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Tárgy:  Javaslat a „Kalászi Média” pályázat értékelési szempontjainak
  elfogadására

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen, 2 nem 2
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

94/2012.(IV.26.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kalászi Média”

pályázat értékelési szempontjait, a határozat mellékletét képező formában
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette



Médiumok értékeléséhez
elvárások, értékelési szempontok, értékelés pontszámai  (max.: 200 pont)

I. Helyi közszolgálati jellegű  televízió műsor készítése

Az Önkormányzat biztosítja - a résztulajdonát képező Budakalász Kábel Tv Kft. tulajdonában
lévő – kábeltelevíziós rendszeren csatornahasználati díj ellenében az analóg vagy digitális
televíziós csatorna változatlan továbbközvetítésére alkalmas frekvenciatartományt (csatornát),
továbbá lehetővé teszi, hogy azon a műsorszolgáltató műsorát – ideértve az értéknövelő és
kiegészítő szolgáltatásokat is – egyidejű változatlan vezetékes továbbközvetítéssel a
kábelrendszerhez csatlakozott előfizetők számára folyamatosan szolgáltathassa. 

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 közvetíti a rendes és rendkívüli Képviselő-testületi üléseket a
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában. 

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 tükrözö
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.

Elvárások röviden:
 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

Értékelés szempontjai:   adható  120 pont
 a Tv műsorszerkezetét is bemutató szakmai koncepció (terjedelem – 2 oldal ( A/4-es )

(20 pont)
 a tervezett és bemutatott hírműsor értékelése / DVD –n benyújtott minta adás alapján (20 pont)
 heti hírműsor bemutatása / DVD –n benyújtott minta alapján   (20 pont)
 az ajánlott műsoridőből a közszolgálati műsorok aránya %-ban kifejezve   (20 pont)
 az ajánlott műsoridőből a külső helyszínen (nem stúdióban) forgatott műsorok aránya %-ban

kifejezve  (10 pont)



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

 internetes megjelenítés lehetősége  (10 pont)
 élő adások lehetőségének  aránya  (10 pont)

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

 az újság komplex szerkesztése, nyomdai előkészítési feladatainak ellátása, nyomdai előállítása,
havonkénti megjelentetése,

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

 kereskedelmi célú hirdetést legfeljebb 40%-ban tartalmazhat,
 az újság nevét  - a ………sz. Kt. határozat alapján -  megőrizve, a városra jellemző arculatot kell

tükröznie.
 a lap terjesztése (postaláda, postafiók) az önkormányzat feladata,
 a városi lapnak minden ingatlanba el kell jutnia, ennek ellentételezéseként semmiféle térítés nem

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)

III. a város hivatalos internetes honlapjának (www.budakalasz.hu) üzemeltetése, frissítése,
fejlesztése
Elvárások

 jól átlátható, könnyen kezelhető, ügyfélbarát, modern, gyors, dinamikus weblap kialakítása (az
önkormányzat  vagy a kistérség  által előírt GVOP program alapján ?????)

 a weboldal  folyamatos – napi szintű -  tartalmi gondozása (pl.: grafikák szerkesztése, flash-animáció,
video tartalmak, riportok feltöltése)

 a honlap azonnali, de legfeljebb 24 órán belül frissítése az önkormányzat igényei szerint
 a Polgármesteri Hivatal közvetlen munkatársainak a honlaphoz való 0-24 óráig történő hozzáférésének

lehetősége,
 a gondozandó fő menüpontok, linkek  széles választékot, könnyű kezelhetőséget és pontos, naprakész

információkat tartalmazzanak,
 folyamatos, elektronikus és személyes kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati

fenntartású  intézmények munkatársaival,

http://www.budakalasz.hu


 a képviselő-testületi ülések anyagai (meghívók, előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok,
rendeleteke) 1-2 napon belül kerüljenek közzétételre

 A szélesebb körű tájékoztatás céljából a közérdekű információk, dokumentumok,
fényképek és egyéb szükséges adathordozók beszerzése, a megbízott személyes és
elektronikus kapcsolattartása útján - Budakalász Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalától, intézményeitől, gazdasági társaságaitól, a helyi civil
szervezetektől, közületi szolgáltatóktól,

 Folyamatos tájékoztatás és információ közzététel a mindennapi társadalmi és
közéleti eseményekről, a weblapot, a lakosságot, közösségeket érintő témákról,

 A beszerzett információk felhasználásával esetenként publikációs anyagok megírása,
szerkesztése (tárgyilagos és objektív szempontok szerint) és azok közzététele a
weblapon, 

 Felelősségvállalás, hogy a weblap megfeleljen a törvényi előírásoknak és
közzétételére vonatkozó etikai normáknak,

 Felelősségvállalás, hogy valamennyi, a honlapon közzétett tartalom harmadik
személyek szerzői jogát nem sérti és a tartalomfejlesztéshez, frissítéshez szabadon
felhasználható,

 A weblapon megjelenő tartalom szabad további felhasználása az Önkormányzat
részére,   

 A weboldal hivatkozása(i) a legelterjedtebb web-böngészőkön és az e-médiában
megfelelően megjelenjenek.

Értékelés szempontjai: adható 20 pont
 szakmai koncepció a weboldal üzemeltetéséről -  max. 2 oldalban (A/4-es) (10 pont)
 arculatterv és funkcionális tulajdonságok bemutatása az elvárások alapján

– a főoldal színesben kinyomtatva -       (10 pont)

A pályázat mellékletei legyenek:
 3 x 2 oldal  koncepció az egyes médiaelemek működtetésére vonatkozóan
 2 db DVD a TV működtetésével kapcsolatosan a fent leírtak alapján
 8 oldalas mintapéldány az újság szerkesztéséről
 a honlap főoldalának mintapéldánya kinyomtatva
 referencia munka minden médiaelemre vonatkozóan (?)
 végzettséget igazoló dokumentumok
 legalább 5 év szakmai gyakorlat + annak igazolása
 közműsor szolgáltatói jogosultság + annak igazolása
 erkölcsi bizonyítvány
 cégkivonat, APEH nullás ig.

Általános elvárások legyenek:
 az elmúlt év bevételei  haladják meg a jelen pályázati kiírásban szereplő közbesz.összeg  50%-át, azaz

10.000.000 Ft-ot
 ne legyen veszteséges a 2010-es év mérlege – a 2010. év mérlegének csatolásával ezt  igazolja
 az értékelés során kapható 200 pont 80%-ának megszerzése


