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77/2013.(III.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi televízió és az 
önkormányzati újság szerkesztői és szolgáltatói feladatainak ellátására 
határozott időre – 2013. július 1. - 2014. június 30. – szóló pályázatot ír ki. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező „Kalászi Média” pályázati felhívás és értékelési szempontokat 
elfogadja és felkéri a polgármestert a pályázati felhívás helyben szokásos 
módon történő közzé tételére (www.budakalasz.hu weboldalon, TV 
képújságján, köztéri hirdetőn, önkormányzati újság), valamint a média 
feladatok együttes ellátásáról szóló pályázati eljárás lebonyolítására.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyertes pályázóval 
határozott idejű – 2013. július 1. - 2014. június 30. – szóló szerződést köt. 
 
Határid : felhívás közzé tétele 2013. április 8., a pályázatok elbírálása a Kt. 
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Pályázat célja: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete “Kalászi Média 
Pályázata” címmel pályázatot hirdet Budakalász város médiumainak együttes 
előállítására és üzemeltetésére. 
 
Médiumok megnevezése: 
- Helyi televízió 
- Városi újság 
 
Rendelkezésre álló maximum keretösszeg 12 hónap id tartamra: 
- Helyi televízió: bruttó 12.000.000,-Ft  
- Városi újság: bruttó 6.000.000,-Ft 
 
Elvárások: 
 

I. Helyi közszolgálati jellegű televízió műsor készítése 
 
Elsősorban Budakalász és régiójának polgárai számára nyújt kulturális, 
oktató, életmódjavító és igényesen szórakoztató programokat kábelen, 
valamint interneten, a technikai-műszaki lehetőségekhez mérten minél 
gyakrabban élő adásban. 
 
Élő, egyenes adásban, továbbá felvételről legalább kétszer az ülést követő 
héten közvetíti a rendes és rendkívüli Képviselő-testületi üléseket a 
Polgármesteri Hivatal tárgyalójából.  
 
Tájékoztatás nyújt a helyi politikai, közéleti eseményekről, sporthírekről. 
Beszámolókat, összefoglalókat készít a kulturális rendezvényekről, melyben 
helyet kapnak a közoktatási intézmények hírei is. Minden önkormányzati 
rendezvényen, kiállításon, sporteseményen jelen van, melyekről minden 
esetben beszámol a hírmagazinban. 
 
Budakalász kulturális élete kiemelkedő a térségben. Évente több kulturális 
esemény zajlik a városban a legkülönbözőbb képzőművészeti területeket 
érintve. Kiállítások, előadások, koncertek, könyvbemutatók és számos más 
jellegű rendezvény.  
Ezek bemutatásán túl a műsorszolgáltatás feladata az egészséges 
lokálpatriotizmust tükröző közösségfejlesztés, a “budakalászi tudat” 
kialakítása azáltal, hogy minden olyan alkalmat megörökít, ami által 
bepillantást nyerhetnek a lakosok a színes, mozgalmas eseménydús város 
életébe.  



Műsoraiban bemutatja a  város kulturális életét meghatározó személyeket, 
művészeket, a díjjal kitüntetetteket, illetve a koncertekről, előadásokról, 
könyvbemutatókról, fesztiválokról, kiállításokról, konferenciákról tudósít. 
 
A város sporteseményei, a helyi sportegyesületek csapatainak mérkőzései és 
az eredmények hátterében zajló események, a várost érintő, s a városban 
zajló egyéb diák-, szabadidő- és versenysport rendezvényei kerüljenek 
reflektorfénybe.  
 
Számoljon be a város fejlesztése érdekében tervezett és megvalósított 
beruházásokról, felújításokról, azok ütemezéséről. 
 
Adjon hírt a szolgáltatókat, így a lakosságot is érintő eseményekről, 
ismertesse azokat a problémákat, amelyekkel nap, mint nap szembesülnek a 
budakalásziak. Keresse a választ arra is, hogy mitől lehet sikeres egy 
vállalkozás és milyen napi nehézségekkel kell megküzdeniük a kis- és 
középvállalkozásoknak. Mutassa be a helyi vállalkozásokat. 
 
Adjon lehetőséget igény szerint az önkormányzati képviselőknek, hogy 
választói körzetüket érintő önkormányzati döntések hátterét valamint annak 
várható hatásairól beszámolhasson, tájékoztatást adhasson. 
 
Engedjen bepillantást nyerni a budakalászi természet, a technika, az irodalom 
és a zene világába. Ismertesse meg a lakosokat a helyi népszokásokkal, 
hagyományokkal, érdekes mesterségekkel.  
 
Nyújtson információt a Polgármesteri Hivatal munkájával, a különböző 
ügyek intézésével kapcsolatos eljárási rendről, ez ügyben keresse a 
kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal szakembereivel. 
 
Biztosítson lehetőséget a helyi civil egyesületeknek, alapítványoknak, 
kisebbségeknek, egyházközségeknek, hogy a város lakói megismerhessék, 
tájékozódjanak közösségteremtő tevékenységükről, újabb tagokat, 
támogatókat nyerjenek hasznos munkájukhoz.  
 
A műsorszolgáltató a műsorstruktúra kialakításakor fordítson figyelmet a 
helyi szellemi értékek, természeti és épített tájkultúránk bemutatására, - 
benne Budakalász német és szerb anyanyelvű nemzetiségei kulturális 
örökségének, a hagyományőrző népművészeti tevékenység (zene, tánc, 
kézművesség) népszerűsítésére. Engedjen teret a település testvérvárosi, 
kárpát-medencei kapcsolatainak, a kalászi idegenforgalom és turizmus 
fejlődését elősegítő adottságok bemutatásának.  



A tervezett adásfolyamban kapjanak szerepet a hitéleti, a sport- és 
gyermekműsorok is, továbbá fordítson figyelmet az egészségnevelésre, az 
egészséges életmódra nevelésre, külön hangsúlyozva az egészségügyi 
prevenció fontosságát.  
 
A műsorszolgáltatás tartalma minden esetben a jogszabályi előírásoknak, a 
közerkölcsnek, a közízlésnek megfelelően, legyen közérdekű, aktuális, 
érdeklődést kiváltó, objektív, pártatlan, ismeretnyújtó és szórakoztató is 
egyben. A sugárzott műsorok illeszkedjenek Budakalász értékeihez és 
Budakalász városi rangjához. 

 
 közszolgálati jellegű műsor heti – legalább – 4 óra időtartamban, 

amely tartalmazzon legalább 35-40 perc heti hírmagazint, 

 a fennmaradó adásidőben képújság (képernyőszöveg) közzététele, 
amely alapvetően közszolgálati információkat tartalmaz, 

 a rendes és rendkívüli képviselő-testületi ülések, lakossági fórumok, 
közmeghallgatások élő adásban történő közvetítése, 

 a település közéleti rendezvényeinek, kulturális, társadalmi, kisebbségi, 
civil programjairól közvetítés, tudósítás,  

 a város intézményeinek működése során közérdekű információk, 
tájékoztatók, programok tudósítása. 

 
A csatornahasználati díj érdekében a kábelszolgáltatóval a pályázat 
nyertese veszi fel a kapcsolatot és állapodik meg a csatornahasználati 
díjról. 
 

II. Budakalász Város közszolgálati havonta megjelen  újságjának 
szerkesztése, megjelenítése, terjesztése 
 
Elvárások: 

 az újság havonkénti megjelentetése ütemterv szerint,  

 az újság komplex szerkesztése, nyomdai előkészítési feladatainak 
ellátása, nyomdai előállítása, mindezekre 6 napos határidő 
biztosításával,  

 a lap kiadásához szükséges szerkesztőségi és adminisztrációs háttér, 
valamint a tárgyi és személyi feltételek biztosítása,  

 az önkormányzat feladatainak ellátásával összefüggő, közérdekű 
hirdetmények, hírek, várospolitikai, gazdasági, kereskedelmi, 



szociálpolitikai, egészségügyi, kulturális, oktatási, sport és egyéb 
közérdeklődésre számot tartó események rendszeres megjelentetése, 

 az önkormányzat szakmai szempontjain túl, az egész város 
lakosságának érdekeit kell szem előtt tartania,  

 a begyűjtött információk felhasználásával publikációs anyagok 
megírása, szerkesztése, képes híranyag készítése (tárgyilagos és 
objektív szempontok szerint) és azok közzététele,   

 a szerződés időtartama alatt 3.800 példányszámban, havonta egy, 
évente 12  alkalommal, 24 oldalon, A/4-es méretű formátumban, 4+4 
szín kivitelben jelenjen meg. Az újság legalább 12 oldal tartalma 
kizárólag önkormányzati, közszolgálati lehet, 

 kereskedelmi célú hirdetést legfeljebb 30%-ban tartalmazhat, 

 a lap terjesztése (postaláda, postafiók) az önkormányzat feladata, 

 a városi lapnak minden ingatlanba el kell jutnia, ennek 
ellentételezéseként semmiféle térítés nem kérhető. 

 
 

Pályázati feltételek: 
 

 A pályázónak meg kell felelnie a Nemzeti vagyonról szóló törvény 
előírásainak. 

 A rendelkezésre álló 12 hónapra szóló maximum keretösszeget 
meghaladó pályázat érvénytelen és automatikus kizárást von maga 
után! 

 A pályázat céljától ellentétesen, 1-1 média elem ellátására vonatkozó 
pályázat automatikusan kizárja önmagát a pályázati eljárásból! 

 A pályázat kötelező mellékletei és a felsorolt feltételek közül 
bármelyik hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 

 a 2011-es év médiagyártásból származó bevételei haladják meg a 
bruttó 10.000.000 Ft-ot, 

 a pályázó cég 2011-es év mérlege ne legyen veszteséges, azt a 2011. év 
mérlegének csatolásával igazolja. 

 
A pályázat kötelez  mellékletei: 

o 2 x 2 oldal koncepció az egyes médiaelemek működtetésére 
vonatkozóan, 

o 1 db DVD a TV működtetésével kapcsolatosan a fent leírtak alapján, 
o 8 oldalas mintapéldány az újság szerkesztéséről, 



o referencia munka minden médiaelemre vonatkozóan, 
o végzettséget igazoló dokumentumok, 
o legalább 5 év szakmai gyakorlat + annak igazolása, 
o közműsor szolgáltatói jogosultság + annak igazolása, 
o erkölcsi bizonyítvány, 
o cégkivonat, NAV nullás igazolás. 

 
A pályázati  felhívás közzé tételének ideje: 2013. április 8. 
 
Közzé tétel helye: www.budakalasz.hu weboldal, TV képújságja, köztéri 
hirdető, önkormányzati újság 
 
A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
A pályázatokat zárt borítékban, 2013. május 6. szerda 18 óráig lehet 
személyesen Budakalászi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán leadni, 
vagy postai úton (a határidő a beérkezés idejét, nem a postára adás idejét 
jelenti!!!) Budakalász Város Önkormányzat címére, (2011 Budakalász, Petőfi 
tér 1.), Rogán László polgármester nevére megküldeni. 
 
Kérjük a borítékon a “Kalászi Média Pályázat 2013” címet feltüntetni 
szíveskedjék! 

 
Pályázat elbírálásának határideje: 
2013. május 30-i, zárt Kt. ülés keretén belül. 
 
A gy ztes pályázóval a szerz déses jogviszony id tartama:  
Határozott időre: 2013. július 1. - 2014. június 30. 
 
A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 
bármikor, indokolás nélkül, akár érvényes ajánlat esetén is eredménytelennek 
nyilvánítsa, és egyik pályázóval sem köt szerződést. 
 
Budakalász, 2013. március 28. 

Rogán László 
             polgármester 

 
  

http://www.budakalasz.hu/


Médiumok értékeléséhez  
elvárások, értékelési szempontok, értékelés pontszámai  (max.: 180 pont) 

 

I. Helyi közszolgálati jellegű  televízió űsor készítése 

 
Az Önkormányzat biztosítja - a résztulajdo át képező Budakalász Ká el Tv Kft. 
tulajdo á a  lévő – kábeltelevíziós rendszeren csatornahasználati díj ellenében az analóg 
vagy digitális televíziós csatorna változatlan továbbközvetítésére alkalmas 
frekve iatarto á t sator át , tová á lehetővé teszi, hog  azo  a űsorszolgáltató 

űsorát – ideértve az érték övelő és kiegészítő szolgáltatásokat is – eg idejű változatla  
vezetékes tová közvetítéssel a ká elre dszerhez satlakozott előfizetők szá ára 
folyamatosan szolgáltathassa.  

 
Elsősor a  Budakalász és régiójá ak polgárai szá ára újt kulturális, oktató, 
életmódjavító és igényesen szórakoztató programokat kábelen, valamint interneten, a 
technikai- űszaki lehetőségekhez érte  i él g akra a  élő adás a . 
 
Élő, eg e es adás a  közvetíti a re des és re dkívüli Képviselő-testületi üléseket a 
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában.  
 
Tájékoztatás újt a hel i politikai, közéleti ese é ekről, sporthírekről. Beszá olókat, 
összefoglalókat készít a kulturális re dezvé ekről, el e  hel et kap ak a közoktatási  
intézmények hírei is. Minden önkormányzati rendezvényen, kiállításon, sporteseményen 
jele  va , el ekről i de  eset e  eszá ol a hír agazi a . 
 
Budakalász kulturális élete kie elkedő a térségben. Évente több kulturális esemény zajlik 
a város a  a legkülö öző  képző űvészeti területeket éri tve. Kiállítások, előadások, 
ko ertek, kö v e utatók és szá os ás jellegű re dezvé .  
Ezek e utatásá  túl a űsorszolgáltatás feladata az egészséges lokálpatriotiz ust 
tükrözö közösségfejlesztés, a „ udakalászi tudat” kialakítása azáltal, hog  i de  olyan 
alkalmat megörökít, ami által bepillantást nyerhetnek a lakosok a színes, mozgalmas 
eseménydús város életébe.  
Műsorai a  e utatja a  város kulturális életét eghatározó sze él eket, űvészeket, 
a díjjal kitü tetetteket, illetve a ko ertekről, előadásokról, könyvbemutatókról, 
fesztiválokról, kiállításokról, konferenciákról tudósít. 
 
A város sportese é ei, a hel i sporteg esületek sapatai ak érkőzései és az 
ered é ek hátteré e  zajló ese é ek, a várost éri tő, s a város a  zajló eg é  diák-, 
sza adidő- és versenysport rendezvényei kerüljenek reflektorfénybe.  
 
Számoljon be a város fejlesztése érdekében tervezett és megvalósított beruházásokról, 
felújításokról, azok üte ezéséről. 
 
Adjo  hírt a szolgáltatókat, íg  a lakosságot is éri tő ese é ekről, is ertesse azokat a 
problémákat, amelyekkel nap mint nap szembesülnek a budakalásziak. Keresse a választ 
arra is, hog  itől lehet sikeres eg  vállalkozás és il e  api ehézségekkel kell 
megküzdeniük a kis- és középvállalkozásoknak. Mutassa be a helyi vállalkozásokat. 



 
Adjo  lehetőséget igé  szeri t az ö kor á zati képviselők ek, hog  választói 
körzetüket éri tő ö kor á zati dö tések hátterét vala i t a ak várható hatásairól 
beszámolhasson, tájékoztatást adhasson. 
 
Engedjen bepillantást nyerni a budakalászi természet, a technika, az irodalom és a zene 
világába. Ismertesse meg a lakosokat a helyi népszokásokkal, hagyományokkal, érdekes 
mesterségekkel.  
 
Nyújtson információt a Polgármesteri Hivatal munkájával, a különböző üg ek i tézésével 
kap solatos eljárási re dről, ez üg e  keresse a kap solatot a Polgár esteri Hivatal 
szakembereivel. 
 
Biztosítso  lehetőséget a hel i ivil eg esületek ek, alapítvá ok ak, kise ségek ek, 
egyházközségeknek, hogy a város lakói megismerhessék, tájékozódjanak 
közösségtere tő tevéke ségükről, úja  tagokat, tá ogatókat erje ek hasz os 
munkájukhoz.  
 
A űsorszolgáltató a űsorstruktúra kialakításakor fordítso  fig el et a hel i szelle i 
értékek, természeti és épített tájkultúránk bemutatására, - benne Budakalász német és 
szer  a a elvű e zetiségei kulturális örökségé ek, a hag o á őrző ép űvészeti 
tevéke ség ze e, tá , kéz űvesség  épszerűsítésére. E gedje  teret a település 
testvérvárosi, kárpát-medencei kapcsolatainak, a kalászi idegenforgalom és turizmus 
fejlődését elősegítő adottságok e utatásá ak.  
A tervezett adásfolyamban kapjanak szerepet a hitéleti, a sport- és g er ek űsorok is, 
továbbá fordítson figyelmet az egészségnevelésre, az egészséges életmódra nevelésre, 
külön hangsúlyozva az egészségügyi prevenció fontosságát.  
 
A űsorszolgáltatás tartal a i de  eset e  a jogsza ál i előírások ak, a 
közerköl s ek, a közízlés ek egfelelőe , leg e  közérdekű, aktuális, érdeklődést 
kiváltó, objektív, pártatlan, ismeretnyújtó és szórakoztató is egyben. A sugárzott űsorok 
illeszkedjenek Budakalász értékeihez és Budakalász városi rangjához. 

 
Elvárások röviden: 

 közszolgálati jellegű űsor heti – legalább –  óra időtarta a , a el  tartal azzo  
legalább 35-40 perc heti hírmagazint 

 a fe aradó adásidő e  képújság képer őszöveg  közzététele, a el  alapvetőe  
közszolgálati információkat tartalmaz. 

 a re des és re dkívüli képviselő-testületi ülések, lakossági fórumok, közmeghallgatások  
élő adás a  törté ő közvetítése 

 a település közéleti rendezvényeinek, kulturális, társadalmi, kisebbségi, civil 
programjairól közvetítés, tudósítás,  

 a város i téz é ei ek űködése sorá  közérdekű i for á iók, tájékoztatók, 
programok tudósítása 

 

Értékelés szempontjai:   adható  120 pont 
 a Tv űsorszerkezetét is e utató szak ai ko ep ió terjedele  – 2 oldal ( A/4-es ) 

(20 pont) 



 a tervezett és e utatott hír űsor értékelése / DVD –n benyújtott minta adás 
alapján (20 pont) 

 heti hír űsor e utatása / DVD –n benyújtott minta alapján   (20 pont) 

 az ajá lott űsoridő ől a közszolgálati űsorok ará a %-ban kifejezve   (20 pont) 

 az ajá lott űsoridő ől a külső hel szí e  e  stúdió a  forgatott űsorok 
aránya %-ban kifejezve  (10 pont) 

 képújságban ingyenesen megjelentett közszolgálati tartalom aránya a kereskedelmi 
hirdetésekhez képest   (10 pont) 

 i ter etes egjele ítés lehetősége   po t  

 élő adások lehetőségé ek  ará a   po t  
 
 

II. Budakalász Város közszolgálati havo ta egjele ő újságjának  

szerkesztése, megjelenítése, terjesztése 
Elvárások: 

 az újság ko ple  szerkesztése, o dai előkészítési feladatai ak ellátása, o dai 
előállítása, havo ké ti egjele tetése,  

 a lap kiadásához szükséges szerkesztőségi és ad i isztrá iós háttér, vala i t a tárg i és 
személyi feltételek  biztosítása,  

 az ö kor á zat feladatai ak ellátásával összefüggő, közérdekű hirdet é ek, hírek, 
várospolitikai, gazdasági, kereskedelmi, szociálpolitikai, egészségügyi, kulturális, oktatási, 
sport és eg é  közérdeklődésre szá ot tartó ese é ek re dszeres megjelentetése, 

 az önkormányzat szakmai szempontjain túl, az egész város lakosságának érdekeit kell 
sze  előtt tarta ia, 

 a szerződés időtarta a alatt .8  példá szá a , havo ta eg , éve te   
alkalommal, 24 oldalon, A/4-es éretű for átu a , szí es kivitelben jelenjen meg. Az 
újság legalább 12 oldal tartalma kizárólag önkormányzati, közszolgálati lehet.  

 kereskedelmi célú hirdetést legfeljebb 30%-ban tartalmazhat, 

 az újság evét  és a kialakított ar ulatát  egőrizve, a városra jelle ző jeg eket kell 
tükröznie. 

 a lap terjesztése (postaláda, postafiók) az önkormányzat feladata, 

 a városi lapnak minden ingatlanba el kell jutnia, ennek ellentételezéseként semmiféle 
térítés e  kérhető, 

 

Értékelés szempontjai:  adható 60 pont 
 az újság szerkesztésére vonatkozó koncepció  elkészítése – max. 2 oldalban (A/4-es)  

(20 pont) 

 az újság szerkesztési+tartalmi  terve A/4-es formátumban 8 oldalon (lapminta)  
(20 pont) 

 A hirdetési és a  nem hirdetési oldalak száma, annak aránya  (10 pont) 

 A lap arculati megjelenése  - ötletminta alapján   (10 pont) 
 
 
A pályázat mellékletei legyenek: 

o    oldal  ko ep ió az eg es édiaele ek űködtetésére vo atkozóa  
o  d  DVD a TV űködtetésével kap solatosa  a fe t leírtak alapjá  
o 8 oldalas mintapéldány az újság szerkesztéséről 
o referencia munka minden médiaelemre vonatkozóan 
o végzettséget igazoló dokumentumok 
o legalább 5 év szakmai gyakorlat + annak igazolása 



o köz űsor szolgáltatói jogosultság + a ak igazolása 
o erkölcsi bizonyítvány 
o cégkivonat, APEH nullás ig. 
 
Általános elvárások legyenek: 
o a . év evételei  haladják eg a jele  pál ázati kiírás a  szereplő közbesz. összeg  

50%-át, azaz 9.000.000 Ft-ot 
o ne legyen veszteséges a 2011-es év mérlege – a 2011. év mérlegének csatolásával ezt  

igazolja 
o az értékelés során kapható 180 pont 80%-ának megszerzése 
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