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Tisztelt-képviselő-testület!
Balatonboglár
Város
Önkormányzata
meghívásos
pályázat
kiírását
kezdeményezte2015. évben komplex média szolgáltatás tárgyában, amely
tartalmazta az írott sajtót, a helyi televíziót és valamint a honlapokat.
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületHumán Bizottsága,mint
javaslattevő a médiaszolgáltatásra és sajtótermékek kiadására benyújtott
pályázatokat
2016.január29-én a Közös Önkormányzati Hivatalbantartott
bizottsági ülésén megtárgyalta, hogy mely pályázót tartja alkalmasnak a
szolgáltatás elvégzésére az alábbiak szerint:
Balatonboglár Város Önkormányzat Humán Bizottságának 9/2016.(I.29.)
határozatábanmegállapította, hogy a kiírásnak megfelel minden pályázat,
határidőre megérkeztek, a képviselők részére biztosított volt a pályázatokba
történő betekintés. Az előírásoknak megfelelően történt minden az eljárásban.
A meghallgatásra valamennyi pályázó érvényes pályázatot
meghallgatásra kettő pályázó jelent meg személyesen.
A meghívott
anyagokat.

pályázók

nem

kívánták

kiegészíteni

a

adott

benyújtott

le.

A

pályázati

A
Humán
Bizottság
a
Médiatartalom-szolgáltató
által
nyújtandó
médiaszolgáltatásra és sajtótermék kiadására benyújtotthárom pályázat közül
Szentes László pályázatát javasolta elfogadni, amelyet a képviselő-testület el is
fogadott azzal a kikötéssel, hogy a megbízás időtartama: 1 év, 2016. március hó
1. napjától 2017. február 28. napjáig tart.
A fentiek miatt szükséges a képviselő-testületnek megtárgyalni a komplex média
tartalom szolgáltatásra kötött megállapodás felülvizsgálatát.
A komplex médiaszolgáltatás során a www.balatonboglar.hu honlappal
kapcsolatosan probléma forrásként megemlíthető az, hogy a honlap tartalmával
összefüggő honlapszerkesztés során olyan hibát vétett a médiaszolgáltató,ami
miatt fontos külön jogszabályokba előírt kötelezettségeinek nem tudott eleget
Balatonboglár Város Önkormányzata valamint a Közös Önkormányzati Hivatal.
Az előbbiekben leírtak következményeként javaslom megtárgyalniaz alábbi
határozat javaslatotaz előző komplex média szolgáltatás szempontjainak,mint
ajánlásfigyelembe
vételével,
azzal
a
kikötéssel,
hogy
a
komplex
médiaszolgáltatási megállapodás alól kerüljenek ki a www.balatonboglar.hu,
www.balatonboglar.com, www.szoloskislak.hu honlapok.

Határozati javaslat
Balatonboglár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Komplex
médiaszolgáltatásra -ami az írott sajtót és a helyi televíziót tartalmazza tárgyban új meghívásos pályázati eljárást kezdeményez, a Humán Bizottság által
már kialakított szempontrendszer alapján.
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Mészáros
Miklós
polgármestert,
hogy
Médiatartalom-szolgáltató
által
nyújtandó
médiaszolgáltatás pályázat nyertesével megállapodást kössön.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős. Mészáros Miklós polgármester

AJÁNLATI FELHÍVÁS
Komplex média tartalomszolgáltatás üzemeltetésére
Balatonbogláron
A felhívás célja:
A helyi médiumok üzemeltetésére megújult formában, melynek célja egy
színvonalas és érdekes, egymáshoz kapcsolódó települési információs
média létrehozása, ami magában foglalja a helyi újság szerkesztését és
üzemeltetését, valamint televíziós műsorok készítését és terjesztését
televíziós és online csatornákon.
Elvárások a pályázó felé a „Balatonboglári Hírek” újsággal kapcsolatban:
Megjelenésre vonatkozó adatok:
a) Példányszám: télen: 2800db/hó, nyáron: 3000db/hó
b) Alak: A/4
c) Oldalszám: 4 színes oldal, 8 fekete-fehér melyből reklám felület
maximum 20 %-a
d) Megjelenés: havonta, minden hónapban
e) A
lap
terjesztéséről
Balatonboglár
Város
Önkormányzata
gondoskodik.
f) A Balatonboglári Hírek digitalizált változatát minden hónapban
lapzártát követően megküldi a titkarsag@balatonboglar.hu levelezési
címre
g) A lap felelős szerkesztőjét az üzemeltető jelöli ki.
h) A grafikai és tördelő szerkesztői hátteret és a nyomdai előkészítést
az üzemeltető biztosítja.
Az újság tartalmára vonatkozó minimális elvárások:
a) A Balatonboglári Hírek helyi, közszolgálati médium, ezért a lap
irányvonalának az újságírói műfajok alkalmazásával meg kell
felelnie a közszolgálatiság követelményeinek.
b) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal működésével
összefüggő,
lakosságot
érintő
legfontosabb
információk
megjelenése,
c) az önkormányzat intézményei és azok munkájának bemutatása,
az aktuális eseményeikről való tájékoztatás, egyéb községi
információk közlése,
d) társadalmi szervezetek és ezek tevékenységének bemutatása,
e) városi ünnepségek, események ismertetése,
f) az egyházak hitéletével összefüggő események, kegyeleti hírek
megjelentetése,
g) a város sportéletének nyomon követése,

h) közérdekű
adatok,
terjedelemben),

impresszum

(fix

helyen,

állandó

a Balatonboglári Hírek
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szabadságának
figyelembevétele mellett a lap irányvonalát Balatonboglár Város
Képviselő-testülete
–
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a
Médiatörvény előírásai alapján határozza meg.
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A tartalom készítővel szembeni követelmények:
Fő feladatok:
a) a szerkesztői feladatok ellátása, a szerkesztőség vezetése, a
szerkesztőség munkájának koordinálása;
b) az adások technikai hátterének biztosítása (saját, vagy bérelt
technikával), a műsorkészítéssel kapcsolatos munka-folyamatok
irányítása;
c) az önkormányzati tudósítások, valamint a testületi ülések élő
adásának elkészítése;
d) Megállapodás megkötése egy a balatonboglári kábelrendszerem
fogható televízióval egy rendszeres balatonboglári műsorsáv
kialakításáról és abban az elkészített műsorok vetítéséről.
e) archiválási és hírmenedzselési feladatok elkészítése.
f) Önálló műsorsáv kialakítása a vele szerződött televízióban.
Kéthetente főműsor időben azaz 18-21 óra között.
g) A város életéről, eseményeiről készített televíziós anyagok
internetes megjelentetése önálló online csatorna kialakításával,
hogy az adások azoknak is elérhetők legyenek, akik nem
rendelkeznek helyi kábel előfizetéssel.
Felelős:
a) A televíziós műsorok tartalmáért, a szakmai irányításért és
különösen az adások műszaki kivitelezéséért, a műsorok
elkészüléséért és adásba kerüléséért, valamint a teljes műsor
archiválásáért. Az archivált anyag a Lukács Károly Városi
Könyvtárban kerüljön elhelyezésre.
b) A vonatkozó országos jogszabályok, továbbá az önkormányzat
vonatkozó rendeleteinek, szabályzatainak betartásáért.
Feltétel:
a) Média területen szerzett öt éves szakmai (lehetőleg vezetői)
gyakorlat, újságírói-szerkesztői gyakorlat.

b) Érvényes szerződés, vagy szándéknyilatkozat a műsorok
leadására olyan TV-vel, amely Balatonbogláron fogható.
c)
A pályázat elbírásánál előnyt jelent:
i) A média, újságírói vagy számítástechnikai felsőfokú, vagy
szakmai felsőfokú végzettség.
j) Online területen meglévő referenciák (honlap üzemeltetés,
működő Facebook felület vagy Youtube csatorna)
k) Televíziós referenciák, elsősorban helyi hír, vagy magazin
műsorok készítésében.
l) Újságírói referenciák nyomtatott, vagy online felületeken.
Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:
a) koncepció csatolása az ajánlati felhíváshoz, melyben röviden vázolja
elképzeléseit a helyi média formai és tartalmi megújításával,
igényesebbé tételével kapcsolatban.
b) A teljesítéshez rendelkezésre álló saját vagy bérelt eszközök,
berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával; nyomdai
háttér (alvállalkozó) bemutatásának leírása.
c) legalább 5 éves szakmai tapasztalat, referenciák.
Az ajánlatot a képviselő
keretében írja ki.
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A pályázatba meghívandó médiavállalkozók, vagy vállalkozások a
következők:
A szerződés időtartama: év.
Kezdés: 2017. március hó 01. nap – befejezés:
Kölcsönös megelégedettség esetén a szerződés meghosszabbítható.
Pénzügyi teljesítés negyedévente egyszer, 15 napos határidővel történik.
Az ajánlati összeget médiumokra külön vetítve kérjük megadni.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:2017. január hó 15. nap
Az ajánlatot írásban, zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati
példányban kérjük benyújtani a fent megjelölt időpontig, 8630
Balatonboglár, Erzsébet u. 11. szám alatt.

Ajánlati felhívások elbírálása:
Személyes meghallgatást követően, melynek időpontja 2017. 01. 15. és
2017. 01. 31. között időpontra esik, az ajánlattevők dokumentációinak
ismeretében a szerződéskötésre a Humán Bizottság tesz javaslatot és a
Képviselő-testület dönt a 2017. február havi ülésén.
A borítékra kérjük ráírni: „Balatonboglári Média
Tartalomszolgáltatás”

