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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ez év januári ülésén nem hozott döntést a Pásztói 
Hírlap és a Városi TV működtetéséről, támogatásáról, hanem azt a költségvetés elfogadásához 
kötötte. A költségvetésben az előző évekhez hasonlóan 1200 – 1200 eft-ot biztosított a fenti 
feladatokra. 
 
 

1. Pásztó Város Önkormányzata 1999-ben határozatlan idejű megállapodást kötött Tóth József 
 egyéni vállalkozóval, hogy a közszolgálatiság jegyében Városi TV-t üzemeltessen a
 lakosság tájékoztatása céljából.  
Mivel a városban működő másik szolgáltató a Városi TV-vel azonos feladatokat támogatás 
nélkül látja el, nem indokolt a Városi TV kizárólagos támogatása, célszerű a támogatást új 
alapokra helyezni, a szolgáltatásra pályázatot kiírni. 
A jelenlegi szolgáltatóval kötött megállapodás 5. pontja értelmében a megállapodás mindkét 
fél részéről felmondható a tervezett felmondási határnapot megelőzően 30 nappal bejelentett 
írásbeli nyilatkozattal. 

 
2. A Pásztói Hírlap szerkesztésére és kiadására rendelkezésre álló forrás negyedévenkénti 

megjelentetést tesz lehetővé. Az ehhez szükséges pályázati kiírásokat az előterjesztés 
melléklete tartalmazza. Javaslatot teszek továbbá a lap szerkesztőbizottságának 
megválasztására is a költségvetés elfogadásakor elhangzottak szerint. 

 
 
 
 
1. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a helyi televízió működtetésével 
kapcsolatos javaslatot és az alábbiak szerint dönt: 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Tóth József egyéni vállalkozó között 
létrejött, a Városi TV működtetésére vonatkozó megállapodást 2015. április 30. napjával 
felmondja. 

2. A Képviselő-testület ezen határozat mellékletében foglaltak szerint pályázatot ír ki a helyi 
televízió üzemeltetésére. 

 
 
Pásztó, 2015. március 16. 
 
 
         Dömsödi Gábor 
            polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 Dr. Sándor Balázs 
        jegyző 
 



 
2. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Hírlap kiadásával 
kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt: 

1. A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatok 
ellátására a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint. 

 
 Határidő: felhívás megjelentetésére 2015. március 30. 
 Felelős: polgármester 
 

2. A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak ellátására a 
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint. 

  
 Határidő: felhívás megjelentetésére 2015. március 30. 
Felelős: polgármester 
 

3. A Képviselő-testület az alábbiak szerint megválasztja a Pásztói Hírlap szerkesztőbizottságát. 
  
 Felelős főszerkesztő: a pályázata alapján megbízott mindenkori felelős főszerkesztő 
 Tagjai:  Dömsödi Gábor polgármester, 
   Farkas Attila alpolgármester, 
   dr. Halász István bizottsági elnök, 
   Barna Tibor Józsefné bizottsági elnök, 
   dr. Becsó Károly Csaba bizottsági elnök. 
 
 
Pásztó, 2015. március 16. 
 
         Dömsödi Gábor 
            polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 Dr. Sándor Balázs 
        jegyző



 1. határozati javaslat melléklete 
 

Pályázati felhívás helyi televízió üzemeltetésére 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet helyi televízió üzemeltetésére. 
A helyi televízió működtetését gyakorlattal és referenciákkal rendelkező a városi televíziós 
szolgáltatásra vonatkozó hatósági engedéllyel és megfelelő technikai háttérrel rendelkező szolgáltatóval 
kívánja ellátni.  
A szolgáltató kiválasztása érdekében pályázati felhívást jelentetett meg Pásztó Város honlapján. 
Az érdeklődő és ajánlattételre készülő szolgáltatók részére az alábbi részletes pályázati feltételeket 
határozza meg:  
 
1. A szolgáltatás időtartamára vonatkozó előírások:  

1. a szolgáltatásra vonatkozó szerződést a nyertes ajánlattevővel a pályázatot kiíró 4 éves 
határozott időre köti meg,  

2. a szerződés megszüntetésére bármelyik fél 3 hónapos  felmondási idővel, előzetes 
írásbeli közlés alapján jogosult, melytől eltérően közös megegyezéssel rövidebb 
határidőben is megállapodhatnak.  

 
2. A működtetési jog elnyerésének szakmai feltételei:  

1. az ajánlattevő helyi műsorok készítésére vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkezzen,  
2. az ajánlattevő a helyi televíziós műsorok készítéséhez szükséges technikai 

felszerelésekkel és személyi feltételekkel rendelkezzen,  
3. az ajánlattevő legalább három éves, a szakterületen meglévő gyakorlatot tudjon igazolni,  
4. az ajánlattevő az általa készített önkormányzati hírműsorokból álló referenciákkal 

rendelkezzen.  
 
3. Egyéb feltételek:  

Az ajánlattevő a kábeltelevíziós hálózat tulajdonosával és üzemeltetőjével kötött előzetes 
megállapodást csatoljon be arra vonatkozóan, hogy a rendszer helyi televíziózás igényeinek 
megfelelő átalakítását közösen a szolgáltatás megkezdéséig elvégzik,  
Az üzemeltetéssel kapcsolatos szakmai elképzelésüket mellékletként fejtsék ki.  
 

4. Kért szolgáltatási tartalom:  
1. a munkaterv szerinti képviselő-testületi ülések közvetítése (évi 12 - 16 alkalommal),  
2. a nemzeti és városi ünnepek alkalmából tartott rendezvényekről szerkesztett műsor 

készítése  
3. a szerkesztett képújság segítségével az írásos önkormányzati közlemények 

megjelentetése.  
 
5. A szolgáltatásért fizetendő díj ütemezésére, fizetési határidejének meghatározására ajánlattétel.  
 
A kiíró tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a helyi televízió műsorszolgáltatási idejében a pályázatban 
kért szolgáltatási tartalmon kívüli adásidőben reklámokat, hirdetéseket, tájékoztató és egyéb műsorokat 
szolgáltasson bevételei bővítése, a gazdaságosság megteremtése, a nézettség növelése érdekében.  
A részletes pályázati feltételekkel kapcsolatos előírásoknak való megfelelést dokumentációk hiteles 
másolatával, a referenciákat az ellenőrzést segítő kontakt személyek megnevezésével és elérhetőségük 
feltüntetésével, a további szakmai feltételeket pedig más hitelt érdemlő módon pl. eszközjegyzékkel stb. 
kell bizonyítani.  
A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben nem tud bármely ok miatt egyetlen 
pályázatot sem elfogadni a szerződés megkötésétől eláll és eredménytelenséget hirdet.  
A pályázat benyújtásának helye: Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
 A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 15. 
A pályázat elbírásának határideje: 2015. április 30. 



2. határozati javaslat 1. számú melléklete 
 

Pályázati felhívás a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztőjének megbízására. 
 
 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Pásztói Hírlap felelős 
főszerkesztői feladatok ellátására.  

A megbízás 2015. április 1-jétől határozott időre, 1 évre szól. 
A Pásztói Hírlapot az önkormányzat negyedévente kívánja megjelentetni 12 oldalon. 

 
Pályázati feltételek: 

• újságírói, lapszerkesztői, kiadványszerkesztői gyakorlat,  
• a pályázó által szerkesztett kiadványok referenciaként történő bemutatása,  
• a lap tervezetének (megjelenés, arculat, rovatok, egyéb tartalmi elemek) mellékelése a 

pályázathoz, 
• a pályázó által megjelölt elvárt megbízási díj megjelölése. 

Előnyt jelent: felsőfokú iskolai végzettség, (média szak, újságírói szakmai gyakorlat) 
 

A pályázathoz szükséges dokumentumok: 
• EUROPASS önéletrajz 
• erkölcsi bizonyítvány (90 napnál nem régebbi) 
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (ok) 

      
A pályázat benyújtásának helye: Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
  
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 15. 
  
A pályázat elbírásának határideje: 2015. április 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. határozati javaslat 2. számú melléklete 
 
 

Pályázati felhívás a Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak ellátására 
 
 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Pásztói Hírlap nyomdai 
munkáinak ellátására. A megbízás 2015. április 1-jétől határozott időre, 1 évre szól. 

A Pásztói Hírlapot az önkormányzat negyedévente kívánja megjelentetni 12 oldalon, 4 szín 
nyomással, 90 gr-os műnyomó papíron, 4000 példányban, minden pásztói címre kiszállítva. A lapot 
felelős főszerkesztő vezetésével szerkesztőbizottság szerkeszti. 

Pályázati feltételek: 

• legalább 3 éves nyomdai munka igazolása,  

• a korábban szerkesztett kiadványok referenciaként történő bemutatása,  

• a pályázó által megjelölt elvárt megbízási díj megjelölése. 

 

A pályázat benyújtásának helye: Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
  
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 15. 
  
A pályázat elbírásának határideje: 2015. április 30. 
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