
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  2/2010
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat a „Budakalászi Hírmondó” önkormányzati újság 2008-2009.
évi működéséről készített beszámoló elfogadására és a Budakalászi Hírmondó
2010. évi megjelentetése érdekében pályázati felhívás kiírására

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

19/2010. (I.26.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Budakalászi Hírmondó önkormányzati újság 2010. évi szerkesztői,
kivitelezési tevékenységének ellátására pályázatot ír ki a határozat
mellékletét képező pályázati felhívás alapján.

Határidő: azonnal
  Felelős: polgármester, KK ÁMK igazgató

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                 jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné



Melléklet csatolva.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Kós Károly Általános Művelődési Központ kiadásában 2010. évben
megjelenő időszaki kiadvány – Budakalászi Hírmondó újság -

főszerkesztői és kivitelezési feladatainak ellátására

SZERKESZTŐI FELADATOK:
1. Évente 10 lapszámmal megjelenő , lapszámonként 3800 példányszámban

terjesztett, A4-es formátumú, 16 fekete-fehér és 8 színes önkormányzati lap
cikkeinek összegyűjtése, írása, tördelése, nyomdai előkészítése, kivitelezése.

2. A szerkesztő részletes feladatai:
 szerkesztő felel a megbízó felé a lap teljes tartalmáért
 információgyűjtés a Polgármesteri Hivatalból és az összegyűjtött

információ elektronikus feldolgozása, szerkesztése, nyomdai
előkészítése,

 az újság rovatstruktúrájának és oldaltükrének kialakítása (ehhez
felhasználhatóak a korábban elkészült újság-laptervek)

 képes illusztrációk beszerzése
 megrendelő felkérésére helyszíni tudósítások, beszámolók

készítése (bizottsági ülések, testületi ülés, közmeghallgatás stb.)
 a rovatstruktúra folyamatos karbantartása, igény esetén módosítása,

bővítése
 újságcikkek megírása vagy megíratása
 a beérkező olvasói és egyéb anyagok szerkesztése
 a közerkölcs és a közízlés követelményeinek érvényesítése a

szerkesztés során
 az újság nyomdai előkészítése, kivitelezése,
 annak biztosítása, hogy az Újság előállítására és nyilvános

közlésére vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezések
maradéktalanul betartásra kerüljenek.

3. A nyertes pályázóval – vagy a pályázó által képviselt jogi személlyel –
Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere és a kiadó Kós Károly
ÁMK igazgatója megbízási szerződést köt, amely a fenti feladatok
ellátásáról és díjazásáról szól.



4. A pályázó a – illetve az általa képviselt jogi személy – pályázati kiírásban
felsorolt feladatok ellátására alvállalkozókat is igénybe vehet, de azok
munkájáért teljeskörű felelősséget vállal.

5. Az újság felelős kiadója a Kós Károly ÁMK igazgatója – Eredics Gábor -,
aki a nyomdába kerülés előtt ellen jegyzi az újságot, de igény esetén
rendszeres konzultációs lehetőséget is biztosít a főszerkesztő számára.

6. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

-  szakmai életrajz, szerkesztői referenciák feltüntetésével,
-  rövid (max. 1 oldal) szakmai koncepció az önkormányzati lapról és
javaslat rovatstruktúrára
 árajánlat a következő bontásban:

 szerkesztői feladat ellátása (havi bruttó összeg)
 + vállalt nyomdai költségkeret a pályázati kiírásnak megfelelő

formátum esetén.

7. A pályázatokat a felelős kiadó részére kell személyesen vagy postai úton
benyújtani egy példányban.
Cím:  Kós Károly Általános Művelődési Központ

  Eredics Gábor igazgató
 2011 Budakalász, Szentendrei út 9.

A borítékra és a pályázaton kérjük szíveskedjen feltűntetni: “Budakalászi
Hírmondó szerkesztői pályázat”

8. Ajánlatok leadási határideje: 2010. február 10.
9. A pályázatok elbírálására Budakalász Város Önkormányzat

Képviselő-testületének 2010. február 23-ai ülésén kerül sor.
10.A feladat ellátásával kapcsolatos további információ a felelős kiadónál –

Eredics Gábornál – a fenti címen és a 06-26/340-468-as telefonszámon
kérhető.

Budakalász, 2010. január 26.

Parlagi Endre      Eredics Gábor
polgármester      KKÁMK igazgató




