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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 25-én
megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat szerződéskötésre a Kós Károly Kulturális Televízió ügyében 

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

212/2010. (V.25.) Kt. határozat
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:
 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

k. m. f.

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

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

Melléklet csatolva.



Ikt.szám: …../ … /2010
Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzat (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) mint
Megbízó képviselője Parlagi Endre polgármester

másrészről PO-BA Betéti társaság (székhely: Budapest, 1044 Kisfaludy u. 13., adószám:
21133576-241, cégjegyzékszám: 01-06-770733, bankszámlaszám: 17000019-11193225), képviselője:
Potzta Béla ügyvezető, mint Megbízott
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város értékeinek megjelenítésére, a város
hírnevének öregbítésére helyi televízió létrehozásáról határozott, amelynek a „Kós Károly
Kulturális Televízió” elnevezést adta. A képviselő-testület a helyi televízió létrehozására,
működtetésére pályázatot ír ki, és döntött arról, hogy a csatorna létrehozatalával kapcsolatos
költségekhez (stúdió kialakítása, műsorkészítéshez és sugárzáshoz szükséges eszközök beszerzése)
hozzájárul. A pályázat eredménytelenségét követően a képviselő-testület felhatalmazta a
Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Dera Tv-t üzemeltető Potzta Béla ügyvezetővel a helyi
televízió kialakításának lehetőségéről. Az egyeztetéseket követően a felek szerződést kötnek a Kós
Károly Kulturális Televízió kialakítására, működtetésére.

2. A megbízás tárgya:
A Kós Károly Kulturális Televízió létrehozása, kialakítása és üzemeltetése, kiemelve a
kulturális többletszolgáltatás biztosítását. A megbízás kiterjed a Tv létrehozásához szükséges
stúdió kialakítására, használatára, az eszközök beszerzésére, a humán erőforrás, a szükséges műszaki
tartalom és a csatornahely biztosítására, továbbá a kulturális, értéket közvetítő közszolgálati
műsorszolgáltatásra.

3. A megbízás időtartama:
A megbízás 2010.június 1-től 2011. május 31-ig szól. A szerződéskötés után az eszközök
beszerzésének határideje: 2010. június 15. Az ORTT engedély beszerzésének határideje: 2010. június
30. A műsorsugárzás megkezdésének ideje: 2010. július 01.

4. A Megbízott kötelezettségei:
4.1.  A műsorszolgáltatáshoz szükséges az ORTT engedélyének beszerzése, amely a Megbízott

feladata.
4.2.  A Megbízott köteles a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény és az ORTT

rendelkezéseit, a műsorszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeket betartani. Jogsértésének
következményeiért teljeskörű felelősséget vállal.

4.3. A helyiséghasználat és a helyiséget terhelő közüzemi díjak térítésére vonatkozóan a Megbízott
köteles a Megbízó által fenntartott intézménnyel szerződést kötni a helyiség átadása előtt.

4.4. A Megbízott biztosítja a Tv működéséhez szükséges személyi feltételeket, többek között a Kós
Károly Kulturális Tv „arcát” (továbbiakban: helyi riporter) megjelenítő műsorvezető-riporter
munkatársat is. A helyi riportert a felek együttes kiválasztása után a Megbízott foglalkoztatja a
számára biztosított működési kiadásokra biztosított összeg terhére.

4.5. A megbízás ideje alatt a felek vállalják, hogy hetente szerkesztőségi egyeztető megbeszélést
tartanak, amelyen a helyi riporter is jelen van. A Megbízott ezen felül köteles az
Önkormányzattal, intézményeivel, a város civil szervezeteivel, sajtóorgánumával folyamatosan
kapcsolatot tartani, tőlük információt kérni.

4.6. A Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés mellékletét képező műsorterv és közszolgáltatási
szabályzat szerint biztosítja a műsorszolgáltatást. Műsorstruktúráját úgy alakítja ki, hogy:



 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.

4.7.  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.

4.8.  A Megbízott a szerződés teljesítéséről, a működésre biztosított összeg felhasználásáról köteles
félévente az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási
Bizottság számára szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, majd legkésőbb 2011. június 15.
napjáig köteles Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének írásban és a Megbízó
által jelzett ülésen személyesen beszámolni.

4.9.  A Megbízott kijelenti, hogy vállalja a Kós Károly Kulturális TV jelen szerződés szerinti
kialakítását, üzemletetését, és ennél fogva valamennyi, a TV üzemeltetéséhez kapcsolódó
jogosultság kizárólagos tulajdonosa, a TV-vel szemben fennálló kötelezettségek viselője.

4.10. 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 felhasznállhatja.

4.11. A Megbízott köteles a műsorszolgáltatáshoz szükséges egyéb szerződések 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.

4.12. A Megbízott vállalja, hogy minden beruházási tételnél szem előtt tartja a HD minőségre való
áttérés feltételeit. A szerződés ideje alatt a műszaki feltételeket előkészíti a HD adásra, valamint a
felvételeket HD adásra alkalmas módon és minőségben készíti el.

4.13. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa végzett tevékenységet a Megbízó nevében az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bármikor jogosult ellenőrizni. A Megbízott az ellenőrzést
köteles mindenben elősegíteni.

4.14. A Megbízott térítésmentesen biztosítja a rendelkezésre álló eszközökön kívül a Kós Károly
Kulturális Tv működéséhez szükséges saját eszközeit is.

5. A Megbízó kötelezettségei:
5.1.  A Megbízó térítésmentesen biztosítja az eszközök elhelyezéséhez és a TV működéséhez

szükséges helyiséget, amely a Kós Károly Általános Művelődési Központ Faluházának
Központban (2011 Budakalász, Szentendrei út 9.) földszintjén található.

5.2.  A Megbízó vállalja, hogy a szerződés időtartamára a Megbízott közszolgálati információs
feladatainak elősegítése érdekében a helyi kábeltelevíziós rendszeren csatornahasználati díj
ellenében a Kós Károly Kulturális TV számára analóg vagy digitális televíziós csatorna
változatlan továbbközvetítésére alkalmas frekvenciatartományt (csatornát) biztosít, továbbá
lehetővé teszi, hogy azon a TV műsorát – ideértve az értéknövelő és kiegészítő szolgáltatásokat is
– egyidejű változatlan vezetékes továbbközvetítéssel a kábelrendszerhez csatlakozott előfizetők
számára folyamatosan szolgáltathassa.

6. Megbízási díj:



6.2.1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 164/2010. (IV.27.) Kt. határozata
alapján a Kós Károly Kulturális Televízió létrehozásához legfeljebb bruttó 5.000.000 Ft-ot
biztosít a kulturális többletszolgáltatás érdekében eszközbeszerzésre.

6.2.2. Ezen összegből történő eszközbeszerzés előtt a Megbízott köteles legalább 3 különböző
forgalmazótól árajánlatot beszerezni ugyanazon műszaki paraméterekkel rendelkező
eszközökre, melyek közül a Megbízó és a Megbízott közötti egyeztetést követően a Megbízott
választja ki az eszközöket és vásárolja meg úgy, hogy azok a beszerzést követően a Megbízó
tulajdonát képezik.

6.2.3. Jelen szerződéssel a Megbízó az eszközöket térítésmentesen átadja a Megbízott részére a
szerződés idejére azzal a feltétellel, hogy a Megbízott azokért teljeskörű felelősséget vállal.

6.2.4. A rendeltetésszerű használat során keletkezett amortizációs költségek a Megbízót terhelik.
6.2.5. Az eszközök kiválasztása során a Megbízó és a Megbízott törekednek arra, hogy azok a

műsorszolgáltatáshoz elengedhetetlenül szükséges audovizuális eszközök legyenek.
6.2.6. Jelen szerződés lejártát követően a Megbízott köteles a rábízott műszaki eszközökkel

elszámolni a Megbízó által fenntartott Kós Károly Általános Művelődési Központ – Faluháza
számára.

6.2. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 165/2010. (IV.27.) Kt. határozata alapján
a Kós Károly Kulturális Televízió működésére 6.000.000 Ft-ot biztosít a jelen szerződésben
foglaltaknak megfelelően. A Megbízó ezen összeget két részletben utalja át a Megbízott részére a
megadott számlaszámra:
 az első részletet, azaz 4.000.000 Ft-ot a Megbízó a szerződéskötés aláírását követő 10

munkanapon belül,
 a második részletet, azaz 2.000.000 Ft-ot a szerződésben foglaltak teljesülése esetén 2010.

október 15.

7. Jogkövetkezmények:
7.1. Amennyiben a Megbízott által készített és a budakalászi háztartásokban fogható 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.
7.2. Amennyiben a szerződésben foglaltak a Megbízottnak felróható okból nem teljesülnek, a
Megbízott 20.000 Ft/ nap kötbért köteles fizetni a Megbízó számára. A Megbízott szerződésszegése
esetén a Megbízó képviselője jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására is, amely a
működésre kapott összeg azonnali visszafizetését vonja maga után.
7.3. A Felek esetleges jogvitájára a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók.
8. A szerződés mellékletei:
 közműsor szolgáltatási szabályzat
 műsorterv
 műsorstruktúra
 tervezett műsorok ismertetése
 Kós Károly Kulturális Tv eszközlista
 kulturális többletszolgáltatás meghatározása

9. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budakalász, 2010. május hó ….. nap

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

Parlagi Endre polgármester         Potzta Béla ügyvezető




