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Budapest Főváros XlV.ker. Zugló Önk.
1145 Budapest Pétervárad utca 2

Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása
Köt.ván. szám: Z1070323 Költségvet év: 2017 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve

Partner: 28372796
F.J.P. Művészeti SZolgáltató BT.

Bankszámla:

Külső biz.szám: 1/19000/2017

Köt.váll. fajta: Megállapodás

Szerz. kategória: Kt^^. alá nem tartozó beszerzés Fedezet száma:

Szerz. tárgya: Aláírás dátuma: 2017.08.04

Deviza kód:

Megjegyzés:

HUF

kommunikciós tev.-rádiós műsoraban közrm

Érv. kezdete:

Érv. vége:

2017.08.04

Dimenzió:
KötválL kontroll: 
Ügylet: 
Szakfel.részl.: 
Szerv.egys.: 
Pénzforrás: 
Keretgazda: 
Egyedi gyűjtő: 
Egyedi gyűjtő 2:

03501026 - M^édia^hii^dí^t^í^sí^k^, mé^dia^fig^yek^se^k:, F^R k^c^m 
01113010 - Ön^k^c^i-mán^ya^a^tc^k é^s c^n^k^c^i-m^n^ya^a^t^i hiva^t^ailo 
1001 ^ F^olg^^i^mí^st^í^i-i Ka^bine^t 
101 - Sa^j^t be^v^tel-mu^k^c^^^si 
EGl^EB - Eg^y^b
K342 - ^e^ki^^m- ^s [li-opagan^dakia^^^sok telje^si't^^se

Ft HUF

Nettó: 600 OOO 600 OOO

ÁFA: 162 OOO 162 OOO

Bruttó: 762 OOO 762 OOO

Áfakód: N27

Nettó: 200 OOO 200 OOO

ÁFA: 54 OOO 54 OOO

Bruttó: 254 OOO 254 OOO

Nettó: 200 OOO 200 OOO

ÁFA: 54 OOO 54 OOO

Bruttó: 254 OOO 254 OOO

Nettó: 200 OOO 200 OOO

ÁFA: 54 000 54 OOO

Bruttó: 254 OOO 254 OOO

Neí!ó VIA iíl'tlllÓ

Alszám:l Nettó ERA: K342 ^e^ki^^m- ^s ^i-o^a^g^a^n^^a^k^ia^^ások

Előír.év: 2017 ÁFA ERA: K351 M^ű^k^c^^^si c^^lú ^lőa^i^^s^n f^ka^^míi^oi^t ^ll^ai^^n^os
fo^i-^ailmi a^^ó

ÁHT: Határidő: 2017.06.30

Alszárn: 2 Nettó ERA: K342 ^^ki^^m- ^s ^i-o^a^ga^n^^a^k:ia^^^s(^k

Előír.év: 2017 ÁFA ERA: K351 M^ű^k^c^d^^si c^^lú ^őa^^^s^n f^ka^^mí^o^t ^^^ai^^n^os
fo^i-^ailmi a^^ó

ÁHT: Határidő: 2017.07.31

Alszárn: 3 Nettó ERA: K342^^1tl^m-^s ^i-o^^a^^a^n^^aikfa^^^sok

Előír.év: 2017 ÁFA ERA: K351 M^ű^k^c^^^si c^^M ^őa^^^s^n f^Ea^^mí^o^t ^l^aiá^n^o^s
fo^i-^ailmi a^^ó

ÁHT: Határidő: 2017.08.31

lii/olívlill s/. KiiKii l)i/.s/.

Pénzügyi bizonylatok 

Dátiiiii

ÖSSZESÍTÉS

2017 Nelló A fii Brill tó SiOigiiiltiiiili^ Briiltó

Kötvált: 600 000 162 000 762 000 Kötváll.-ból nem végleges: 762 OOO

Végleges kötv. pü.nem telj.: O

Kötváll.-ból pü. nem telj.: 762 OOO

© GRIFFSOFT Zrt., TM FORRÁS-SOL, ()- Listafájl: kotvallklm_4.xml
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Budapest Főváros XIV.ker. Zugló Önk. 
1145 Budapest Pétervárad utca 2

Köt.váll. szám:

Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása
Z1070323 Költségvet év: 2017 Státusza: A-Aláírva/meghirdetve

Budapest, 2017.08.11

© GRIFFSDFT Zrt., ™ FORRÁS-SOL. () - Listafájl: kotvallkim_4.xml » Nyomtatta: 0056 - ^e^^enróth Noémi

2. oldal



Budapest Főváros XIV.ker. Zugló Önk.
1'^^i5 Budapest Pétervárad utca 2

Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi bizonylat

Köt.váM. nyilv.száma: 
Partner neve: 
Köt.váM. tárgya:

Z^07^^:^:3 Fedezet ig.száma:
2837^7^6 F.J.P. Művészeti SZalgáltató BT.

Külső biz.sz.:

Előirányzati év: 2^17
Köt.váll. kezdete: 2^'i7J08^^'4 Jelen köt.váM.nettó:
Köt.váll. végső határideje: . . Jelen köt.váM.áfa:
Közbeszerzés módja: Kbt. alá nem tartozó beszerzés Jelen köt.váM.bruttó: 
Megjegyzés: kommunikciós tev^^rádiós műsoraban közrm

600 OOO 
1^^ OOO 
7^^ OOO

1. Egységes rovatkód: K342
Reklám- és propagandakiadások 
Határidő: 2017.06.30

Köt.váll. összege (nettó): 200 OOO
Áfa összege (N27): 54 OOO
Köt.váll. összege (bruttó): 254 OOO

Szakfeladat részletező: 
Pénzforrás kód: 
Ügyletkód:
Keretgazda:
Egyedi gyűjtő:
Kötváll. kontroll:
Szerv. egység:
Egyedi gyűjtő 2:

0111301O Önkormányzatok és önkormányzati hivatalo 
101 Saját bevétel-működési
03501026 Médiahirdetések, médiafigyelések, PR kom 
EGYES Egyéb
K342 Reklám- és propagandakiadások teljesitése 

1001 Polgármesteri Kabinet

2. Egységes rovatkód: K342
Reklám- és propagandakiadások 
Határidő: 2017.07.31

Köt.váll. összege (nettó): 200 OOO
Áfa összege (N27): 54 OOO
Köt.váll. összege (bruttó): 254 OOO

Szakfeladat részletező: 
Pénzforrás kód: 
Ügyletkód:
Keretgazda:
Egyedi gyűjtő:
Kötváll. kontroll:
Szerv. egység:
Egyedi gyűjtő 2:

01113010 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalo 
101 Saját bevétel-működési
03501026 Médiahirdetések, médiafigyelések, PR kom 
EGYES Egyéb
K342 Reklám- és propagandakiadások teljesitése 

1001 Polgármesteri Kabinet

3. Egységes rovatkód: K342
Reklám- és propagandakiadások 
Határidő: 2017.08.31

Köt.váll. összege (nettó): 200 OOO
Áfa összege (N27): 54 OOO
Köt.váll. összege (bruttó): 254 OOO

Szakfeladat részletező: 
Pénzforrás kód: 
Ügyletkód:
Keretgazda:
Egyedi gyűjtő:
Kötváll. kontroll:
Szerv. egység:
Egyedi gyűjtő 2:

0111301O Önkormányzatok és önkormányzati hivatalo 
101 Saját bevétel-müködési
03501026 Médiahirdetések, médiafigyelések, PR kom 
EGYES Egyéb '
K342 Reklám- és propagandakiadások teljesitése 

1001 Polgármesteri Kabinet

Eredeti előirányzat összege: 3 61^008
Módosított előirányzat összege: 3 01^ 008
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat (minden státuszú köt.váll. összege): 2 3^^ 75^
Fent részletezett köt.váll. összege: 600 OOO
Lekötetlen (fenti köt.váll után fennmaradó) előirányzat összege: 22 252

© GRIFF50FT Zrt., FORRÁS-SQL, O-Listafá'l: KGRKOTVALL01_4.XML 2 l 1. oldal » Felhasználó: 0056 Pfeítenróth Noémi



Budapest Főváros XIV.ker. Zugló Önk.
1'^^i5 Budapest Pétervárad utca 2

Köt.váll. nyilvántartási száma:

Áfa részletező
Egységes rovatkód: K351 Szerv. egység: 1001 Polgármesteri Kabinet
Működési célú elözetesen felszámított általánc Szakfeladat kód: 01113010 önkormányzatok és önkormányzati hivatalo

Pénzforrás kód: 101 Saját bevétel-működési
Ügyletkód: 03501026 Médiahirdetések, médiafigyelések, PR kom
Keretgazda: EGYES Egyéb

Eredeti előirányzat Á^^ összege: 75^ 2^;2
Módosított előirányzat Á^^ összege: 8^3 2^;2
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat (minden státuszú köt.váll. ÁFA összege): 471 ^3^
Fent részletezett köt.váll. Á^^ összege: 1^^ OOO
Lekötetlen (fenti köt.váll után fennmaradó) előirányzat Á^^ összege: 179 406

Budapest, 2^'i7J^^;^'i

© GRIFFSOFT Zr!., "" FORRÁS-SOL, ()- Listafájl: KGRKOTVALL01_4.XML 2/2. oldal » Felhasználó: 0056 Pfeifenróth Noémi



MEGALLAPODAS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Adószám: 15735777-2-42 
Képviseli: Karácsony Gergely 
(a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről

F.J.P. Művészeti Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1121 Budapest, Melinda utca 30-32.
Adószám: 28372796-2-43 
Cégjegyzékszám: 01-06-214827 
Képviseli: dr. Fiala János ügyvezető 
(a továbbiakban: F.J.P.Bt.)
Együttesen: Felek között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek 
szerint:

l. Felek megállapodnak, hogy együttműködést alakítanak ki egymással, melynek célja az, hogy a 
F.J.P. Bt. társadalmi elismerésének felhasználásával és médiafelügyeletének hatályos jogszabályi 
keretek között történő rendelkezésre bocsátásával elősegítse az Önkormányzat kommunikációját a 
közvélemény felé.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a F.J.P. Bt. a Civil Rádió 98.00 Hz-en hétfőtől csütörtökig 
09.00-09.56 óra, pénteken 7.00-9.56 óra készülő, élő lebonyolítású FelKeltJancsi/Keljfeljancsi 
című műsorában közreműködik az Önkormányzat kommunikációs tevékenységében a jelen 
szerződés keretei között.

3. A 2. pontban foglaltak alapján F.J.P. Bt. megjelenést biztosít Önkormányzat részére havonta 
maximum 50 perc terjedelemben Keljfeljancsi című műsorában a 2.-es pontban jelzett 
időpontokban. A megjelenésre biztosított időtartamban Felek között kizárólag kompromisszumos, 
előre egyeztetett témák merülhetnek fel.

4. Felek . megállapodnak arról, hogy e szerződés 1-3. pontjában körülírt szolgáltatás ellenértéke 
200.000 Ft + ÁFA/hó, azaz kétszázezer forint +ÁFA/hó (számlázási időszak). A felek 
megállapítják, hogy jelen szerződésben vállaltakat az F.J.P. Bt. 2017. június l. óta teljesíti, ennek 
megfelelően a jelen szerződés időtartama alatt a számlázási időszakok az alábbiak:

- 2017. június L-június 30.
- 2017. július 1.-július 31.
- 2017. augusztus 1.- augusztus 31.

F.J.P. Bt. a havonta kiállított számlához köteles három példányban teljesítési jelentést csatolni. A 
teljesítési jelentés alapján kerül sor a F.J.P. Bt. szerződésszerű teljesítésének igazolására. A 
teljesítés igazolására Karácsony Gergely Szilveszter polgármester jogosult.
A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a számla mellé csatolandó teljesítési jelentés minta 
(1. sz. melléklet).



Önkormányzat az F.J.P. Bt. részére a 200.000 Ft +ÁFA/hó díjat a számla kézhezvételétől számított 
30 napon belül köteles a F.J.P. Bt. számlaszámára utalni, amennyiben a teljesítés igazolása 
megtörtént

F.J.P. Bt. a számláját, valamint a három eredeti példányban kiállított teljesítési jelentést a 
Megrendelő részére, az alábbi címre nyújtja be:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 
Polgármesteri Kabinetvezető 
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

5. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 3. pontban foglalt jogosultságaival csak személyesen élhet, 
azt át nem ruházhatja, nem engedményezheti, és harmadik személy javára nem hasznosíthatja. 
Amennyiben az Önkormányzat e rendelkezést megsérti, F.J.P. Bt. a szerződés teljesítését 
jogszerűen megtagadhatja.

6. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 3. pont szerinti megjelenései során köteles betartani a 
médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CL^^XV. törvény és gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
szabályait. Amennyiben az élő adásban közvetítésre kerülő műsor olyan elemeket tartalmazna, 
amely megsértené a fent említett törvények előírásait és ebből kifolyólag a F.J.P. Bt.-t bármilyen 
vagyoni hátrány éri, úgy az Önkormányzat köteles ezért helytállni és felelősséggel tartozik a 
jogszabályok megszegésével okozott kárért.

7. Felek jelen szerződést 2017. június l-től augusztus 31-ig terjedő határozott időtartamra kötik.
A határozott időtartamú szerződés bármely fél által, bármikor - indoklás nélkül - 30 napos 
felmondási idő megjelölése mellett, ajánlott levélben megszüntethető. Azonnali hatállyal történő 
rendkívüli felmondásnak akkor van helye, ha a másik fél súlyosan megszegi jelen szerződésben 
vállalt kötelezettségeit és a szerződésszegést a vétkes fél a sérelmet szenvedő fél írásos felszólító 
nyilatkozata ellenére - az abban megjelölt határidő ^latt - sem szünteti meg. A rendkívüli 
felmondásra a sérelmet szenvedett félnek a másik félhez címzett írásos nyilatkozatával kerülhet sor. 
E jogügylet automatikusan megszűnik a 3. pontban körülírt műsor bármilyen okból az e 
szerződéses pontban hivatkozott időtartam alatt történő megszüntetésével.

8. Az Önkormányzat elismeri, hogy a szerződésben foglalt feladatokat 2017. június l-től is 
folyamatosan ellátta az F.J.P. Bt. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával, a benyújtott 
teljesítési jelentés alapján igazolja a 2017. június l. napja és a jelen szerződés mindkét fél általi 
aláírása közti időszakra vonatkozó teljesítést.

9. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az F.J.P. Bt. műsorainak tartalmát maga határozza meg, 
tevékenységét a 3. pontban foglaltakon kívül az Önkormányzat sem közvetetten, sem közvetlenül 
nem befolyásolhatja. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a 3. pont szerinti műsorokban megjelenő, 
neve, illetve elnevezése jogszabályba nem ütközik, más jogát vagy jogos érdekét nem sérti, per és 
más jogi igény hatálya alatt nem áll. Felek kölcsönösen megállapítják, az F.J.P. Bt. pedig kijelenti, 
hogy a műsorszám jelen szerződés szerint teljesített szolgáltatásokkal nem jár semmilyen jog 
átruházás az F.J.P. Bt. részéről az Önkormányzatra.

10. Felek kijelentik, hogy a szerződés során tudomásukra jutott - a másik félre nézve bármilyen 
formában következtetni engedő - adatokat, információkat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik 
személy részére - a másik fél beleegyezése nélkül nem továbbíthatják, illetve semmilyen módon 
nem tehetik publikussá.
Az F.J.P. Bt. kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 37. § (l) 
bekezdés szerinti „Üvegzseb”, illetőleg az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati 
rendelet szerinti közzétételéhez.
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ll. Felek az egymáshoz címzett közléseiket írásba foglalják és egymáshoz igazolt módon juttatják el. 
Más közlés a szerződés tartalmára kihatással nem bír. A szerződés végrehajtására a Felek 
kapcsolattartó személyeket jelölnek ki:

Önkormányzat részéről: Oláh Nóra titkárságvezető

F.J.P. Bt. részéről: Dr. Fia1a János

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 
médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint a 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény szabályai irányadóak.

12. Az F.J.P. Bt. ügyvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) 
bekezdésére figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20ll. (XII. 
31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésének megfelelően akként nyilatkozik, hogy az F.J.P. Bt. a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdése l. pon1jának megfelelő

. átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkazó ügyvezetője ezen nyilatkozatban foglaltak változása 
esetén arról haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni.
A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat felmondja vagy - ha a 
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

13. Jelen szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20ll. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 50. § (l) bekezdése d) pontja szerint tartalmazza az Önkormányzat részéről a 
pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.

14. A szerződés mindkét fél általi aláírása napjával lép hatályba. Felek azt elolvasása és együttes 
értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

A szerződés 3 példányban készült, melyből Önkormányzatot kettő, a F.J.P. Bt.-t egy példány illeti 
meg.

Budapest, 2017. év / •<o.% ' Budapest, 2017. év ..

Budapest Főváros Xl^^^erűjet Zugló 
Önkormán; 

képviseli: Karácsony Gerg^élyípg^^ármggkeF

Budapest, 2017..2Ö17-AÜG, 2 t

Q> /
F.J.P. Művészeti Szolgáte^K^tí Társaság 

képviseli: Dr.
__ ^f****«-' 2837279^2.43
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iOÍDcvBudapest Főváros XIV. Kerjü^fet Zugló Önkot^jnyzata részéről
péi\%yi ellenjegyzŐy

.. \ 
O' \
o\
C.7 ;

l. sz. melléklet: Teljesítési jelentés
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