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Bizottság Hatáskör 

  

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
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SZMSZ 29. § (2) 
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       e-mail: fodor@radio1pecs.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Komló Város Önkormányzat - a Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester 25/2021. 

(II. 5.) sz. határozata alapján - a P1 Rádió Kft.-vel (továbbiakban: Szolgáltató) 2021. február 

1. napjától 2022. január 31. napjáig terjedő határozott időre szóló közszolgálati 

keretszerződést kötött.  

Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, melynek során Komló számára 

kiemelten fontos hírekről tájékoztatta a komlói lakosokat és foglalkozott az önkormányzattal 

kapcsolatos eseményekkel, történésekkel.  

 

Mindezekre tekintettel javaslom, hogy az önkormányzat a szolgáltatást továbbra is vegye 

igénybe, és 2022. február 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó, határozott időre ismét 

kössön közszolgálati keretszerződést a P1 Rádió Kft.-vel. 

 

Mivel a Szolgáltató az előző évi vállalkozói díj változatlanságát csak a szolgáltatás 

folyamatos megrendelése esetén tudja biztosítani, ezért szükséges volt a szerződés 2022. 

február 1. és december 31. közötti időtartamra, 330.000.- Ft +ÁFA/11 hónap összeggel való 

megkötése.  

  

Ennek fedezete a 2022. évi költségvetés keretében az önkormányzati igazgatás szakfeladat 

reklám és propaganda kiadásainak terhére biztosítható.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes 

bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat 

utólagosan támogatni szíveskedjék! 

 

Határozati javaslat:   

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal utólagosan  

jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat és a P1 Rádió Kft. között létrejött, 2022. 

február 1. napjától 2022. december  31. napjáig terjedő, határozott időre szóló 

közszolgálati együttműködési keretszerződést.  

 

2. Komló Város Önkormányzat a szolgáltatásért 330.000-Ft +ÁFA/11 hónap díjat 

fizet, melynek fedezetét a 2022. évi költségvetés keretében az önkormányzati 

igazgatás szakfeladat reklám és propaganda kiadásainak terhére biztosítja.  

 

Határidő:  2022. február 24. 

Felelős:  Polics József polgármester 

   

 

Komló, 2022. február 3. 

 

 

        Polics József  

        polgármester 

 

 

 

 



 

1. sz. melléklet  

 

 

KÖZSZOLGÁLATI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETSZERZŐDÉS 

 
 

amely létrejött egyrészről a 
 

P1 Rádió Kft. 
 

Székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 18. 
Cégbejegyzési szám: 02-09-082909 
Adószám: 25899591-2-02 
Számlaszám: MKB 10300002-10680002-49020019 
képviselő: Kardos Orsolya ügyvezető, 
- továbbiakban, mint Rádió 1 -, 
 

másrészről  

  Komló Város Önkormányzat 

Székhely:  7300 Komló Városház tér 3. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 724100 
Adószám:  15724100-2-02 
Számlaszám:  117131063-15331524 
Képviselő: Polics József polgármester 
továbbiakban, mint Megrendelő 
Rádió 1 és a Megrendelő együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek, 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:  
 

I.  
A szerződés tárgya 

 

1. A jelen szerződés alapján, annak 2022. február 01. napjától 2022. december  31.napjáig 
tartó határozott időtartama alatt a Rádió 1 hír és közéleti műsoraiban elhangzásokat 

sugároz (továbbiakban együttesen: elhangzások) a Rádió 1 Komló (99,4 Mhz) frekvenciáján, a 
Megrendelő pedig sugárzási díj megfizetésére köteles. 

 

2. A sugárzásra szánt elhangzások nem sérthetnek jogszabályt, etikai normát vagy rádiós szakmai 
szokásokat, és nem téveszthetik meg a hallgatót olyan értelemben, mintha az elhangzás a 

Rádió 1 saját műsora, illetve saját közleménye lenne. 
 

3. A Rádió 1 kötelezettséget vállal az elhangzások technikailag megfelelő sugárzására. 
 

4. Ha harmadik személy jogsértésre vagy etikai norma megsértésére hivatkozva a hanganyag 

sugárzásának felfüggesztését vagy megszüntetését kéri, a Rádió 1 erről haladéktalanul értesíti 
Megrendelőt és egyeztetést kezdeményez. Ha a jogsértés vitatott, a Rádió 1 a Magyar 

Reklámszövetség Etikai Bizottságától vagy az Önszabályozó Reklám Testülettől szakmai 
állásfoglalást köteles kérni, amelyet Megrendelő is köteles elfogadni. 

 

 
 

 
 



 

          II.   

A szerződés létrejötte, teljesítés 
 

1. Rádió 1 vállalja, hogy a jelen szerződés időtartama alatt jelen szerződésben rögzített feltételek 
szerint hír- és magazinműsoraiban hangagyagokat sugároz a Rádió 1 Komló (99,4 Mhz) 

adásában, Megrendelővel előre egyeztetett módon, az alábbiak szerint: 
„Tekintettel arra, hogy Komló Város Önkormányzat számára kiemelten fontos a komlói lakosok, 
választópolgárok pontos, hiteles és naprakész tájékoztatása, a Rádió 1 vállalja, hogy hír és 
közéleti műsoraiban kiemelten foglalkozik a Komló Város Önkormányzattal kapcsolatos 
eseményekkel, történésekkel. Annak döntéseiről folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat. A 
Rádió 1 beszámol Komló Város Önkormányzat sajtótájékoztatóiról, valamint sajtóközleményeit a 
hallgatókkal ismerteti. A Rádió 1 rendszeres tájékoztatást nyújt Komló Város Képviselő-
testületének és bizottságainak munkájáról.  

A Rádió 1 igény szerint, akár heti rendszerességgel műsoridőt biztosít Komló Város 
Önkormányzat részére (alkalmanként maximum 5 perc időtartamú blokkban) közszolgáltató 
magazinműsorban, hetente szombaton 11.00 óra és 12.00 óra között.  

Ebben a műsorban lehetőség nyílik a Komló Város Önkormányzat által megjelölt, javasolt téma 
bővebb kifejtésére stúdió-, vagy telefonbeszélgetés formájában. A műsorban nem feltétlenül 
Komló Város Önkormányzat szerepel, ám a témára a Megrendelő képviselője tehet javaslatot. 
Amennyiben Megrendelő nem él javaslattételi jogával, úgy a Rádió 1 jogosult témát választani.  

 
2. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, annak keretén belül mindösszesen 

önköltségi áron 330 000,- Ft + ÁFA, azaz Háromszázezerharmincezer forint + ÁFA 
összeget fizet a fenti elhangzásokért. 
A Rádió 1 vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt Komló Város Önkormányzat egyéb 

rádiós megjelenéseinek (lakossági felhívások, kereskedelmi jellegű üzenetek, hirdetések) 
árát -  aktuális tarifáihoz képest - 80%-os kedvezménnyel garantálja.  

 
3. Amennyiben Rádió 1 a hanganyagok sugárzását: vis maior, a műsorszórás kiesése vagy 

műsorváltozás miatt nem tudja biztosítani, azonos kategóriájú sugárzási lehetőséget ajánl fel 

Megrendelő részére, és azt Megrendelővel egyeztetett időpontban teljesíti. Ezt Megrendelő 
csak akkor utasíthatja vissza, ha bizonyítja, hogy a sugárzáshoz már nem fűződik érdeke. 

Ebben az esetben az esetleg már kifizetett sugárzási díjat a Rádió 1 visszatéríti, ezt 
meghaladóan azonban kártérítéssel nem tartozik. 

 

4. Megrendelő vállalja, hogy a hanganyagok sugárzásának ellenértékét a jelen szerződésben 
foglaltak szerint megfizeti Rádió 1 részére. 

 
5. A szerződés tartalmazza a gyártási költségeket is. 

 
6. A hanganyagok kizárólag a Megrendelő saját reklámozására használhatóak fel. 

 

7. Rádió 1 műszaki hiba felmerülése, vagy a spotbeosztás telítettsége esetén a megjelenések 
elhelyezése változtatásának jogát fenntartja.  

 
III. 

Sugárzási díj, Fizetési feltételek 
 
 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt hanganyagok sugárzásának 
fizetendő díja mindösszesen 330 000 Ft + ÁFA, azaz Háromszázharmincezer forint + 

ÁFA. 
 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Rádió 1 jogosult jelen szerződés hatálya alatt a III./1. pontban 

szereplő összeg 1/11-ed részét minden megkezdett tárgyhónap 08. napjáig 
kiszámlázni a Megrendelő részére, melyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) 



 

napon belül köteles megfizetni Rádió 1 részére, Rádió 1 bankszámlájára történő utalás útján.  
 

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy késedelmes fizetés esetén Rádió 1 jogosult a késedelem napjától 

a kiegyenlítésig késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi kamat mértéke évi 20 %. 
 

IV. 

A szerződés időtartama és megszűnése 
 

 
1. Jelen szerződést Szerződő Felek határozott időtartamra kötik, amely 2022. február 01. napján 

lép hatályba és 2022. december 31-ig tart azzal, hogy aláírására az alul jegyzett napon kerül 
sor. 

 

2. Ha Szerződő Felek bármelyike a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan 
megszegi, és azt írásbeli figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, úgy a másik Szerződő Fél 

jogosult azonnali hatállyal, a másik Szerződő Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési 
kötelezettség nélkül felmondani.  

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik Rádió 1 részéről, ha Rádió 1 
a jelen szerződés szerinti sugárzási kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. 

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik Megrendelő részéről, ha a 

jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeinek határidőre nem tesz eleget. 
  

 V. 

Egyéb rendelkezések 
 

1. Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg 
rendezni, amennyiben ez nem jár eredménnyel, úgy a peres útra a pertárgy értékétől függően 

a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. 
 

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, Médiatörvény, 

Sajtótörvény és a Rádió Általános Szerződési Feltételei vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezést követően – mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.  
 

Komló, 2022. február 1. 
 

 
 

                   P1 Rádió Kft. 
képviseli: Kardos Orsolya 

ügyvezető  

 Komló Város Önkormányzat 
képviseli: Polics József 

polgármester 
 

 
 

 

 


