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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április
27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat döntéshozatalra a Kós Károly Kulturális Televízió
létrehozására és működtetésére kiírt pályázat ügyében

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

165/2010. (IV.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a 163/2010 (IV.27.) és a 164/2010. (IV.27.) Kt. határozatban
foglalt kritériumoknak való megfelelés esetén, külön
képviselő-testületi döntés alapján a 2010. évi költségvetésben a
televíziók támogatására elkülönített 3M Ft. összeget további
legfeljebb 3M Ft.-tal megemeli, és a legfeljebb 6M Ft. egészét a
kulturális többletfeladatokat megvalósító televízió részére adja át.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési
rendelet fentieknek megfelelő tartalommal történő módosításának
előkészítésére. A televíziók működési támogatása 3M Ft-tal történő
megemelésének fedezete: a Kós Károly Kulturális Televízió
létrehozatala kapcsán az eszközbeszerzésre elkülönített 15M
Ft.-ból realizált megtakarítás részleges átcsoportosítása.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert annak az
együttműködési megállapodásnak az előkészítésére, amelynek
része
 A Kós Károly Kulturális Televízió működtetésére kiírt

pályázatban rögzített kulturális többletszolgáltatások konkrét
tartalma,

 Az Önkormányzattal együttműködő szakmai partner, a Dera TV
kötelezettségvállalása arra, hogy a Budakalászt érintő műsorok,
különösen a kulturális többletszolgáltatás tekintetében külön
szakértő munkatárs feladata a műsorkészítés,



 Annak a konkrét, a kulturális többletfeladatokhoz kötődő
eszközigénynek a megnevezése, amely a Dera TV
feladatellátását szolgálja, ugyanakkor a város tulajdonában
marad, illetve az ehhez kapcsolódó előzetes költségek
feltüntetése, árajánlatokkal való alátámasztása,

 A szerződést a felek a Képviselő-testület általi jóváhagyástól és
a szerződés aláírásától számított egy teljes évre kötik meg.

Az előkészített szerződéstervezetről a Képviselő-testület soron
következő rendes ülésén dönt.
Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület
22/2010. (I.26.) Kt. határozatát, 23/2010. (I.26.) Kt. határozatát,
valamint 24/2010. (I.26.) Kt. határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése
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