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Iktatószám:  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről Medina Község Önkormányzata (7057 Medina, Kossuth Lajos u. 

59, adószám: 15414210-2-17, bankszámlaszám: ) képviseli: Vén Attila polgármester, – a 

továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről a Rádió Antritt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (székhely: 7100 Szekszárd, 

Wesselényi u. 16. , adószám: 13839875-2-17, bankszámlaszám: 10700237-02380401-

51100005, képviseli: Pálinkásné Jantner Jolán ügyvezető),– a továbbiakban: Rádió, 

együttesen Felek - között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1.) Jelen megállapodás megkötésének célja, hogy az Önkormányzat a Rádió 

közreműködésével rendszeresen, sokoldalúan és hitelesen tájékoztassa Szekszárd lakosságát 

Medina Község Önkormányzata és intézményei, gazdasági társaságai, valamint Medina 

Község Polgármesteri Hivatala munkájáról, a lakosságot érintő közfeladatokról, továbbá a 

város közéleti, oktatási, kulturális, sport, ifjúsági és turisztikai eseményeiről. 

2.) A jelen megállapodás 1.) pontjában meghatározott cél teljesülése érdekében a Rádió 

vállalja, hogy 

- Kétheti, vagy az Önkormányzat által indokoltnak tartott rendszerességgel, 

meghatározott időkeretben műsorrészt biztosít a rendelkezésre bocsátott 

információknak  

- Medina és vonzáskörzetét érintő társadalmi elismertségének felhasználásával és 

médiafelületének hatályos jogszabályi keretek közötti rendelkezésre bocsátásával 

elősegíti az Önkormányzat és érdekkörében lévő intézmények, gazdálkodó 

szervezetek kommunikációját a lakosság felé.  

- Előzetes egyeztetés és megállapodás szerint szervezőként, társrendezőként szerepet 

vállal a község közéleti, oktatási, kulturális, sport, ifjúsági és turisztikai életében 

jelentős eseményeiben.  

3.) Az Önkormányzat vállalja, hogy  

- A megállapodás szerinti rendszerességgel szolgáltat közlésre szánt, ellenőrzött 

információkat. 

- Egyedi eseményekről időben szolgáltatja az információkat az adás készre történő 

szerkesztésének időigényének (24 óra) figyelembevételével.  

4.) A Rádió nyilatkozik, hogy műsorszolgáltatásának vételkörzete Szekszárd és környékét 

fedi le.  

5.) Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a jelen megállapodásban foglaltak 

teljesítéséért a Rádió számára Medina Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 

1/2016. (II.15.) számú rendelete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

kívülre” előirányzat terhére 360.000,- Ft azaz Háromszázhatvanezer Forint műsorkészítési 

támogatást biztosít. A támogatás folyósítása negyedévenként: 2016.03.15.; 2016.06.15.; 

2016.09.15 és 2016.12.15-én történik. ??? 
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6.) Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a jelen megállapodás mindkét fél általi 

aláírását követően, a jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott összeget a Rádió CIB 

Bank Zrt.-nél vezetett 10700237-02380401-51100005 számú bankszámlájára utalja át.  

7.) Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott 

műsorkészítési támogatással történő elszámolása a jelen megállapodás hatálya keretében 

realizálódott műsorok hanganyagának elektronikus adathordozón, Önkormányzat részére 

történő rendelkezésre bocsátásával történik legkésőbb a jelen megállapodás lejártát követő 30 

napon belül.  

8.) Rádió nyilatkozik, hogy az Önkormányzattal szemben fennálló tartozása nincs, 

valamint vállalja, hogy – amennyiben az Önkormányzattól már részesült támogatásban - 

pénzügyi beszámolót készít az Önkormányzat által nyújtott támogatási megállapodásban 

rögzített időpontig az összegek felhasználásáról.  

9.) Amennyiben a Rádió a támogatási összeget nem az 1. pontban meghatározott célnak 

megfelelően használja fel, illetőleg jelen megállapodásban foglalt bármely kötelezettségének 

nem tesz eleget, köteles a támogatási összeget Támogató részére annak írásbeli felszólítására 

visszafizetni. 

10.) Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy rádió megjelenései során köteles betartani a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és a 

gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. XLVIII. 

tv. szabályait.   

11.) Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Rádió a műsorainak tartalmát szabadon 

határozza meg, az Önkormányzat a jelen megállapodásban foglaltakon kívül a Rádió 

tevékenységét sem közvetetten, sem közvetlenül nem befolyásolhatja.  

12.) Felek a megállapodás teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján, 

messzemenően együttműködnek, a megállapodás megvalósítása tárgyában folyamatosan 

konzultálnak. A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint 

jelölik ki: 

 

az Önkormányzat részéről: 

név: Vén Attila (telefon: +36-20/965-52-55,polgarmester@medinafalu.hu) 

 

a Rádió részéről: 

név: Pálinkás Csaba (telefon: 30/901-44-44, csabi@radioantritt.hu) 

 

Jelen megállapodással kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban, a megjelölt 

kapcsolattartónak, vagy az ott rögzítettek szerint az Önkormányzat által kijelölt más 

személynek az e célra megadott, polgarmester@medinafalu.hu, illetve a 

rendezveny@medinafalu.hu e-mail címre kell teljesíteni. E-mailen nem lehet azonban 

érvényesen közölni a megállapodás megkötésére, módosítására, megszüntetésére, a teljesítés 

igazolására, jogról való lemondásra, jog elismerésére, kötelezettség vállalására, vagy 

egyezségkötésre vonatkozó nyilatkozatokat.  

 

Sürgős döntést, intézkedést igénylő esetben az értesítést rövid úton (elsősorban telefonon 

és/vagy e-mailben) kell megtenni, majd írásban megerősíteni.  

mailto:polgarmester@medinafalu.hu
mailto:rendezveny@medinafalu.hu
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13.) Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás mindkét fél által történő aláírásától 

számított 1 éves határozott időtartamra jön létre.  

14.) Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás teljesítése kapcsán folyamatosan 

együttműködnek.  

15.) A Szervező kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek egyezően kijelentik, 

hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Önkormányzat által rendelkezésre 

bocsátott, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező Szervező által kitöltött és 

jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat 

16.)  Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 

tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos 

rendezés nem vezetett eredményre Felek a megállapodásból eredő jogviták elbírálására a 

Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

17.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 

évi CLXXXV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak 

18.) A Megállapodás kettő (2) darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A 

megállapodás példányaiból egy (1) darab eredeti példány az Önkormányzatot, egy (1) darab 

eredeti példány a Szervezőt illeti meg.  

 

Felek a három (3) számozott oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint 

ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak 

megtartásával saját kezűleg aláírták. 

 

Szekszárd, 2016. február 16.  

 

Vén Attila 

polgármester 

Pálinkásné Jantner Jolán 

ügyvezető 

Medina Község Önkormányzata 

 
Rádió Antritt Kft. 

  

Ellenjegyzés Ellenjegyző neve Beosztás Aláírás 

Pénzügyi ellenjegyzés  Igazgatóságvezető  

Jogi ellenjegyzés  jegyző  

 

 

 


