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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 65/2015./III.26./ számú határozatban foglaltak szerint pályázatot írtunk ki a Pásztói 
Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak és nyomdai munkáinak ellátására. 
 
 
1. A lap nyomdai munkáinak ellátására határidőben három pályázat érkezett be. 

A pályázókat és az előírt feltételek teljesítését az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 
 
 

Pályázó neve 3 éves nyomdai 
munka igazolása 

referenciák 
bemutatása 

elvárt megbízási díj 
 

Visual Print Kft. nincs 
(céginfón beszerzett 
információ szerint 
2002. év óta működik a 
cég) 

nincs 41,60+ÁFA/ pld 
A 4000 címre 
kiszállítást nem 
tartalmazza, a 
kiszállítást nem is 
vállalja. 
Össz: 166 400+ÁFA 

MédiaBC Kft. van 
2006. év óta működik 

van 52,50+ÁFA/pld 
Össz: 210 00+ÁFA 
 
4000 címre kiszállítva 
4,70+ÁFA/pld 
Össz: 18 800+ÁFA 

Berei és Társa Kft. nincs 
(céginfón beszerzett 
információ szerint 
2008. év óta működik a 
cég) 

van 44,50+ÁFA/pld 
Össz: 178 000+ÁFA 
Szállítás: 4 500 Ft. 
A 4000 címre történő 
kiszállítást nem 
tartalmazza. 

 
 
Formailag a Visual Print Kft. és a Berei és Társa Kft. nem felel meg a pályázati 
kiírásnak, mivel egy vagy két kötelező csatolmány hiányzik a pályázatukból. Ezen túl 
a Visual Print Kft. nem vállalja a kiszállítást, a Berei és Társa Kft. pedig ajánlatában 
nem nyilatkozik a kiszállításról. 
A Visual Print Kft. budapesti székhelyű, hatvani telephelyű cég. 
A MédiaBC Kft. pásztói székhelyű cég. 
A Berei és Társa Kft. mogyoródi székhelyű cég. 
Mivel a három ajánlat közül kettő sem formailag, sem tartalmilag nem felel meg a 
kiírásnak, javaslom a pásztói székhelyű MédiaBC Kft. megbízását. 
 
 
 
 



2. A lap felelős főszerkesztői feladatok ellátására határidőben kettő pályázat érkezett 
be. 
A pályázókat és az előírt feltételek teljesítését az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 
 

 

 
* A MÚOSZ Érdekvédelmi Kódex az újságíróként végzett újságírói munka legkisebb 
havi díjazását a hatályos jogszabályok alapján az adott időpontban érvényes 
minimálbérekhez köti azzal, hogy a minimálbérek változásakor a havi díj mértékét 
arányosan módosítani kell. 2015. évben 105 eft/hó vagy /lapszám? 
 
 
Formailag Csépe Norbert pályázata nem felel meg a kiírásnak, mivel sem a 
referenciákat, sem a szakképzettséget nem igazolta. Az elvárt megbízási díj 
meghatározása nem egyértelmű, nem derül ki, hogy az egy lapszámra, vagy egyhavi 
díjra vonatkozik. 
Mivel két ajánlat közül egy formailag nem felel meg a kiírásnak, javaslom Lakatos 
Katalin megbízását. 
 
A nyomdai pályázatokból az ajánlati részeket, a főszerkesztői pályázatokból a 
lapterveket csatoljuk az előterjesztéshez. A további dokumentumok megtekinthetők az 
Igazgatási és Szociális Osztályon. 
A fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pályázó neve szakmai 
gyakorlat 

referenciák 
bemutatása 

a lap 
tervezetének 
bemutatása 

önéletrajz erkölcsi 
bizonyítvány 

szakképzettség 
igazolása 

elvárt 
megbízási 

díj 
Csépe Norbert önéletrajz

ban 
foglaltak 
szerint: 
1999-
2006-ig 

nincs csatolva van megkérés 
alatt 

nincs MÚOSZ 
Érdek-
védelmi 
Kódexben 
meghatáro-
zottak 
szerint  * 

Lakatos Katalin önéletrajz
ban 
foglaltak 
szerint: 
2005-
2015-ig 

van csatolva van megkérés 
alatt 

van: 
szakirányú 
egyetemi 

180 
eft+ÁFA 
negyed-
évente 



I. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Lakatos Katalint 2015. 
május 1-jétől 2016. április 30-ig a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak 
ellátásával. Felhatalmazza polgármesterét a pályázati kiírásnak és a pályázó 
ajánlatának megfelelő tartalmú szerződés megkötésére. 
Felelős:     polgármester 
Határidő:  szöveg szerint 
 
 
 

II. Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a MédiaBC Kft-t 2015. 
május 1-jétől 2016. április 30-ig a Pásztói Hírlap nyomdai munkáinak ellátásával. 
Felhatalmazza polgármesterét a pályázati kiírásnak és a pályázó ajánlatának megfelelő 
tartalmú szerződés megkötésére. 
Felelős:     polgármester 
Határidő:  szöveg szerint 
 
Pásztó, 2015. április 21. 

 
Dömsödi Gábor 
   polgármester 

Határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
        jegyző 
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