K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II. 12.) határozata:
Téglás Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jóváhagyja a „Téglás Városi Képes
Újság” havi rendszerességgel történő kiadására és terjesztésére a COM 2 Számítástechnikai
Bt-vel (4243 Téglás, Malom u. 2/a) kötendő - a határozat mellékletét képező - megbízási
szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést írja alá, valamint felkéri a
polgármestert és a jegyzőt arra, hogy gondoskodjanak a közérdekű információk havi
rendszerességű átadásáról a megjelentetés érdekében.
Határidő:

2015. február 28.

Felelős:

Czibere Béla Polgármester, Dr. Gál György Jegyző

A kivonat hiteles:
Téglás, 2015. február 12.

Pánya Miklósné

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről Téglás Város Önkormányzata (székhely: 4243. Téglás, Kossuth Lajos u 61.szám)
képviseli Czibere Béla polgármester, mint megbízó – továbbiakban: Megbízó-;
másrészről a COM 2 Számítástechnikai Betéti Társaság képviseletében Szabó Mónika (sz: Szabados Mónika
an: Pajtli Margit Éva, üzletvezetésre jogosult tag , vezető tisztségviselő, 4243 Téglás, Malom utca 2. a mint
megbízott – továbbiakban: Megbízott -, között az alábbi helyen, időpontban, a következő feltételekkel:

Megbízás tárgya:
1.

2.

A Megbízó megbízza a Megbízottat helyi lapjának: a Téglás Város Képes Újság havi rendszerességű
kiadásával és terjesztésével a jelen szerződésben rögzített feltételek szerint. A megbízott a megbízást
elfogadja.
A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó kéri és megrendeli a Megbízott biztosítja
rendkívüli lapszám megjelenését.
Szerződés hatálya:

3.

Jelen szerződés 2015. március 1.-től 2015. december 31-ig terjedő határozott időtartamra jön létre azzal, hogy
2015. decemberében az addigi lapszámok testület általi értékelése után lehetőség nyílik a szerződés további
meghosszabbítására.
A Megbízott jogai és kötelezettségei:

4.

A Megbízott köteles a lapot mind formailag, mind tartalmilag a jelen szerződésben és a vonatkozó
jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően megszerkeszteni és kiadni.
5. A Megbízott teljes körű felelősséggel tartozik a lap tartalmáért, illetőleg a kiadásával kapcsolatos szabályok
maradéktalan betartásáért. A Megbízott köteles eleget tenni 2010. évi CIV. törvény (a sajtószabadságról és a
médiatartalmak alapvető szabályairól) rendelkezéseinek.
6. A megbízott megbízása körben az alábbiak ellátására köteles:
- az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal által megküldött cikkek, interjúk megszerkesztése;
- az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal által megküldött cikkek, interjúk műszaki szerkesztése, nyomdai
előkészítése;
- az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal által megküldött illusztrációs anyagok előkészítése;
- terjesztés.

A Megbízó jogai és kötelezettségei:
7. Megbízó szerződésszerű teljesítés esetén köteles a Megbízottnak megbízási díjat fizetni a 15. pontban
foglaltaknak megfelelően.
8. A megbízó teljesítésigazolást állít ki a Megbízott részére, amennyiben teljesítése megfelel a szerződésben és a
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

A lapra vonatkozó feltételek:
8. A Megbízott által szerkesztendő és kiadásra kerülő lapnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
8.1.Címe: „Téglás Város Képes Újság”
8.2.Megjelenés gyakorisága: havonta egyszer

8.3.Megjelenés napja: minden hónap 15 napjáig
8.4.Terjedelme: 1 db kétoldalas A/3-as lap (2 db A/3-as oldal),
8.5. Megjelenési példányszám: 2300 db
8.6. A lapot az állandó helyi lakosok számára a megbízott ingyenesen köteles biztosítani.
9. Amennyiben a Megbízott a lapot a rögzítettnél későbbi időpontban jelenteti meg, minden késedelmes nap után
a megbízási díj 1 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelyet a Megbízó jogosult a
megbízási díjba beszámítani.

10. Amennyiben a Megbízott által szerkesztett, illetve kiadott lap nem felel meg a jelen szerződésben vagy a
vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek, a Megbízott a megbízási díj 20 %-nak megfelelő összegű
hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelyet a megbízó jogosult a megbízási díjba beszámítani.

Kapcsolattartó személyek:
11. A Megbízó részéről a kapcsolattartásra Czibere Béla polgármester, illetve az ő általa kijelölt személy jogosult.
Megbízott részéről a kapcsolattartásra Szabados Sándorné jogosult.

12. A Megbízó az általa elkészített cikkeket és interjúkat e-mail-ben juttatja el a Megbízott részére. Megbízott a
Böngésző havi hirdetési újság megjelenése előtt köteles az Önkormányzati Hírek tervezetét Czibere Béla
polgármester részére jóváhagyás céljából bemutatni.

Adatszolgáltatás:
13. A Megbízott által kért cikkeket, interjúkat a Megbízó a Megbízott által egyeztetett időpontra biztosítja, és
gondoskodik arról, hogy alkalmazottai szükség szerint a megbízott rendelkezésére álljanak. Késedelmes
adatszolgáltatás esetén az ebből eredő károkért Megbízott nem vállal felelősséget.

14. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás teljesítése során tudomására jutott adatokat,
információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a Megbízó hozzájárulásával hozza harmadik személyek tudomására.

Megbízási díj:
15. A megbízott jelen szerződésben rögzített feladatainak ellátásáért bruttó 40.000.-ft/hó (negyvenezer forint)
összegű megbízási díjra jogosult, ami átalánydíjazásnak minősül, ezen túlmenően a Megbízott semminemű
díjazásra, térítésre nem tarthat igényt a Megbízótól.
A rendkívüli lapszám egyszeri költsége: bruttó 65.000.- ft, (hatvanötezer forint) melyről a Megbízott külön számlát
állít ki.

16. A Megbízott a megbízási díjról tárgyhónap 15-ig jogosult számlát kiállítani. A számlához mellékelnie kell a
Megbízó által előzőleg kiállított teljesítésigazolást. A megbízó a hozzá benyújtott számlákat azok kézhezvételétől
számított 15 napon belül egyenlíti ki.

Záró rendelkezések:
17. A Felek a szerződésből származó esetleges jogvitáik tekintetében – a pertárgy értékétől függően – kikötik
Debreceni Járásbíróság, illetve a Hajdú-Bihar megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét.

18. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a 2013. évi V. tv (a Ptk.)
és a 2010. évi CIV. törvény (a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól) rendelkezései
irányadóak.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

Téglás, 2015. február ….

Megbízott

Megbízó

