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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISEL -TESTÜLETE 

Szám: 7/201ő 

 

K I V O N A T 

 

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testületének 

201ő. május 28-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült 
jegyz könyvb l 

Tárgy: Javaslat a Kalászi Média pályázat elbírálására 

Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7 igen 1 nem 2 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatot hozta: 

 

98/2015.(V.28.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete a „Kalászi Média Pályázatot” 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
A Képvisel -testület Budakalász Város médiumainak - újság, helyi TV - együttes 
el állítására és üzemeltetésére az érvényes pályázatot benyújtó Fanny-Film Kft-t (2000 
Szentendre, Kovács László utca 18/b adószám: 1Ő696239-2-13, cégj.sz.: 13-09-1296őő, 
ügyvezet : Mányai Zoltán) bízza meg határozott id re, 201ő. július 1. napjától 2016. 
június 30. napjáig, a pályázati kiírásban meghirdetett feltételekkel. 
A szolgáltatás díjai az alábbiak szerint alakulnak: 
 

média elemek havi díj éves díj 
helyi TV  br. 1.000.000 Ft br. 12.000.000 Ft 
városi újság 

Budakalászi Hírmondó 

br. ő00.000 Ft br. 6.000.000 Ft /évi 12 lapszám 
megjelentetésére 

 

A szolgáltatások díjainak fedezetét az önkormányzat a Ő/201ő. (II.20.) számú költségvetési 
rendeletében biztosítja. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képez  megállapodás aláírására. 
Határid : 201ő. július 1. 
Felel s: polgármester 
 

 

 

 

k.m.f. 
 

 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Udvarhelyi István sk. 
jegyz  

 

 

A kivonat hiteléül:  
 

Barna Yvette 
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Ikt.szám: 1170/      /2014 

Megbízási szerz dés 

 

amely létrejött egyrészr l BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011. 
Budakalász, Pet fi tér 1.) mint Megbízó képvisel je Rogán László polgármester 

másrészr l FANNY-FILM KFT. (székhely: 2000. Szentendre, Kovács László utca 18. B. 
ép., adószám: 1Ő696239-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-1296őő, bankszámlaszám: 
Unicredit Bank Hungary Zrt. 10918001-0000003Ő-0ő890009), Mányai Zoltán ügyvezet , 
mint Megbízott között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. A megbízás tárgya: 

A helyi televízió, a VKC TV (továbbiakban Televízió) üzemeltetése, 
műsorszolgáltatás a szerz dés melléklete szerint. 

2. A megbízás id tartama: 

A megbízás 201ő. július 1-t l 2016. június 30-ig határozott id re, egy éves 
id tartamra szól. 

3. A Megbízott kötelezettségei: 
3.1.A műsorszolgáltatáshoz és a működéshez szükséges engedélyek beszerzése, megléte, 

és ahhoz kapcsolódó költségek viselése. 
3.2. A Megbízott köteles a televíziózásra, műsorszórásra mindenkor irányadó hatályos 

jogszabályok, és a műsorszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeket betartani. 
Jogsértésének következményeiért teljes körű felel sséget vállal. 

3.3. A Megbízott biztosítja a TV működéséhez szükséges személyi feltételeket, egyben 
kijelenti, hogy a feladat ellátásra szükséges engedélyekkel és szakértelemmel 
rendelkezik. 

3.4. A megbízás ideje alatt a felek vállalják, hogy hetente szerkeszt ségi egyeztet  
megbeszélést tartanak. A Megbízott ezen felül köteles az Önkormányzattal, 
intézményeivel, a város civil szervezeteivel folyamatosan kapcsolatot tartani, t lük 
információt kérni.  

3.5. A Megbízott köteles a nyilvános testületi üléseket él ben sugározni, és mindent 
megtenni azért, hogy az érdekl d  állampolgárok megértsék az eldöntésre váró 
kérdések lényegét. A Megbízott rendszeresen tudósít az Önkormányzat, intézményei 
által szervezett programokról, rendezvényekr l. 

3.6. A Megbízott köteles a műsorait archiválni, azokat nyilvántartani és számítógépes 
adathordozón tárolni. A Megbízó kérésére köteles bármely anyagról DVD másolatot 
térítésmentesen átadni. Az anyagokat a Megbízó a szerz dés lejártát követ en eredeti 
formában saját célra felhasználhatja. 

3.7. A Megbízott köteles a műsorszolgáltatáshoz szükséges egyéb szerz dések saját 
költségen történ  megkötésére, melyekb l a megkötést követ  10 munkanapon belül 
egy másolati példányt eljuttat a Megbízó részére. A Megbízott a Megbízó tájékoztatása 
után szükség esetén jogosult a műsorszolgáltatás teljesítésére alvállalkozót bevonni. 

3.8. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa végzett tevékenységet a Megbízó 
nevében az oktatásért felel s alpolgármester bármikor jogosult ellen rizni, 
felvilágosítást kérni. A Megbízott az ellen rzést köteles mindenben el segíteni. 

3.9. A Megbízott térítésmentesen biztosítja a helyi televízió működéséhez szükséges 
eszközöket. 

3.10. A Megbízott a szerz dés teljesítésér l, a működésre biztosított összeg 
felhasználásáról köteles a határozott id  lejárta el tt egy hónappal a Képvisel -testület 
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átruházott hatáskörében eljáró Oktatási -, Kulturális- és Sport Bizottság számára 
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 
 

4. A Megbízó kötelezettségei: 
A Megbízó vállalja, hogy a szerz dés id tartamára a Televízió szerkesztéséhez az 
Önkormányzat híreit és adatokat szolgáltat a Megbízott részére. 
 

5. Kapcsolattartók 

5.1.Budakalász Város Önkormányzat képviseletében: Kovács Andrea – marketing 
munkatárs (tel.:70-338-32Ő9). 

5.2.A Fanny-Film Kft képviseletében: Mányai Zoltán – ügyvezet  igazgató (tel.: 30-6Ő6-

7Ő62). 
 

6. Megbízási díj: 
6.1.Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete a …./201ő. (V 28.) Kt. 

határozata alapján a televízió üzemeltetéséhez a megbízott számára: havonta bruttó 
1.000.000 Ft-ot, a szerz déses id tartam alatt tehát mindösszesen bruttó 12.000.000 
Ft-ot biztosít, a Megbízott által alakszerűen kiállított és a Polgármesteri Hivatalba az 
esedékes hónap ő. napjáig benyújtott számla ellenében. A számlák címzettje: 
Budakalász Város Önkormányzat, 2011 Budakalász, Pet fi tér 1. 

6.2.A Megbízó a havonta esedékes megbízási díjat a tárgyhót követ en, számla ellenében, 
a számla benyújtását követ  1ő munkanapon belül, átutalással egyenlíti ki a Megbízott 
felé. A kifizetés iránti intézkedés kérésének részét képezi a polgármester jóváhagyása 
az el z  havi teljesítésr l. 
 

7. Jogkövetkezmények 

7.1.A megbízott köteles a műsorszolgáltató részére a műsort kifogástalan min ségben 
továbbítani. Amennyiben a Megbízott által készített és a budakalászi háztartásokban 
fogható televízió műsor technikai min sége, a Megbízottnak felróható okból nem felel 
meg az elemi normáknak (nem megfelel  min ségű hang vagy kép), a Megbízó 
jogosult részletes indoklás mellett a működésre elkülönített összeget arányosan 
csökkenteni. A Megbízott nem felel s műsorszolgáltatónak felróható okok miatti 
műsormin ség romlásáért, de köteles a műsorszolgáltatót a javításra azonnali hatállyal 
felszólítani. 

7.2.Amennyiben a szerz désben foglaltak a Megbízottnak felróható okból nem 
teljesülnek, a Megbízó jogosult a szerz dést azonnali hatállyal felmondani, amely a 
működésre kapott összeg azonnali visszafizetését vonja maga után. A szerz dés 
rendkívüli felmondással megszüntethet  különösen az alábbi esetekben: 
 A Megbízott nem közvetíti a Képvisel -testület nyílt üléseit, 
 Folyamatosan szerz désszeg  magatartást tanúsít, és nem tesz eleget vállalt 

kötelezettségeinek, nem teljesíti a mellékletben meghatározott elvárásokat.  
 

8. Vitás kérdések rendezése 

8.1. A szerz d  Felek a jelen szerz désb l fakadó esetleges vitás kérdéseket és jogvitákat 
megkísérlik egymás között folytatott tárgyalás útján, megegyezéssel rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szentendrei Városi 
Bíróság kizárólagos illetékességét. 

8.2.A jelen szerz désben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezési és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.  
 

9. Egyebek  
9.1.A megállapodás mellékletei a szerz dés elválaszthatatlan részét képezik. 
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9.2.Jelen, ő (öt) egyez  példányban készül  megállapodást a Felek, mint akaratukkal 
egyez t jóváhagyólag aláírják.  

9.3.A szerz d  Felek a jelen szerz dést és mellékletét elolvasták, megegyez en 
értelmezték, magukra nézve kötelez nek ismerik el, s mint akaratukkal mindenben 
egyez t aláírták. 

9.4.Alulírottak kijelentik, hogy a szerz dés cégszerű aláírására jogosultak, és kijelentik 
továbbá, hogy a megállapodás hatályba lépéséhez további jogcselekményre nincs 
szükség. 

 

Budakalász, 201ő. június „  ……. ” 

 

………………    ………………… 

Megbízó    Megbízott 
Rogán László     Mányai Zoltán 

polgármester     ügyvezet  

 

A szerz dés jogi szempontból megfelel : 

Dr. Papp Judit aljegyz  

 

A költségvetési keret rendelkezésre áll: 

Balsai Judit pénzügyi osztályvezet  

 

A szerz dés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik: 

Hegyvári János városfejlesztési osztályvezet  
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Melléklet 

 

Helyi közszolgálati jellegű televízió műsor készítése 

 

1. Általános kommunikációs, tartalmi elvárások 

 

1.1. A médiumok Budakalász polgárai számára nyújtanak a várossal kapcsolatos 
információkat, híreket, programlehet séget és szórakoztató tartalmat. 

1.2. Tájékoztatást adnak a helyi közéleti eseményekr l, tudósítanak minden 
önkormányzati rendezvényr l. 

1.3. Beszámolnak a város fejlesztése érdekében tervezett és megvalósított 
beruházásokról, felújításokról. 

1.4. Tájékoztatást nyújtanak a meghozott képvisel -testületi döntésekr l és 
közreműködnek azok megértetésében. 

1.5. Információt adnak a Polgármesteri Hivatal munkájával, a különböz  ügyek 
intézésével kapcsolatos eljárási rendr l. 

1.6. Figyelembe veszi az önkormányzat szakmai szempontjait. 
1.7. Budakalász kulturális élete kiemelked  a térségben. Évente több kulturális 

esemény zajlik a városban a legkülönböz bb művészeti területeket érintve. A 
művel dési ház számos kiállítást, el adást, koncertet, ismeretterjeszt  programot 
rendez. Fontos feladat ezek bemutatása. 

1.8. Bemutatja a város kulturális életét meghatározó személyeket, művészeket, a díjjal 
kitüntetetteket. 

1.9. Lehet séget ad az oktatási, nevelési intézmények életének, gyermekek elért 
eredményeinek bemutatására. 

1.10. Lehet séget biztosít igény szerint az önkormányzati képvisel knek, hogy 
választói körzetüket érint  önkormányzati döntések hátterét valamint annak 
várható hatásairól beszámolhassanak, tájékoztatást adhassanak. 

1.11. Alkalmat teremt a helyi civil egyesületeknek, alapítványoknak, 
kisebbségeknek, egyházközségeknek, hogy a város lakói megismerhessék, 
tájékozódjanak közösségteremt  tevékenységükr l, újabb tagokat, támogatókat 
nyerjenek hasznos munkájukhoz. 

1.12. Figyelmet fordít a helyi, természeti és épített tájkultúránk bemutatására, 
felhívja a figyelmet annak óvására. 

1.13. Gondot fordít Budakalász német és szerb anyanyelvű nemzetiségei 
kulturális örökségének, a hagyomány rz  népművészeti tevékenységének (zene, 
tánc, kézművesség) bemutatására, népszerűsítésére. Megismerteti a lakosokat a 
helyi népszokásokkal, hagyományokkal, érdekes mesterségekkel.  

1.14. Fontos a város sportéletének bemutatása. Ismerteti a helyi sportegyesületek 
csapatainak mérk zései és az eredmények hátterében zajló események, a várost 
érint , s a városban zajló egyéb diák-, szabadid - és versenysport rendezvényeit. 

1.15. Bemutatja a gazdasági élet helyi szerepl it, vállalkozásokat. 
1.16. Megjeleníti a város közbiztonságával kapcsolatos információkat, a 

biztonsági szervek segítségével, bevonásával rávilágít a lakókat érint  veszélyes 
helyzetek megel zésének lehet ségeire. 

1.17. Teret enged a település testvérvárosi, kárpát-medencei kapcsolatainak, a 
kalászi idegenforgalom és turizmus fejl dését el segít  adottságok 
bemutatásának. 

1.18. Figyelmet fordít az egészségnevelésre, az egészséges életmód, külön 
hangsúlyozva az egészségügyi prevenció fontosságát.  
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1.19. Feladata az egészséges lokálpatriotizmust tükröz  közösségfejlesztés, a 
“budakalászi tudat” kialakítása azáltal, hogy minden olyan alkalmat megörökít, 
amely tükrözi a lakosok színes, mozgalmas eseménydús városi életét. 

1.20. A műsorok és az írott anyag is illeszkedjenek Budakalász értékeihez és 
Budakalász városi rangjához. 

1.21. A tartalom minden esetben a jogszabályi el írásoknak, a közerkölcsnek, a 
közízlésnek megfelel en, legyen közérdekű, aktuális, érdekl dést kiváltó, 
objektív, ismeretnyújtó és szórakoztató.  

 

2. Sugárzással, közvetítéssel, műsorkészítéssel kapcsolatos elvárások  
 

2.1.Él , egyenes adásban, továbbá felvételr l legalább kétszer az ülést követ  héten 
közvetíti a rendes és rendkívüli Képvisel -testületi üléseket a Polgármesteri Hivatal 
tárgyalójából. 

2.2.Közszolgálati jellegű műsort sugároz heti – legalább – Ő óra id tartamban, amely 
tartalmaz legalább 3ő-Ő0 perc heti hírmagazint. 

2.3.A fennmaradó adásid ben képújságot (képerny szöveg) üzemeltet, amely alapvet en 
közszolgálati információkat tartalmaz. 

2.4.A rendes és rendkívüli képvisel -testületi üléseket, lakossági fórumokat, 
közmeghallgatásokat él  adásban közvetíti. 

2.5.A Közmeghallgatás szakmai prezentációs anyagához, tematikánként Ő-ő perces 
riportokat, beszámolókat készít, és ezeket televízióban sugározza. 

2.6.A heti hírműsornak az állandó műsoroknak az adás napján interneten (vkctv.hu) is 
elérhet nek kell lennie. 

2.7.A város 201ő-ben megújuló internet (www.budakalasz.hu) és közösségi média 
(facebook.com/budakalaszvaros) oldalán hetente 2-3 képes illusztrációval ellátott friss 
hír feltöltése, lehet ség szerint rövid kisfilmen is megjelenítve. Az ehhez szükséges 
technikai feltételeket, a hozzáférést a Megbízó biztosítja. 

2.8.Valamely Budakalász területén szolgáltatást nyújtó, a város lakossága számára 
elérhet  országos kábeltelevíziós műsorszolgáltató csatorna csomagjában való jelenlét.  

2.9.A csatornahasználat technikai, műszaki feltételeit és az ezzel kapcsolatos költségeket a 
pályázat nyertese biztosítja. 

 

3. Műsorstruktúrával kapcsolatos elvárások 

3.1.Heti Krónika 3ő’: A Heti Krónika minden pénteken 18 órakor jelentkezzen új adással. 
A VKC Televízió a Heti Krónika című hírmagazin keretén belül adjon tájékoztatást a 
helyi politikai, közéleti eseményekr l, sporthírekr l. Beszámolók, összefoglalók 
készüljenek az igen színes kulturális rendezvényekr l, itt kapjanak helyet az oktatási 
intézmények hírei is. Minden önkormányzati rendezvényen, kiállításon, 
sporteseményen jelenjen meg a stáb, melyekr l minden esetben számoljon be a 
hírmagazin. 
Szolgáljon hasznos információkkal a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a különböz  
ügyek intézésével kapcsolatos eljárási rendr l, a különböz  ügyekben nyilatkozzanak 
a Polgármesteri Hivatal szakemberei. 

A közéleti magazin számoljon be a település testvérvárosi, kárpát-medencei 
kapcsolatairól, valamint a hitélettel összefügg  eseményekr l, rendezvényekr l. 

A műsorszolgáltatás minden esetben a jogszabályi el írásoknak, a közerkölcsnek, a 
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közízlésnek megfelel  legyen közérdekű, aktuális, érdekl dést kiváltó, objektív, 
ismeretnyújtó és szórakoztató is egyben. A sugárzott műsorok illeszkedjenek 
Budakalász értékeihez és Budakalász városi rangjához. 

3.2.Fogadóóra: A műsor adjon lehet séget az önkormányzati képvisel k számára a 
választókörzetüket érint  kérdésekr l való beszámolására. Mutassa be az egyes 
önkormányzati döntések hátterét valamint várható hatásait. 

3.3.Heti Vágatlan: Ami a Híradókból kimaradtak! Felvételek rendezvényekr l, 
eseményekr l, kommentár nélkül, vágatlanul. 

3.4.Közélet – Civil Fórum: A műsor biztosítson bemutatkozási lehet séget a helyi civil 
egyesületeknek, alapítványoknak, kisebbségeknek, egyházközségeknek, hogy a város 
lakói megismerhessék, tájékozódjanak közösségteremt  tevékenységr l, újabb tagokat, 
támogatókat nyerjenek hasznos munkájukhoz. A fordítson fokozott figyelmet a helyi 
szellemi értékek, természeti és épített tájkultúra bemutatására - benne Budakalász 
német és szerb anyanyelvű nemzetiségei kulturális örökségének, a hagyomány rz  
népművészeti tevékenység (zene, tánc, kézművesség) népszerűsítésére. 

3.5.Él  közvetítések: A város Képvisel -testületének üléseir l, valamint lakossági 
fórumokról, közmeghallgatásról biztosítson él  közvetítést. 

3.6.Adásid  és ismétlések: A heti adást minden pénteken 18-22 óráig sugározza a 
Televízió. A négyórás műsor ismétlése a következ  héten összesen 13 alkalommal 
történjen meg. Az ismétlések minden nap 8-12 óráig, valamint 18-22 óráig kerüljenek 
adásba. 

3.7.Köztes műsorid : A fennmaradó adásid ben képújság kerüljön képerny re, amely 
alapvet en közszolgálati információkat tartalmazzon.  

3.8.Internet oldal és youtube csatorna: a szélesebb lakossági elérés érdekében a műsorokat 
interneten és lehet ség szerint youtube csatornán is elérhet vé kell tenni. 
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Ikt.szám: 1170/       /2014 

 

Megbízási szerz dés 

 

amely létrejött egyrészr l BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011. 
Budakalász, Pet fi tér 1.) mint Megbízó képvisel je Rogán László polgármester 

másrészr l FANNY-FILM KFT. (székhely: 2000. Szentendre, Kovács László utca 18. B. 
ép., adószám: 1Ő696239-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-1296őő, bankszámlaszám: 
Unicredit Bank Hungary Zrt. 10918001-0000003Ő-0ő890009), Mányai Zoltán ügyvezet , 
mint Megbízott között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. A megbízás tárgya: 

A helyi újság, a Budakalászi Hírmondó (továbbiakaban Újság) szerkesztése, gyártása a 
szerz dés 1. sz. melléklete szerint. 

2. A megbízás id tartama: 

A megbízás 201ő. július 1-t l 2016. június 30-ig határozott id re, egy éves 
id tartamra szól. 

3. A Megbízott kötelezettségei: 
3.1 Az Újság elnevezése (Budakalászi Hírmondó), valamint címlap és bels  

elrendezésének arculata (201ő. májusi szám szerint) Budakalász Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdona, amely csak és kizárólag a Megbízó jóváhagyásával 
változtatható, egyben a megbízott köteles ennek használatára. Az újság brandjének 
egyediségét biztosító elnevezés, és arculat valamint az arculat egyes elemei nem 
használhatóak fel a Megbízott más médiumai esetében. 

3.2 A Megbízott (ügyvezet ) felel a Megbízó felé a lap teljes tartalmáért. 

3.3 A Megbízott felel a közerkölcs és a közízlés követelményeinek érvényesítéséért a 
szerkesztés során. 

3.4 A Megbízott felel a jogszabály szerinti - számú köteles példány eljuttatása az OSZK-

hoz, amit a sokszorosító nyomda is megteheti a Megbízott alvállalkozójaként (a 
köteles példányokról szóló havi jelentést a Kiadónak kell megküldenie az err l szóló 
törvény alapján). 

3.5 A Megbízott felel azért, hogy az Újság el állítására és nyilvános közlésére vonatkozó 
jogszabályi és egyéb rendelkezések – a felel s Kiadó együttműködésével, hatásköreik 
ellátása mellett – maradéktalanul betartásra kerüljenek. 

3.6 A Megbízott felel azért, hogy az egyes lapszámok – a minden tárgyhó utolsó 
csütörtöke el tti keddi lapzártát követ en, illetve az ünnepekhez igazodva tervezetten 
és meghirdetve – az aktuális hónapban, a lapzárta után a 13. naptári napon jelenjenek 
meg.  

3.7 Az önkormányzati tartalom esetében a lapzárta id pontja a hónap utolsó csütörtöke 
utáni naptári nap. 

3.8 A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményr l, 
amelynek a szerz dés teljesítésére kihatása lehet.  
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3.9 A Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa végzett tevékenységet a Megbízó 
nevében az oktatásért felel s alpolgármester bármikor jogosult ellen rizni, 
felvilágosítást kérni. A Megbízott az ellen rzést köteles mindenben el segíteni. 

3.10 A Megbízott ő.1 pontban meghatározott képvisel je látja el az önkormányzat 
részér l a szakmai koordinációt, és segítséget nyújt a rovatok, témák 
meghatározásában. A Megbízó képvisel jét, szakmai koordinátorát az Újság 
impresszumában feltünteti „kommunikációs koordinátor megnevezéssel”. 

3.11 A Megbízott a tárgyhavi anyag nyomdába kerülését megel z en legalább 2Ő órával 
imprimatúrát Megbízónak írásbeli jóváhagyásra bemutatni köteles, azt pdf/jpg 
formátumban, elektronikus levél mellékletében is megküldheti. Megbízó képvisel je a 
részére így átadott Újságot köteles megvizsgálni és jóváhagyását írásban (e-mail) 
jelezni, ill. kifogásait írásban közölni a f szerkeszt vel. Az ellenjegyzés a nyomdába 
kerülés elengedhetetlen feltétele. A Megbízott nem kötelezhet  a megjelenés el tt a lap 
egészének vagy részeinek a Megbízón és képvisel jén kívül más személy számára 
történ  bemutatásra. A Megbízó által egyértelműen jelzett - jogszabályoknak 
megfelel  - javítások elmulasztásáért a Megbízott felel s. Írásban tiltakozhat a 
teljesítés elfogadása ellen a nyomdai min ség tekintetében is a lap nyomdai 
kiszállításakor, ha az Újságot esztétikailag – a nyomdai paraméterekt l és egy ofszet 
nyomású havilaptól elvárható min ségt l eltér en – oly mértékben hibásnak vagy 
terjesztésre alkalmatlannak tartja.  

3.12 A Megbízott vállalja, hogy az imprimatúra írásbeli vagy elektronikus jóváhagyását 
követ en az elkészült Újságot a jelen szerz dés mellékletében meghatározott 
példányszámban és min ségben 96 órán belül – vagy munkaszüneti nap esetén az azt 
követ  napon – a Megbízó valamint a Terjeszt  számára kiszállítja. Megbízó – 
törzspéldányok és tiszteletpéldányok kivételével – kizárólagosan rendelkezik az Újság 
terjesztésre nem került (remittenda) példányaival. 

3.13 A Megbízott a szerz dés teljesítésér l, a működésre biztosított összeg 
felhasználásáról tekintetében köteles a határozott id  lejárta el tt egy hónappal a 
Képvisel -testület átruházott hatáskörében eljáró Oktatási -, Kulturális- és Sport 
Bizottság számára szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 
 

4 A Megbízó kötelezettségei: 
4.1 A Megbízó vállalja, hogy a szerz dés id tartamára az Újság szerkesztéséhez az 

Önkormányzat híreit és adatokat szolgáltat a Megbízott részére. 
 

5 Kapcsolattartók 

5.1 Budakalász Város Önkormányzat képviseletében: Kovács Andrea – marketing 
munkatárs (tel.:70-338-32Ő9) 

5.2 A Fanny-Film Kft képviseletében: Mányai Zoltán – ügyvezet  igazgató (tel.: 30-

6Ő6-7Ő62) 
 

6 Megbízási díj: 
6.1 Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete a …./201ő. (V 28.) Kt. 

határozata alapján a televízió üzemeltetéséhez a megbízott számára: havonta bruttó 
ő00.000 Ft-ot, a szerz déses id tartam alatt tehát mindösszesen bruttó 6000.000 
Ft-ot biztosít, a Megbízott által alakszerűen kiállított és a Polgármesteri Hivatalba 
az esedékes hónap ő. napjáig benyújtott számla ellenében. A számlák címzettje: 
Budakalász Város Önkormányzat, 2011 Budakalász, Pet fi tér 1. 

6.2 A Megbízó a havonta esedékes megbízási díjat a tárgyhót követ en, számla 
ellenében, a számla benyújtását követ  1ő munkanapon belül, átutalással egyenlíti 
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ki a Megbízott felé. A kifizetés iránti intézkedés kérésének részét képezi a 
polgármester jóváhagyása az el z  havi teljesítésr l. 

 

 

7 Jogkövetkezmények 

7.1 Amennyiben a Megbízott által készített Újság technikai min sége nem felel meg a 
szerz désben részletezett feltételeknek a Megbízó jogosult indoklás mellett a 
működésre elkülönített összeget arányosan csökkenteni. 

7.2 Amennyiben a szerz désben foglaltak a Megbízottnak felróható okból nem 
teljesülnek, a Megbízó jogosult a szerz dést azonnali hatállyal felmondani, amely 
a működésre kapott összeg azonnali visszafizetését vonja maga után. A szerz dés 
rendkívüli felmondással megszüntethet  különösen az alábbi esetekben: 

 Az újság arculata nem követi a szerz désben meghatározott formát. 
 Folyamatosan szerz désszeg  magatartást tanúsít, és nem tesz eleget vállalt 

kötelezettségeinek, nem teljesíti a mellékletben meghatározott elvárásokat.  
 

8 Vitás kérdések rendezése 

8.1  A szerz d  Felek a jelen szerz désb l fakadó esetleges vitás kérdéseket és 
jogvitákat megkísérlik egymás között folytatott tárgyalás útján, megegyezéssel 
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a 
Szentendrei Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

8.2 A jelen szerz désben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezési és a vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezései irányadók.  

 

9 Egyebek  
9.1 A megállapodás mellékletei a szerz dés elválaszthatatlan részét képezik. 
9.2 Jelen, ő (öt) egyez  példányban készül  megállapodást a Felek, mint akaratukkal 

egyez t jóváhagyólag aláírják. 
9.3 A szerz d  Felekek a jelen szerz dést és mellékletét elolvasták, megegyez en 

értelmezték, magukra nézve kötelez nek ismerik el, s mint akaratukkal mindenben 
egyez t aláírták. 

9.4 Alulírottak kijelentik, hogy a szerz dés cégszerű aláírására jogosultak, és kijelentik 
továbbá, hogy a megállapodás hatályba lépéséhez további jogcselekményre nincs 
szükség. 

 

Budakalász, 201ő. június „  ……. ” 

 

……………………   ………………… 

Megbízó     Megbízott 
Rogán László     Mányai Zoltán   
polgármester     ügyvezet  

 

A szerz dés jogi szempontból megfelel : 

Dr. Papp Judit aljegyz  
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A költségvetési keret rendelkezésre áll: 

Balsai Judit pénzügyi osztályvezet  

 

 

A szerz dés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik: 

Hegyvári János városfejlesztési osztályvezet  

 

 



12 

 

Melléklet 

 

Budakalász Város közszolgálati, havonta megjelen  Újságának a Budakalászi 
Hírmondónak szerkesztése, megjelenítése, terjesztése 

 

1. Általános kommunikációs, tartalmi elvárások 

1.1. A médiumok Budakalász polgárai számára nyújtanak a várossal kapcsolatos 
információkat, híreket, programlehet séget és szórakoztató tartalmat. 

1.2. Tájékoztatást adnak a helyi közéleti eseményekr l, tudósítanak minden 
önkormányzati rendezvényr l. 

1.3. Beszámolnak a város fejlesztése érdekében tervezett és megvalósított 
beruházásokról, felújításokról.  

1.4. Tájékoztatást nyújtanak a meghozott képvisel -testületi döntésekr l és 
közreműködnek azok megértetésében.  

1.5. Információt adnak a Polgármesteri Hivatal munkájával, a különböz  ügyek 
intézésével kapcsolatos eljárási rendr l. 

1.6. Figyelembe veszik az önkormányzat szakmai szempontjait. 
1.7. Budakalász kulturális élete kiemelked  a térségben. Évente több kulturális 

esemény zajlik a városban a legkülönböz bb művészeti területeket érintve. A 
művel dési ház számos kiállítást, el adást, koncertet, ismeretterjeszt  programot 
rendez. Fontos feladat ezek bemutatása. 

1.8. Bemutatja a város kulturális életét meghatározó személyeket, művészeket, a díjjal 
kitüntetetteket. 

1.9. Lehet séget ad az oktatási, nevelési intézmények életének, gyermekek elért 
eredményeinek bemutatására. 

1.10. Lehet séget biztosít igény szerint az önkormányzati képvisel knek, hogy 
választói körzetüket érint  önkormányzati döntések hátterét valamint annak 
várható hatásairól beszámolhassanak, tájékoztatást adhassanak. 

1.11. Alkalmat teremt a helyi civil egyesületeknek, alapítványoknak, 
kisebbségeknek, egyházközségeknek, hogy a város lakói megismerhessék, 
tájékozódjanak közösségteremt  tevékenységükr l, újabb tagokat, támogatókat 
nyerjenek hasznos munkájukhoz.  

1.12. Figyelmet fordít a helyi, természeti és épített tájkultúránk bemutatására, 
felhívja a figyelmet annak óvására.  

1.13. Gondot fordít Budakalász német és szerb anyanyelvű nemzetiségei 
kulturális örökségének, a hagyomány rz  népművészeti tevékenységének (zene, 
tánc, kézművesség) bemutatására, népszerűsítésére. Megismerteti a lakosokat a 
helyi népszokásokkal, hagyományokkal, érdekes mesterségekkel.  

1.14. Fontos a város sportéletének bemutatása. Ismerteti a helyi sportegyesületek 
csapatainak mérk zései és az eredmények hátterében zajló események, a várost 
érint , s a városban zajló egyéb diák-, szabadid - és versenysport rendezvényeit. 

1.15. Bemutatja a gazdasági élet helyi szerepl it, vállalkozásokat. 
1.16. Megjeleníti a város közbiztonságával kapcsolatos információkat, a 

biztonsági szervek segítségével, bevonásával rávilágít a lakókat érint  veszélyes 
helyzetek megel zésének lehet ségeire. 

1.17. Teret enged a település testvérvárosi, kárpát-medencei kapcsolatainak, a 
kalászi idegenforgalom és turizmus fejl dését el segít  adottságok 
bemutatásának. 

1.18. Figyelmet fordít az egészségnevelésre, az egészséges életmód, külön 
hangsúlyozva az egészségügyi prevenció fontosságát.  



13 

 

1.19. Feladata az egészséges lokálpatriotizmust tükröz  közösségfejlesztés, a 
“budakalászi tudat” kialakítása azáltal, hogy minden olyan alkalmat megörökít, 
amely tükrözi a lakosok színes, mozgalmas eseménydús városi életét. 

1.20. A műsorok és az írott anyag is illeszkedjenek Budakalász értékeihez és 
Budakalász városi rangjához. 

1.21. A tartalom minden esetben a jogszabályi el írásoknak, a közerkölcsnek, a 
közízlésnek megfelel en, legyen közérdekű, aktuális, érdekl dést kiváltó, 
objektív, ismeretnyújtó és szórakoztató.  

 

3. Szerkesztése, megjelenítése, terjesztése kapcsolatos elvárások  
3.1.Az újság havonkénti megjelentetése a Megbízott által meghatározott ütemterv szerint. 
3.2.Az újság Megbízott képvisel jével egyeztetett szerkesztése valamint tördelése. A 

nyomdai el készítési feladatainak ellátása, nyomdai el állítása, mindezekre a lapzártát 
követ  13 napos határid  biztosításával. 

3.3.A lap kiadásához szükséges szerkeszt ségi és adminisztrációs háttér, valamint a tárgyi 
és személyi feltételek biztosítása. 

3.4.Az önkormányzat feladatainak ellátásával összefügg , közérdekű hirdetmények, hírek, 
várospolitikai, gazdasági, kereskedelmi, szociálpolitikai, egészségügyi, kulturális, 
oktatási, sport és egyéb közérdekl désre számot tartó események rendszeres 
megjelentetése. 

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

3.6.A városi eseményeken, rendezvényeken képes beszámoló, fotóanyag készítése és 
újságban való megjelenítése.  

3.7.A szerz dés id tartama alatt Ő.000 példányszámban, havonta egy, évente 12 
alkalommal, 2Ő oldalon, A/Ő-es méretű formátumban (20ő x 290 mm), a borító 11ő 
gr/m2 fényes műnyomón, a belív pedig 90 gr/m2 matt műnyomó papíron, vagy 
legalább ilyen min ségű felületen irkafűzve, Ő+Ő szín, kivitelben jelenjen meg. 

3.8.Az újság legalább 8 oldal tartalma kizárólag önkormányzati, közszolgálati lehet. 
3.9.A lap nyomdába kerülésével egyid ben a lap teljes anyagának átadása pdf 

formátumban a Megbízónak. 
3.10. A kereskedelmi célú hirdetést legfeljebb 30%-ban tartalmazhat. 
3.11. A lap terjesztése (postaláda, postafiók) az önkormányzat feladata. 
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