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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. május 31-én megtartott rendes, zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a Kalász Média Pályázat elbírálására

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

128/2012.(V.31.) KT határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület a „Kalász Média” 2012. évi
pályázatára benyújtott ajánlat alapján Budakalász Város médiumainak - újság,
település honlap, helyi TV - együttes előállítására és üzemeltetésére a Fanny-Film
Kft-t (2000 Szentendre, Fogoly u. 10. adószám: 14696239-2-13, cégj.sz.:
13-09-129655, ügyvezető: Kádár Gabriella) bízza meg határozott időre, 2012. július
1. napjától  2013. 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. 500.000 Ft br. 6.000.000 Ft /évi 12 lapszám
megjelentetésére

www.budakalasz.hu -
honlap

br. 137.500 Ft br. 1.650.000 Ft

A szolgáltatások díjainak fedezetét az önkormányzat a 10/2012.(III.07.) sz.
önkormányzati költségvetési rendeletében biztosítja. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező, megállapodás
aláírására.

Határidő:  2012. július 1.
Felelős:  polgármester

k. m. f.

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

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette

http://www.budakalasz.hu


Ikt.szám: 887/      /2012
Megbízási szerződés (tervezet)

amely létrejött egyrészről BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011. Budakalász,
Petőfi tér 1.) mint Megbízó képviselője ROGÁN LÁSZLÓ polgármester

másrészről FANNY-FILM KFT. (székhely: 2000. Szentendre, Fogoly u. 10., adószám: 14696239-213,
cégjegyzékszám: 13-09-129655, bankszámlaszám: CITY Bank 10800014-30000006-10063098), KÁDÁR
GABRIELLA ügyvezető, mint Megbízott között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A megbízás tárgya:

 A helyi televízió üzemeltetése, műsorszolgáltatás a szerződés 1. sz. melléklete szerint.
 A Budakalászi Hírmondó újság szerkesztése, gyártása és terjesztése a szerződés 2. sz. melléklete

szerint.
 A Budakalász város hivatalos honlapjának – www.budakalasz.hu – üzemeltetése, fejlesztése a

szerződés 3. sz. melléklete szerint. Megbízott a település honlapjának szerkesztéséhez felhasználói
jogosultságot a Dunakanyar-Pilis Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása útján kapja.

2. A megbízás időtartama:
A megbízás 2012. július 1-től 2013. június 30-ig határozott időre, egy éves időtartamra szól.

3. A Megbízott kötelezettségei:

A helyi televízió tekintetében:
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
felelősséget 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 szerkesztőségi egyeztető megbeszélést tartanak. A
Megbízott ezen felül köteles az Önkormányzattal, intézményeivel, a város civil szervezeteivel, sajtóorgánumával
és honlapjával folyamatosan kapcsolatot tartani, tőlük információt kérni. 

3.5. A Megbízott köteles a nyilvános testületi üléseket élőben sugározni, és mindent megtenni azért, hogy az
érdeklődő állampolgárok megértsék az eldöntésre váró kérdések lényegét. A Megbízott rendszeresen tudósít az
Önkormányzat, intézményei által szervezett programokról, rendezvényekről.

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
szerződés lejártát követően eredeti formában saját célra felhasználhatja.

3.7. A Megbízott köteles a műsorszolgáltatáshoz szükséges egyéb szerződések saját költségen történő megkötésére,
melyekből a megkötést követő 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 felelős
alpolgármester bármikor jogosult ellenőrizni, felvilágosítást kérni. A Megbízott az ellenőrzést köteles
mindenben elősegíteni.

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

A Budakalászi Hírmondó tekintetében:
3.10. A Megbízott (főszerkesztő) felel a Megbízó felé a lap teljes tartalmáért.
3.11. A Megbízott felel a közerkölcs és a közízlés követelményeinek érvényesítése a szerkesztés során.
3.12. 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 erről szóló törvény alapján)

3.13. A Megbízott felel azért, hogy az Újság előállítására és nyilvános közlésére vonatkozó jogszabályi és egyéb
rendelkezések – a felelős Kiadó együttműködésével, hatásköreik ellátása mellett – maradéktalanul betartásra
kerüljenek.

3.14. A Megbízott felel azért, hogy az egyes lapszámok – a minden tárgyhó második vasárnapi lapzártát
követően, illetve az ünnepekhez igazodva tervezetten és meghirdetve – az aktuális hónapban a lapzárta után 14
munkanappal jelenjenek meg.
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3.15. A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a
szerződés teljesítésére kihatása lehet. A Megbízó a kivitelezést bármikor ellenőrizheti és kifogásait az
ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a Megbízott – csakis neki felróható okból –
akkor is felel, ha a Megbízó a kivitelezést nem ellenőrizte. 

3.16. A Megbízott a tárgyhavi anyag nyomdába kerülését megelőzően legalább 24 órával imprimatúrát
Megbízónak írásbeli jóváhagyásra bemutatni köteles, azt pdf/jpg formátumban, elektronikus levél mellékletében
is megküldheti. Megbízó – vagy előzetesen egyeztetett képviselője – a részére így átadott Újságot köteles
megvizsgálni és jóváhagyása esetében oldalanként szignálni, ill. kifogásait írásban közölni a főszerkesztővel. Az
ellenjegyzés a nyomdába kerülés elengedhetetlen feltétele. Indokolt esetben, ha a munka menete és a határidő
megkívánja, javításait vagy nyomdába engedő visszaigazolását, e-mailben is megküldheti, ami az imprimálással
azonos értékű. A Megbízott nem kötelezhető a megjelenés előtt a lap egészének vagy részeinek a Megbízón
kívül más személy számára történő bemutatásra. A lapot vagy annak részleteit a megjelenésig a Megbízó sem
mutathatja meg harmadik, kívülálló személynek. A Megbízó által egyértelműen jelzett javítások elmulasztásáért
Megbízott felelős. Írásban tiltakozhat a teljesítés elfogadása ellen a nyomdai minőség tekintetében is a lap
nyomdai kiszállításakor, ha az Újságot esztétikailag – a nyomdai paraméterektől és egy ofszet nyomású
havilaptól elvárható minőségtől eltérően – oly mértékben hibásnak vagy terjesztésre alkalmatlannak tartja.

3.17. A Megbízott vállalja, hogy az imprimatúra írásbeli vagy elektronikus jóváhagyását követően az elkészült
Újságot a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott példányszámban és minőségben 96 órán belül –
vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő napon – a Megbízó, valamint a Terjesztő számára kiszállítja.
Megbízó – törzspéldányok és tiszteletpéldányok kivételével – kizárólagosan rendelkezik az Újság terjesztésre
nem került (remittenda) példányaival.

A honlap tekintetében:
3.18. A Megbízott felel a honlap azonnali, de legfeljebb 24 órán belül frissítéséért az önkormányzat igényei

szerint,
3.19. A Megbízott felel a Polgármesteri Hivatal közvetlen munkatársainak a honlaphoz való 0-24 óráig történő

hozzáférésének lehetőségéért,
3.20. A Megbízott felel a képviselő-testületi ülések anyagai (meghívók, előterjesztések, jegyzőkönyvek,

határozatok, rendeleteke) az információ átadástól számított 48 órán belül kerüljenek közzétételre,
3.21. A Megbízott felelősséget vállal, hogy a weblap megfeleljen a törvényi előírásoknak és a közzétételére

vonatkozó etikai normáknak,
3.22. A Megbízott felelősséget vállal, hogy valamennyi, a honlapon közzétett tartalom harmadik személyek

szerzői jogát nem sérti és a tartalomfejlesztéshez, frissítéshez szabadon felhasználható.
3.23. A Megbízott a szerződés teljesítéséről, a működésre biztosított összeg felhasználásáról mindhárom médium

– televízió, Budakalászi hírmondó, honlap – tekintetében köteles a határozott idő lejártakor az Oktatási-,
Kulturális és Sport Bizottság számára szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, majd Budakalász Város
Önkormányzat Képviselő-testületének személyesen beszámolni.

4. A Megbízó kötelezettségei:
4.1. A Megbízó vállalja, hogy a szerződés időtartamára a Budakalászi Hírmondó és a város honlapjának szerkesztéséhez az Önkormányzat

híreit és adatokat szolgáltat a Megbízott részére.

5. Megbízási díj:
5.1.1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………. Kt. határozata alapján a 3 médium –

televízió, Budakalászi Hírmondó, honlap – üzemeltetéséhez az alábbi megbízási díjat fizeti a megbízott
számára:

 A televízió működtetéséhez havonta bruttó 1.000.000 Ft-ot, a szerződéses időtartam alatt tehát
mindösszesen bruttó 12.000.000 Ft-ot biztosít, a Megbízott által alakszerűen kiállított és a Polgármesteri
Hivatalba az esedékes hónap 5. napjáig benyújtott számla ellenében.

 A Budakalászi Hírmondó szerkesztői és gyártási feladataihoz havonta bruttó 500.000 Ft-ot, a szerződéses
időtartam alatt tehát mindösszesen bruttó 6.000.000 Ft-ot biztosít, a Megbízott által alakszerűen
kiállított és a Polgármesteri Hivatalba az esedékes hónap 5. napjáig benyújtott számla ellenében.

 A város hivatalos honlapjának – www.budakalasz.hu – üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez havonta bruttó
137.500 Ft-ot, a szerződéses időtartam alatt tehát mindösszesen bruttó 1.650.000 Ft-ot biztosít a
Megbízott által alakszerűen kiállított és a Polgármesteri Hivatalba az esedékes hónap 5. napjáig benyújtott
számla ellenében.

A Budakalászi Hírmondóban megjelenő hirdetések szervezése nem a Megbízott feladata, de a hirdetési
árbevétel érdekében a médiafelület értékesítéséről e szerződés alapján gondoskodhat, mivel a hirdetési
bevétel csak e közreműködés révén teljesülhet. A reklámbevételek a hirdetések megszerzésére fordított
költségekkel csökkennek (nettó hirdetési ár 25%-a, mint szervezői jutalék), amelyet a Kiadó az Újság
bevételeit csökkentő tételként elszámolhat, a lapterjesztés indokolt költségeivel együtt. A szervezői
jutalékokat is a pénzügyi osztály egyenlíti ki a Kiadó Teljesítési igazolása és a szervező(k) számlája alapján,
a hirdetéseket is a pénzügyi osztály számlázza. Megbízó jogosult az újságban lapszámonként átlagosan
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legfeljebb egy negyedoldalas színes hirdetést díjmentesen megjelentetni, azonban a hirdetések szervezői a
hirdetési díjak átvételére nem jogosultak. 

A Hírmondó újság kereskedelmi hirdetéseinek szervezése és az ebből származó bevétel a Fanny Film Kft.-t
illeti.

5.1.2. A Megbízó a havonta esedékes megbízási díjat a tárgyhót követően, számla ellenében, a számla benyújtását
követő 15 munkanapon belül, átutalással egyenlíti ki a Megbízott felé. A kifizetés iránti intézkedés
kérésének részét képezi a polgármester jóváhagyása az előző havi teljesítésről.

6. Jogkövetkezmények:
6.1 Amennyiben a Megbízott által készített és a budakalászi háztartásokban fogható televízió műsor technikai minősége nem felel meg az elemi
normáknak (nem megfelelő minőségű hang vagy kép), a Megbízó jogosult részletes indoklás mellett a működésre elkülönített összeget arányosan
csökkenteni.
6.2. Amennyiben a szerződésben foglaltak a Megbízottnak felróható okból nem teljesülnek, a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, amely a működésre kapott összeg azonnali visszafizetését vonja maga után. A szerződés rendkívüli felmondással megszüntethető
különösen az alábbi esetekben:
- A Megbízott nem közvetíti a Képviselő-testület nyílt üléseit,
- Folyamatosan szerződésszegő magatartást tanúsít, és nem tesz eleget vállalt kötelezettségeinek, nem a szerződés 1. sz. melléklete szerinti
műsorstruktúrát alkalmazza, illetve nem teljesíti az 1-2-3. sz. mellékletekben meghatározott elvárásokat.

7.  A Felek esetleges jogvitájára a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók.

8. Jelen, 5 egyező példányban készülő megállapodást a Felek, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budakalász, 2012. június……

……………………      …………………
Megbízó       Megbízott

Rogán László           Kádár Gabriella
polgármester               ügyvezető

A szerződést készítette és szerkesztette:  Villám Zsuzsa osztályvezető

A szerződés jogi szempontból megfelelő:  Dr. Papp Judit irodavezető

       Dr. Udvarhelyi István G. irodavezető

A költségvetési keret rendelkezésre áll, a szerződést ellenjegyzem:

 Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

A szerződés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:

Nagy Zsolt aljegyző

A szerződés készült 5 példányban.

1. sz. mellékelt
Helyi közszolgálati jellegű televízió műsor készítése

Elvárások:
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 4 órás időtartamba a Képviselő-testületi ülésről készült anyag nem tartozik bele,

 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,

 lehetőség szerint a képviselő-testületi ülésen a szavazógép eredményének nyilvánossá tételéről
gondoskodik, a pályázó nyilatkozik arról, hogy a szavazógép eredményének nyilvánossá tételét a pályázó
technikailag meg tudja oldani vagy sem,

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

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



Műsorstruktúra:
Heti Krónika 35’: A Heti Krónika minden pénteken 18 órakor jelentkezik új adással. A VKC Televízió a Heti
Krónika című hírmagazin keretén belül ad tájékoztatást a helyi politikai, közéleti eseményekről, sporthírekről.
Beszámolókat, összefoglalókat készítünk az igen színes kulturális rendezvényekről, itt kapnak helyet az oktatási
intézmények hírei is. Szinte kivétel nélkül minden önkormányzati rendezvényen, kiállításon, sporteseményen jelen
van stábunk, melyekről minden esetben beszámolunk hírmagazinunkban.
Hasznos információkkal szolgálunk a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a különböző ügyek intézésével kapcsolatos
eljárási rendről, a különböző ügyekben a Polgármesteri Hivatal szakemberei nyilatkoznak.
Közéleti magazinunkban számolunk be a település testvérvárosi, kárpát-medencei kapcsolatairól, valamint a
hitélettel összefüggő eseményekről, rendezvényekről.
Arra törekszünk, hogy műsorszolgáltatásunk 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.

Krónika Hétközben: A harmincöt perces Heti Krónika mellett tervezzük egy 20 perces hírműsor indítását is, melynek
új adása minden kedden este 18 órakor kezdődne, elsősorban a hétvégi események összefoglalójával. Ebben kapnak
helyet a város kiemelkedő hét végi rendezvényei, a faluház és a Sportcsarnok programjairól szóló beszámolók.
Heti négyórás műsorunk további részében többnyire saját gyártású magazinok vetítését tervezzük a következők
szerint:

Kulturális magazin: 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. Nem titkolt célunk ezek
bemutatásán túl a közösségfejlesztés, mely összehozza a város lakóit, akik szerencsére egyre többen vannak, s az
újonnan beköltözők általunk bepillantást nyerhetnek ebbe a színes, mozgalmas eseménydús város életébe.
Műsorainkban bemutatjuk a város kulturális életét meghatározó embereket, művészeket, a különböző díjjal
kitüntetetteket, illetve a koncertek, előadások, könyvbemutatók, fesztiválok, kiállítások, konferenciák hátterét
mutatjuk be. Műsorunk betekintést nyújt a budakalászi természet, a technika, az irodalom és a zene világába.
Megismerteti a lakosokat a helyi népszokásokkal, hagyományokkal, érdekes mesterségekkel.

Sportmagazin: A város sporteseményei, a csapatok mérkőzései és az eredmények hátterében zajló történések
kerülnek reflektorfénybe. De nem feledkezünk meg a várost érintő egyéb diák- szabadidő- és versenysportokról sem.
A szezonnak megfelelően nyomon követjük felkészülésüket, versenyeiket, eredményeiket. A műsorban fokozott
figyelmet fordítunk az egészségnevelésre, az egészséges életmódra nevelésre, külön hangsúlyozva az egészségügyi
prevenció fontosságát.

Mérleg - Gazdasági Magazin: Magazinunkban összefoglaljuk a város gazdasági életének történéseit. A Gazdasági
Magazinban rendszeresen hírt adunk a szolgáltatókat, így a lakosságot is érintő eseményekről, felvetjük azokat a
problémákat, amelyekkel nap, mint nap szembesülnek a budakalásziak. Keressük a választ arra is, hogy mitől lehet
sikeres egy vállalkozás és milyen napi nehézségekkel kell megküzdeniük a kis- és középvállalkozásoknak.
Bemutatjuk a helyi vállalkozásokat, valamint megismertetjük a nézőket a kalászi idegenforgalom és turizmus
adottságaival, fejlődésével és fejlesztési lehetőségeivel, terveivel.

Fogadóóra: Műsorunkban hétről-hétre egy-egy önkormányzati képviselőt hívunk be, akivel választói körzete illetve a
város ügyes-bajos dolgairól beszélgetünk. Megismerhetjük egyes önkormányzati döntések hátterét valamint várható
hatásait.

Heti Vágatlan: Ami a Híradókból kimaradtak! Felvételeink rendezvényekről, eseményekről, kommentár nélkül,
vágatlanul.

„Kalászka” – Gyermekműsor: Fedezzük fel együtt a világot! A „Kalászka” kamerájával bepillantást nyerhetünk a
természet, a technika, az irodalom és a zene világába.
Megismerkedhetünk népszokásokkal, hagyományokkal, érdekes mesterségekkel. Mesével, verssel, zenével-tánccal,
kézművességgel, jelentkezünk városunk óvodáiból, iskoláiból, vagy éppen a Faluházból.

Működik a Város: Magazinunkban a Polgármesteri Hivatal munkájával, a különböző ügyek intézésével kapcsolatos
ügyes-bajos dolgokra keressük a választ a Hivatal illetékeseivel.
Legyen az helyi adó, szemétszállítás, vagy állattartás, különböző engedélyhez kötött tevékenység. Ebben a műsorban
mutatkozhatnak be a városi intézmények.

Közélet – Civil Fórum: Műsorunkban bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a helyi civil egyesületeknek,
alapítványoknak, kisebbségeknek, egyházközségeknek, hogy a város lakói megismerhessék, tájékozódjanak
közösségteremtő tevékenységükről, újabb tagokat, támogatókat nyerjenek hasznos munkájukhoz. A VKC Televízió



fokozott figyelmet fordít a helyi szellemi értékek, természeti és épített tájkultúra bemutatására, - benne Budakalász
német és szerb anyanyelvű nemzetiségei kulturális örökségének, a hagyományőrző népművészeti tevékenység (zene,
tánc, kézművesség) népszerűsítésére.

Folytatjuk a Város Képviselőtestületének Üléseiről élő közvetítéseinket, emellett vallási műsorral, nagyobb
események élő- vagy felvételről történő közvetítésével szeretnénk a pontos tájékozódáshoz, és természetesen a
szórakoztatáshoz is hozzájárulni.



2. sz. melléklet

Budakalász Város közszolgálati havonta megjelenő újságjának a Budakalászi
Hírmondónak 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.

3. sz. melléklet

A város hivatalos internetes honlapjának (www.budakalasz.hu) üzemeltetése,
frissítése, fejlesztése.

Elvárások:

http://www.budakalasz.hu


 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 testületi anyagok, dokumentumok 0-24 órán belül letölthetően legyenek a honlapról,
 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,
 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.


