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Tisztelt Képviselő-testület/ Bizottság! 

Kistarcsa Város Önkormányzata és Szabadi Attila egyéni vállalkozó (Régió Plusz Televízió) 
között 2013. december 31-én létrejött szolgáltatói szerződés tekintetében a Képviselő-testület 
8/2015. (I. 28.) határozata alapján, 2015 február 1-jén, majd pedig a 18/2016. (I.27.) határozat 
alapján 2016. február 8-án kisebb módosításokra került sor. A médiaszolgáltató kérelmet 
nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben a díj megemelését kéri (1. sz. melléklet). 
 
A 4 nagyszabású esemény (Böllérfesztivál, Kistarcsai Napok, Kakasfőző fesztivál, Város 
Napokkal egybekötött Görhönyfesztivál) rendszerességük és gyakoriságuk-, valamint az 
egyre gazdagabb programok miatt, több rendelkezésre állási időt, nagyobb létszámú stábot, 
valamint több utómunkát igényelnek az események hiteles és sokrétű bemutatásához. Az 
elmúlt években, a már hagyományos jelleggel megrendezésre kerülő rendezvények színpadi 
műsorainak felvételére – kiemelten kezelve a helyi fellépők műsorát –, több kamerás, akár 
több részes, teljes estés műsorokat készített a TV, valamint a rendezvények teljes egészéről 
tudósításokat állított össze. Ezen rendezvények mellett viszont, évről évre több olyan esemény 
kerül megrendezésre, amelyeknél felmerül a televíziós műsorigény, mint például az Irodalmi 
találkozók, Juniális, Adventi forgatag. A szolgáltatói szerződésben vállalt havi 2 képújság dia 
évek óta szintén kevésnek bizonyult, így a médiaszolgáltató a szükség szerinti mennyiséget 
jelenteti meg a kívánt ideig. Az elmúlt három évben emelkedett szakmai bérek és járulékok 
mellett a stúdiókörülmények biztosításának költségei is megemelkedtek. A megnövekedett 
feladatok miatt az eddigi szolgáltatási díj növelése vált indokolttá. 
 
2018. június 1-jei hatállyal megalapításra került a Régió Plusz Média Kft-t, mely alanyi adó 
mentes, ezért, mivel az Áfa tartalom nem kerül feltüntetésre a társaság számláján, 
kedvezőbbnek bizonyulna az Önkormányzat számára, ha a szolgáltatási szerződés szerződő 
fele Szabadi Attila e.v. helyett, a Régió Plusz Média Kft. lenne. 
 
A nyújtott szolgáltatás egyedisége, valamint a múltbéli pozitív és sikeres együttműködés miatt 
a szolgáltatói szerződés három oldalú módosítása javasolt, a Régió Plusz Média Kft., mint 
szerződő fél felvételével, valamint a szolgáltatói díj 450.000,- Ft összegre történő emelésével. 
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A három oldalú szolgáltatói szerződés-módosítás (2. sz. melléklet) elfogadásával a Régió 
Plusz Média Kft fogja a továbbiakban a média-feladatokat ellátni, nettó 450.000,- Ft + 
0,- Ft Áfa szolgáltatói díjért. A szerződés időtartama határozott időre módosul, és 2021. 
március 31. napjáig tartó időszakra jön létre.  
 
Továbbá, a szerződésben feltüntetésre kerül a Megbízó által kijelölt, a Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló kapcsolattartó személy, aki a Szolgáltató 
részére megküldi a szerződés függelékét képező összesített eseménynaptárt tárgyév 
január 31. napjáig. Azon események esetében, melyek időpontja január 31-ét követően 
módosításra kerül, a Megbízó köteles értesíteni a Szolgáltatót, aki a lehetőségekhez 
mérten alkalmazkodik a módosított időponthoz, de kötelezettségvállalás nélkül. 
 
Azon eseményekről pedig, melyek időpontja január 31. napjáig nem meghatározható, a 
Megbízó által kijelölt kapcsolattartó legalább 15 nappal az esemény előtt értesíti a 
Szolgáltatót. 
 
A Kbt. 15.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt a szerződés alapján 
fizetendő ellenszolgáltatás értéke nem haladja meg, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása 
nem szükséges. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

I. sz. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez 
mellékelt, 2013. december 31-én létrejött szolgáltatói szerződés három oldalú 
módosítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
Határid ő:   azonnal 
Felelős:   Solymosi Sándor, polgármester 
 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
 
 
Kistarcsa, 2019. március 13. 
 
 
 
        Solymosi Sándor 
               polgármester 


