BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Sorszám: 10.

Ügyiratszám: 50-2/ 2018.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 14. napján tartandó ülésére
Tárgy: Médiatartalom-szolgáltató által nyújtandó médiaszolgáltatásra és
sajtótermék kiadására vonatkozó szerződés
Az előterjesztést készítette: Tóth Zoltán igazgatási osztályvezető
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Tárgyalta: PVÜB, HB, JANKOVICH RÖNK
Tanácskozási joggal meghívott:
Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból jóváhagyta:
Dr. Markó Péter jegyző

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Tisztelt-képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
Balatonboglár Város Önkormányzata komplex médiatartalom szolgáltatásra kötött
szerződést Szentes László egyéni vállalkozóval 2017. március 1-től 2018. február 28-ig
tartó időszakban.
Vállalkozó a szerződés 1.2. pontjában vállalta, hogy az önkormányzat tisztségviselői
közül a polgármesternek havonként egy alkalommal, a bizottság elnökének kéthavonta
egy alkalommal, az önkormányzati képviselőnek háromhavonként egy alkalommal
megjelenést biztosít a Balatonboglári Hírek újságban, valamint a Városi Televízióban.
Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a polgármesternek
nem biztosított havonta egy alkalommal megjelenést a Balatonboglári Hírek újságban
és a Városi Televízióban sem.
A Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat vezetője az elmúlt egy évben
egyetlen alkalommal sem szerepelt a Balatonboglári Hírek újságban, illetve a Városi
Televízióban sem.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke részére sem biztosította a kéthavonta
történő megjelenést, sem a Balatonboglári Hírek újságban, sem a Városi Televízióban.
A bizottság elnöke az elmúlt egy évben egyszer sem szerepelt sem a Balatonboglári
Hírek újságban, sem a Városi Televízióban.
A szerződésben Szentes László vállalta, hogy a balatonboglári kábelrendszeren fogható
televízió csatornán keresztül élő közvetítést ad a testületi ülésekről, ezen
kötelezettségének sem tett eleget.
Szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy kidolgozza a város internetes
megjelenését egyedi szerkezettel, ez nem történt meg, a város honlapja a mai napig is
statikus.
Ugyancsak vállalta, hogy havi tájékoztatást biztosít az online felületek látogatottságáról
az önkormányzat részére, mely szintén nem teljesült.
A Balatonboglári Hírek több alkalommal is késve jelent meg.
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A szerződés sorozatos megsértése, illetve az abban foglaltak be nem tartása miatt, a
polgármester 2017. június 12-én felhívta vállalkozót a szerződésben foglaltak
betartására.
A felhívásban jelzett problémákat Szentes László mind a mai napig nem orvosolta és a
szerződés pontjainak betartására felszólító levélre sem válaszolt a mai napig.
Tekintettel arra, hogy Szentes László a szerződésből eredő kötelezettségeinek nem tett
eleget, a szerződést nem tartotta be, azt az írásbeli felhívás ellenére sem orvosolta, a
vele való további szerződéshosszabbítást a sorozatos szerződésszegés miatt nem
javaslom.
Határozati javaslat
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a médiaszolgáltatásra és
sajtótermék kiadására Szentes Lászlóval 2017. március 1-én komplex médiatartalom
szolgáltatásra vonatkozó szerződést nem kívánja meghosszabbítani.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős. Mészáros Miklós polgármester

