
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2020. november 24-ei ülésére 

 

Tárgy:       Döntés a Part-Oldalak Kulturális   

       Egylettel kötött televíziós    

       műsorszolgáltatásra irányuló    

       megállapodás meghosszabbítása ügyében 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Lóki-Sánta Renáta köznevelési-   

       közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

       szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)  

       bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:       DFV/3113-3/2020 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2002. január 31-én a PART-OLDALAK Kulturális Egylet és Dunaföldvár Város Önkormányzata a 2/2002 (I.22.) 

KT határozatban foglaltak szerint közszolgálati műsorszolgáltatás, valamint a „Dfv TV” csatorna biztosítására 

kötötte meg a 313-20/2002. számú közszolgáltatási szerződést. 

 

A szerződést a felek közös megegyezéssel az alábbi Képviselő-testületi határozatok alapján módosították: 

 125/2006.(VI. 26.) KT határozat 

 165/2008.(IX.30.) KT határozat 

 54/2012.(III.09.) KT határozat 

 129/2012.(V.22.) KT határozat 

 96/2014.(IV.29.) KT határozat 

 36/2016.(II.23.) KT határozat 

 213/2017. (XI.14.) KT határozat 

 

Dr. András Ferenc az egyesület elnöke a szerződés megszűnését megelőzően az előterjesztés mellékletét képező 

kérelemmel fordult Dunaföldvár Város Önkormányzatához, a szerződés meghosszabbítása érdekében.  

 

2020. évben a szolgáltatás díjösszege 5.017.680 Ft volt, mely összeg a KSH által közölt hivatalos inflációt is 

tartalmazza.  

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében közbeszerzés tárgya 

szolgáltatás megrendelése is lehet. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 70. § (1) d) bekezdése értelmében a közbeszerzési értékhatár 2020.01.01-2020.12.31. között szolgáltatás 

megrendelése esetén 15 millió Ft.  

 

Ez alapján az infláció esetleges növekedése mellett sem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

 

Mindezek alapján javaslom a szerződés további 5 évre történő meghosszabbítását. 

 

 

Dunaföldvár, 2020. november 9. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3. napján 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat - és hatáskörébe eljárva a 

képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy a használatában lévő kábeltelevíziós 

csatorna vonatkozásában fennálló helyi műsorszolgáltatási jogának a rendelkezésére bocsátásról 

(közszolgálati műsorok, hirdetmények, reklám) a PART-OLDALAK Kulturális Egylettel 313-20/2002. 

szám alatt a Képviselő-testület 2/2002.(I.22.) KT határozata alapján 2002. január 31-én megkötött 

szolgáltatási szerződést (melynek módosítására a 125/2006.(VI. 26.) KT, a 165/2008.(IX.30.) KT, az 

54/2012.(III.09.) KT, a 129/2012.((V.22.) KT, a 96/2014.(IV.29.) KT, a 36/2016.(II.23.) KT, valamint a 

213/2017. (XI.14.) KT határozat alapján sor került,) - hivatkozással annak 10.1. pontjára és figyelemmel a 

közbeszerzési törvényre – közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:  

 

1) A Szolgáltatási Szerződés 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A felek jelen szerződés időtartamát 2021. január 01. napjától – 5 évvel - 2025. december 

31-ig meghosszabbítják.” 

2) A Szerződés változásokkal nem érintett pontjai hatályban maradnak. 

3) A megállapodás aláírására, szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, illetve intézkedések 

megtételére a polgármester jogosult. 

 

Határidő:  PART-OLDALAK Kulturális Egylet értesítésére: 2020.11.30. 

  megállapodás módosítására: 2020.12.31. 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

 

 

 

 
























