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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat szerződéskötésre a Kós Károly Kulturális Televízió ügyében 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2010. áprilisában megtartott ülésén tárgyalta a Kós Károly 

Kulturális Televízió (a továbbiakban: KKKTV) létrehozásáról szóló előterjesztést. 

A Képviselő testület az alábbi döntéseket hozta: 

 
161/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly Kulturális 

Televízió létrehozására és működtetésére kiírt pályázatot érvényesnek, de 

eredménytelennek nyilvánítja.  

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 
 
162/2010. (IV.27.) Kt. határozat  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy 

Budakalászon olyan televízió működjön, amely alapvetően képes a település 

értékeinek, hagyományainak, kulturális örökségének hiteles megjelenítésére.  

Felelős: polgármester 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 

 
163/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy folytasson egyeztetést a Budakalászon jelenleg is közműsor-szolgáltatóként 

jelen lévő Dera TV képviselőivel arról, hogy a Dera TV milyen kulturális 

többletszolgáltatásokat tud felvállalni. 
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A Képviselő-testület fontosnak tartja rögzíteni, hogy a kulturális 

többletszolgáltatások konkretizálása mellett igényt tart arra is, hogy ezen 

többletszolgáltatásokat egy külön munkatárs végezze és felügyelje a Kós Károly 

Kulturális Televíziót működtető kft. részéről. 

Felelős: polgármester 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 

 
164/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kós 

Károly Kulturális Televízió létrehozatala kapcsán az eszközbeszerzésre elkülönített 

15M Ft-ból legfeljebb az összeg harmadáig, 5M Ft-ig a kulturális többletszolgáltatás 

biztosítása érdekében szerezhetők be eszközök. 

Felelős: polgármester 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 

 
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.  
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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 

 

A pályázókat tájékoztattuk a Képviselő-testület döntéséről, átvezetjük a költségvetési 

rendeleten a működési támogatásra vonatkozó változásokat, egyben megkezdtük a 

tárgyalásokat a Dera TV-t üzemeltető gazdasági társasággal. Az előkészített és a 

felek által egyeztetett szerződéstervezet az alábbiakat tartalmazza: 
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A szerződő partner a Dera TV-t is működtető PO-BA Bt., képviselője Potzta Béla 

ügyvezető. A Kós Károly Kulturális Televízió a város értékeinek és hagyományainak 

megjelenítésére szolgál. A szerződés deklarált célja a stúdió kialakítása, a szükséges 

eszközök beszerzése, a csatornahely biztosítása, a szervezeti keretek rögzítése. 

A megbízás 2010. június 1-től 2011. május 31-ig szól, a szükséges eszközöket két 

héten belül, az ORTT engedélyét július 1-ig be kell szerezni. 

A megbízott felel a KKKTV szabályszerű működéséért, a használt helyiségért, a 

rábízott eszközökért. Budakalász igényeinek kielégítése céljából külön 

műsorstruktúrát és helyi riportert foglalkoztat, rendszeres egyeztetéseken vesz részt. 

Műsorpolitikájában érvényre juttatja különösen az alábbi elveket: 

- 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. 

Feladatát képezi az is, hogy közérthető nyelvezettel segítsen megértetni az 

önkormányzati döntések lényegét. A megbízott tevékenységéről részletesen, 

szabályozott módon beszámol, teljes körűen üzemelteti a televíziót, megköti azokat a 

szerződéseket, amelyek a szabályszerű működést biztosítják. 

Az adásokat, anyagokat a KKKTV tárolni fogja, arról szükség szerint másolatot ad. 

A HD-minőségű adások iránti igények kezelése érdekében a szükséges műszaki 
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feltételeket a KKKTV folyamatosan vizsgálni fogja. A megbízott saját eszközparkját 

is rendelkezésre bocsátja a folyamatos adás-sugárzás érdekében. 

 
Az önkormányzat nem kér bérleti díjat a Kós Károly ÁMK-ban biztosított stúdióért, 

de a rezsiköltséget a megbízott fizeti külön megállapodás alapján. A 

csatornahasználatra vonatkozó szerződést a Kábel TV Kft. és a megbízott külön köti 

meg. 

Az Önkormányzat bruttó 5M Ft. összeget biztosít eszközbeszerzésre, 6 M Ft. 

összeget pedig működési támogatásként ad át a megbízottnak. Az 5 M Ft.-ból 

beszerzett eszközök – elsősorban audiovizuális eszközök - önkormányzati 

tulajdonban maradnak.  

A szerződés kellően szigorú feltételeket szab a folyamatos minőségi 

műsorszolgáltatás biztosítása érdekében, díjcsökkentéssel és kötbérrel szankcionálja 

a nem megfelelő teljesítést. 

A szerződés mellékleteit képező dokumentumokat mellékeljük. 
 
Javaslom a következő határozati javaslat elfogadását: 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly Kulturális 

Televízió (a továbbiakban: KKKTV) létrehozására és működtetésére, a város 

értékeinek és hagyományainak megjelenítésére 2010. június 1-től 2011. május 31-ig 

tartó, határozott idejű szerződést köt a PO-BA Bt.-vel (képv.: Potzta Béla ügyvezető, 

a továbbiakban: megbízott). A megbízott felel a KKKTV szabályszerű működéséért, 

a Kós Károly ÁMK-ban általa használt stúdióért, a rábízott eszközökért. A megbízott 

Budakalász igényeinek megfelelően külön műsorstruktúrát és egyeztetett módon 

kiválasztott helyi riportert foglalkoztat, rendszeres egyeztetéseket folytat a 

folyamatos műsorszolgáltatás érdekében. Műsorpolitikájában érvényre juttatja 

különösen az alábbi elveket: 
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- 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 úgy határoz, hogy 2010. évi költségvetési rendeletében 

elkülönített bruttó 6 M. Ft. működési támogatást teljes egészében a megbízottnak 

adja a kulturális többletszolgáltatások biztosítása érdekében. 

A Képviselő-testület bruttó 5M. Ft. összeget biztosít a KKKTV működtetéséhez 

szükséges audiovizuális eszközök beszerzésére, amely eszközök az önkormányzat 

tulajdonát képezik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

szerződés megismert tartalommal és mellékletekkel együtt történő aláírására.   

 
Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 
 
Budakalász, 2010. május 20. 
 

Parlagi Endre 
Polgármester 

 
Melléklet: szerződés-tervezet és mellékletei 


