telefonon rögzített interjúk szerkesztett 
változatának közlésével dolgozza fel. 

1.4. Az 1.3. pontban meghatározott riportok teljes adásideje havonta 15 perc. 

1.5. A riportok témájára és megszólalóira Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata részéről a képviselő-testület által kijelölt személy tehet 
javaslatot.  

1.6. A riportok tartalmának, hangvételének és a feldolgozás, szerkesztés 
módjának illeszkednie kell a Rádió 7 szerkesztési elveibe. 

1.7. Megbízó vállalja, hogy a riportokban harmadik felet nem népszerűsít, 
harmadik fél népszerűsítésére nem tehet javaslatot. 

 

2.  A szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pontban részletezett szolgáltatás éves 
díja 510.000 Ft + 27% Áfa, azaz 647.700 Ft, azaz hatszáznegyvenhétezer-hétszáz 
forint.  
 
 
 



3. Szerződő felek megállapodnak, hogy megbízott az adott havi teljesítést tartalmazó 
42.500 Ft + 27% Áfa, azaz 53.975 Ft, azaz ötvenháromezer-kilencszázhetvenöt forint 
összeget tartalmazó számlát a megbízó részére 15 napos átutalási határidő 
figyelembevételével havi rendszerességgel megküldi. 
 

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a szolgáltatás díja határidőre nem 
kerül átutalásra, megbízott a következő sugárzást felfüggesztheti, amíg megbízó nem 
rendezi hiánytalanul tartozását. 
 

5. Megbízó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a műsoridőben közvetlen 
pártpolitikai anyagok nem szerepelhetnek, valamint, választási kampányban személyes 
választási információt nem közöl, illetve választási kampánytevékenységet nem folytat. 
Amennyiben az adott műsorszám Megbízó hibájából elmarad, köteles kifizetni a 
műsorszám díját. A felek megállapodnak abban, hogy ha a műsorszám Megbízott, vagy 
nem várt technikai okok miatt marad el, azt közös megegyezéssel egy másik időpontban 
pótolja a Megbízott. Amennyiben a megrendelő nem tölti ki az általa előre megvásárolt 
műsoridőt, abban az esetben is köteles a műsorszám teljes díját megtéríteni.  
 

6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben foglaltak 
megvalósítására kapcsolattartó a megbízott részéről Arany Edina és Farkas Anita 
(telefonszám: (62/533-777, e-mail-cím: marketing@radio7.hu), megbízó részéről név: 
Szirbik Imre alpolgármester (telefonszám: 62/525-090, e-mail-cím: ph@kiszombor.hu). 
A felek kötelezettséget vállalnak arra, ha személyi változás történik, arról egymást 
haladéktalanul értesítik. 
 

7. Jelen megbízási szerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják, de 
mindenféle jognyilatkozat csakis kizárólag írásban érvényes. 
 

8. Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv, valamint a hirdetési tevékenységre vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
 

Jelen megbízási szerződést a felek közösen értelmezték, s mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés három eredeti példányban készült. 
 

Dátum: Hódmezővásárhely, 2020. február ….. 
 
 
 

      ____________________            __________________________ 
        Kiszombor Nagyközség              Dél-alföldi Média Centrum Kft. 
              Önkormányzata      (Megbízott) 
                  (Megbízó)       
 
 
 

pénzügyi ellenjegyző 
     


