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Vá lla lkozási

Amely létrejött egyrészről Zánka Község önkormányzata 8251- Zónko, Fő út 29., képviseli
Filep Miklós polgórmester, mint MegrendeIő (továbbiakban: önkormányzat) és Zánka TV
képviseli Yass Gyula egyéni vóllalkozó 825L Zónko, Petőfi u. 12., adószóm: 53873790-1'-39,
vállalkozói igazolvóny száma: EV-608604' mint Vállalkozó (továbbiakban: Zánka TV) között
az alábbiak szerint.

1' Zánka TV vállalja, hogy az alábbi eseményeken készült vágatlan kamerafelvétel
rögzítését, a kábelhálózaton történő közvetítését - lehetőleg az ülést követő első
adásnapon - közreadását és a felvételről 1 db DVD lemez átadását az Önkormányzatnak:

- oz önkormónyzat valamennyi Képvisető-testületÍ ülése
- az lntézményiTórsulósok valamennyi ülése
- a Falugyűlés/Közmeghollgatós

2. Zánka TV vállalja, az önkormányzati hírek hirdetését, közzétételét a képújságban. Vállaja
továbbá az önkormányzati intézmények, a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem
hirdetéseinek megjelentetését. A hirdetés tartalmazhat logót, képet, háttérképet. A
Képújságban az adott hirdetés naponta kb. 50-60 alkalommal olvasható a képernyőn,
e8y-egy alkalommal harminc másodpercig. A Képújság 0-2a óráig látható, amely
időtartamot a vállalkozó a szerkesztett adás alatt megszakítja.

3. Az L. pontban rögzített eseményeken kívüli, Önkormányzat és intézményei által
szervezett, havonta L (összesen L2) rendezvény, a falu életét, illetve a lakosságot érintő
kiemelt esemény felvétele és közvetítése. A megjelölt ].2 rendezvény felsorolását a

szerződés melléklete tartalmazza. Az e pontban meghatározott rendezvény számon felüli
többletigényről az Önkormányzat képviselő-testülete egyedi döntésben, ill. felhatalmazás
alapján Varga Zoltán alpolgármester dönt. A többletigényekre az Önkormányzat
300.000'-Ft keretösszeget biztosít.

4' Az Önkormányzat a Zánkai Könyvtárban (825L Zánka, Fő u.'14.) helyiséget biztosít a
Zánka TV működéséhez'

5. A Zánka TV a jelen szerződésben rögzített tevékenységét saját eszközeivel (kamerák,
mikrofonok, keverők, számítógépek, kábelek és videos tartozékok, képújságprogram,
szerkesztőprogram, hálózat stb.) végzi és az egyes helyszínekre történő utazás céljából
saját gépjárművét veszi igénybe.

'Á'lu't{1



2

6. Jelen szerződés a következő időtartam és díjazás figyelembevételével köti a feleket:
2ot2' január 0L-től _ 2ot2. február 29-ig a Zánka TV szolgáltatásáért az önkormányzat
összesen bruttó 260.000,- Ft,2oL2. március 01. napjátől _ 2oI3' február 28. napjáig
bruttó 200'000,- Ft/hó összegű vállalkozói díjat fizet.

7. Az Önkorm ányzat részéről kapcsolattartó: Varga loltán alpolgármester.

8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a felvételre kerülő események pontos időpontjáról és
helyszínéről ésszerű időn belül írásban tájékoztatás/meghívás formájában - e-mailen a
zankatv@zankatv.hu címre Vagy postai úton Zánka, Petőfi u. 12. sz. alatti címre -
értesítést ktild.

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PolgáriTörvénykönyvről szóló L959.
évi lV. törvény (Ptk.)vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10. Szerződő felek a jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott, a másik fél által üzleti
titoknak minősített minden információt, adatot és tényt, bizalmas információt
bizalmasan kezelnek és megőriznek.

1't. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írják alá.

Zánka, zoI2. március 6.
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