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Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
március 2-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat a Kós Károly Kulturális Televízió Működtetőjének
kiválasztására irányuló pályázat kiírására

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 3 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

114/2010. (III.02.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt
pályázati felhívást az alábbi formában és tartalommal kiírja, és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kós Károly Kulturális
Televízió működtetésére irányuló - a határozat mellékletét képező -
pályázati felhívást a helyben szokásos módon közzé tegye.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

k. m. f.

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

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
- TERVEZET -

Budakalász Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
pályázatot hirdet

a „Kós Károly Kulturális Televízió” működtetésére

A pályázat célja
Budakalász Város Önkormányzat képviselő-testületének 24/2010. (I.26.) Kt. határozata
alapján - a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása, kulturális életének fellendítése
érdekében - a „Kós Károly Kulturális Televízió” létrehozása és működtetése.

A műsorszolgáltatóval és a műsorszolgáltatással kapcsolatos elvárások/igények
A Kós Károly Kulturális Televízió stúdiója a Kós Károly Általános Művelődési Központban
(2011 Budakalász, Szentendrei út 9.) kerül kialakításra. Az önkormányzat a jövőbeni
műsorszolgáltatóval egyeztetve alakítja ki stúdióját. A műsorszolgáltató bérleti díj ellenében
jogosult igénybe venni a stúdió helyiségét és eszközeit, valamint a műsorszolgáltatáshoz
szükséges további eszközöket biztosítja. (Egyúttal figyelemmel a pályázat elbírálásánál előnyt
jelentő kiírási feltételeket tartalmazó pontban foglaltakra.)

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.

Az önkormányzat hozzájárul a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2010. (I.26.) Kt. határozatával elfogadott „Kós Károly Kulturális Televízió” elnevezés
használatához.

A műsorszolgáltató vállalja a szükséges humánerőforrás biztosítását, amely lehetővé teszi a
változatos, pártatlan, hiteles és pontos tájékoztatást, a kulturális sokszínűség bemutatását.

A műsorszolgáltató a helyi közéletet gazdagító műsorokon túl, többletszolgáltatásként
kiemelten foglalkozik a város történeti múltjával, humán szellemi értékeivel, hagyományaival
és gazdag kulturális életével. Elsősorban Budakalász és régiójának polgárai számára nyújt
kulturális, oktató, életmódjavító és igényesen szórakoztató programokat kábelen, valamint
interneten, a lehetőségekhez mérten minél gyakrabban élő adásban.
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. Mutassa be a helyi civil szervezetek életét, illetve az intézmények,
civilszervezetek közösségteremtő erejét és azok hatását. Célunk, hogy az új tv kulturális
többletszolgáltatást építsen ki, kulturális programokat sugározzon úgy, hogy a műsor
illeszkedjen Budakalász értékeihez és Budakalász városi rangjához.

A kiválasztott műsorszolgáltató:

 köteles betartani a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény és az ORTT
rendelkezéseit,

 köteles az önkormányzattal, intézményeivel, a város többi sajtóorgánumával folyamatosan
kapcsolatot tartani,

 rendszeresen tudósít az önkormányzat, illetve intézményei által szervezett programokról,
rendezvényekről,

 teret ad a Budakalászon működő civil szervezeteknek, kisebbségeknek, egyházaknak és
vallási gyülekezeteknek, bemutatva azok tevékenységét, illetve közösségteremtő erejét,

 figyelemmel kíséri az egészségügyi prevenció fontosságát, az egészséges életmódra
nevelést,

 képújságot üzemeltet, amelyben az önkormányzat, ill. intézményei térítésmentesen, egyéb
budakalászi szervezetek, lakosok pedig kedvezményesen hirdethetnek,

 a műsorszerkesztésben és a műsorok tartalmában figyelemmel van Budakalász
hagyományainak ápolására, a város értékeinek megjelenítésére, sokszínűségének
bemutatására,

 a média korszerű eszköztárának kihasználásával és lokálpatrióta értékszemléletének
érvényre juttatásával járuljon hozzá a helyi társadalmi nyilvánosság, a civil társadalom és
a közösségi élet fejlesztéséhez, a polgárok identitástudatának erősítéséhez,

 a képviselő-testület kérésére köteles tevékenységéről beszámolni,
 az elkészített műsorokat a Kós Károly Általános Művelődési Központ – Könyvtár számára

1 vágatlan, eredeti példányban és 1 szerkesztett, eredeti példányban térítésmentesen átadja.

A kiválasztott műsorszolgáltatóval Budakalász Város Önkormányzata egy évre szóló,
határozott idejű megbízási szerződést köt, 2011. március 31. napjáig, amely tartalmazza a
műsorszolgáltató és az önkormányzat jogait és kötelezettségeit.

Pályázók köre
Műsorszolgáltatóként, illetve hálózatos műsorszolgáltatóként az Országos Rádió és Televízió
Testület által a törvény szerinti eljárásban feljogosított vállalkozás, valamint a közszolgálati
műsorszolgáltató működhet.

Pályázati eljárás menete
2010. március 2. Pályázati felhívás elfogadása
2010. március 9. Pályázat közzététele
2010. március 31. Beadási határidő
2010. április 16. Elbírálási határidő 



A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó adatait:
 szervezet és képviselő neve,
 szervezet székhelye és/vagy telephelye, képviselő lakcíme,
 cégnyilvántartási vagy bírósági nyilvántartási száma,
 a képviselő szakirányú végzettséget igazoló dokumentumainak hiteles másolata.
b) annak a büntetlen előéletű személynek a nevét és lakcímét, aki a sajtójogi, valamint a
személyes felelősséget viseli a műsorszolgáltató tevékenységéért,
c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy milyen nagyságú közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése van magyar napilapot vagy hetilapot kiadó, lapterjesztő, továbbá magyarországi
műsorszolgáltatást végző, illetőleg magyarországi műsorszolgáltatási jogosultságot igénylő
gazdasági társaságban,
d) a pályázó nyilatkozatát a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tv. 87. §-ra
vonatkozóan
(Nem lehet jogosult a legalább húsz százalékban az önkormányzat területére eső vételkörzetű
műsorszolgáltatásra az a gazdasági társaság, amelynek igazgatóságában, ügyvezetői közt vagy
felügyelő bizottságában, illetve az az alapítvány, amelynek kuratóriumában a helyi
képviselőtestület tagja, alkalmazottja, a polgármester, főpolgármester vagy ezeknek a Ptk.
685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója vesz részt.)
e) a tervezett műsorszolgáltatás alapvető adatait:
- vételkörzetét,
- az igénybe venni kívánt műsorszórási lehetőséget,
- a szolgáltatás adásidejét, adásidő beosztását,
- a tervezett kiegészítő és értéknövelő műsorszolgáltatást,
- a műsorszolgáltatás állandó megnevezését, emblémáját, illetőleg szignálját,
f) a műsorterv és a műsor főbb jellemzőinek bemutatását, kitérve az esetleges tájékoztató és
közszolgálati műsorokra - különösen a hírszolgáltató műsorokra -, (a közszolgálati
műsorszámok közlésére szánt havi átlagos műsoridőt, a napi rendszeres híradásra szánt
műsoridőt, a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára tervezett havi
átlagos műsoridőt)
g) a televízió kulturális többletszolgáltatásinak részletezését tartalom szerint
h) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a műsorszolgáltató - pénzügyi tervvel összhangban
lévő - működési költségeinek fedezete legalább a működés első három hónapjára,
reklámbevétel nélkül, elkülönített pénzforgalmi számlán a műsorszolgáltató rendelkezésére
áll, illetve banki az erről szóló banki igazolást,
i) a műsorszolgáltató üzleti, pénzügyi tervét,
j) a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatását,
k) a műszaki feltételek ismertetését (a pályázó által ajánlott műsorstruktúrát kiszolgáló stúdió
kialakításához szükséges eszközlistát az alapvető műszaki paraméterekkel, majd ebből
kiemelve, hogy a pályázó jelenleg mely eszközökkel rendelkezik)
l) a tervezett műsoridőre vonatkozó ajánlatot
m) az alkalmazni kívánt humán-erőforrás bemutatását, tekintettel az iskolai végzettségekre is
n) eddigi tevékenységét bemutató mozgóképes referenciaanyagot (dvd).

Pályázat formai követelményei
A pályázatot fűzött, minden oldalon szignóval ellátott formában, 1 eredeti és 1 másolati
példányban, továbbá elektronikus adathordozón mellékelve kérjük benyújtani a megadott
határidőig.



A borítékra és a pályázaton kérjük szíveskedjen feltüntetni: „Kós Károly Kulturális Televízió
pályázat”.
A pályázatokat a kiíró részére kell személyesen vagy postai úton benyújtani:

Cím:  Budakalász Város Önkormányzata
  Parlagi Endre polgármester

 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Pályázathoz csatolandó
 amennyiben a pályázó rendelkezik közműsor-szolgáltatási engedéllyel, az erről szóló

nyilatkozata, továbbá, hogy nem kérte az ORTT nyilvántartásából való törlést, és ezt más
szervek sem kezdeményezték,

 amennyiben a pályázó nem rendelkezik közműsor-műsorszolgáltatási engedéllyel, az
ORTT felé történő bejelentés másolata,

 30 napnál nem régebbi igazolás a köztartozás-mentességéről (APEH, VPOP),
 ha a pályázó gazdasági társaság, a társasági szerződését, illetve alapító okiratát esetleges

módosításával együtt, ill. 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
 aláírási címpéldány és a vállalkozás képviseletére jogosult személy személyi

igazolványának és lakcímkártyájának másolata,
 nyilatkozat meglévő eszközök biztosításáról,
 nyilatkozat a személyi feltételek biztosításáról.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 helyismeret,
 ha a pályázó az ajánlott műsorstruktúra kialakításához szükséges stúdió felszerelések

minél nagyobb hányadával rendelkezik.

További információ:
A feladat ellátásával kapcsolatos további információ Dr. Udvarhelyi István kabinetvezetőtől
kérhető a fenti címen és a 06-26/340-266-os telefonszámon.


