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A tárgyalandó témakör tárgya: 
Pályázati kiírás az Őrbottyáni Hírmondó kiadására 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Őrbottyán Város Önkormányzatának újonnan megalakult képviselő-testülete kiemelten fontos feladatának 
tekinti, hogy a Képviselő-testület, annak szervei és intézményei és Őrbottyán Város lakossága közötti 
kommunikáció minél hatékonyabb, gördülékenyebb legyen. Már a választásokat megelőzően is 
nyilvánvalóak voltak azok a nehézségek, problémák, melyek a lakossággal való kapcsolattartás, 
információáramlás területén jelentkeztek. Éppen ezért a Képviselő-testület létrehozta a kommunikációs 
feladatokkal megbízott tanácsnok intézményét, illetve megalakulását követően több alkalommal folytatott 
le megbeszéléseket, egyeztetéseket annak érdekében, hogy az Önkormányzat kommunikációs 
megújulása végbemehessen. 

A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésén zárt ülés keretében foglalkozott az Önkormányzat két fő 
kommunikációs csatornájának, vagyis Őrbottyán Város Önkormányzat honlapjának és az Őrbottyáni 
Hírmondó megújulásának kérdéskörével. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2015. (I. 
28.) számú határozatában úgy döntött, hogy a jelenlegi, az Őrbottyáni Hírmondó című lap kiadására és 
szerkesztésére határozatlan időre megkötött szerződést felmondja. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete mind honlapja, mind hivatalos kiadványa tekintetében 
tartalmi és kiviteli változtatásokat kíván megvalósítani. Az eddigi tapasztalatok, a lakossági és képviselői 
jelzések alapján ezen médiumok tekintetében megújulására van szükség. Az Őrbottyáni Hírmondó mind 
kivitelét, mind tartalmi elemeit tekintve elavultnak tekinthető, az elmúlt években nem változott, megjelenési 
formája többek között nem tükrözi a várossá válás folyamatát. A képviselő-testület döntése értelmében 
indokolt egy, a városhoz méltóbb kiadványt a lakossághoz eljuttatni. 

Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező pályázati 
kiírást és a határozati javaslatban foglaltakat vitassa meg és döntsön a pályázat kiírásáról. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 

AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2015. (I. 28.) számú határozata az Őrbottyáni 
Hírmondó és az őrbottyáni honlap szerződésének felmondásáról 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

Őrbottyán Város Önkormányzatának szabályzata a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási 
rendjéről 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE 

Az újság kiadásának költségeit a költségvetésbe kell tervezni 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

 



6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (II. 25.) határozata az Őrbottyáni 
Hírmondó kiadásával és szerkesztésével kapcsolatosa n 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Hírmondó kiadására 
és szerkesztésére meghívásos eljárással választja ki a szolgáltatót. 

1. Felkéri a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 
megfelelően a felhívást küldje ki. 

2. A szolgáltató kiválasztásáról a Képviselő-testület dönt. 

3. A Képviselő-testület ülésén a meghívott ajánlattevők mutassák be pályázati anyagukat, referenciájukat 
az újság szerkesztése tekintetében. A pénzügyi ajánlatnak tartalmaznia kell az újság szerkesztésének és 
kiadásának teljes költségét. 

4. Az ajánlattevő készítsen komplett ajánlatot a Hírmondó kiadására és szerkesztésére. Az Őrbottyáni 
Hírmondóban megjelenő hirdetések bevétele az önkormányzatot és az ajánlattevőt 50-50 %-ban illeti 
meg. Az ajánlattevő tegyen javaslatot a 12 oldalas színes újság szerkezetére, állandó rovataira. 8 
oldalnak a településről kell szólnia és biztosítani kell a kiegyensúlyozott tájékoztatást a lakosság számára 
olvasmányos, érhető nyelven. A terjesztést továbbra is Őrbottyán Város Önkormányzata szervezi. 
Hírmondó darabszáma: 3000 darab. A szerződés határozatlan időre szól, 60 napos felmondási idővel. Az 
ajánlattevő mutassa be referenciáit és készítsen a leendő önkormányzati újságról tervet/ terveket. 

5. Az előterjesztés 2. mellékletét képező pályázati felhívás kerüljön kiküldésre a meghívottaknak: 

Az ajánlattételi felhívás elektronikus úton történő kiküldésének határideje: 2015. február 27. 

Az ajánlattétel beérkezésének határideje: 2015. március 11. 15.00 óra 

A beérkezett ajánlatok elbírálásának határideje: 2015. március 25. 

Őrbottyán, 2015. február 11. 

 
HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hozta. 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 32/2015. (II. 25.) számú határozata a z 
Őrbottyáni Hírmondó kiadásával és szerkesztésével ka pcsolatosan 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
1.. Az Őrbottyáni Hírmondó kiadására és szerkesztésére meghívásos eljárással választja ki a szolgáltatót. 
2.. Felkéri a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 
megfelelően a felhívást küldje ki. 
3.. A szolgáltató kiválasztásáról a Képviselő-testület dönt. 
4.. A Képviselő-testület ülésén a meghívott ajánlattevők mutassák be pályázati anyagukat, referenciájukat 
az újság szerkesztése tekintetében. A pénzügyi ajánlatnak tartalmaznia kell az újság szerkesztésének és 
kiadásának teljes költségét. 
5.. Az ajánlattevő készítsen komplett ajánlatot a Hírmondó kiadására és szerkesztésére. Az ajánlattevő 
tegyen javaslatot a hirdetési díjakra. Az Őrbottyáni Hírmondóban megjelenő hirdetések bevétele az 
önkormányzatot és az ajánlattevőt 50-50 %-ban illeti meg. Az ajánlattevő tegyen javaslatot a 12 oldalas 
színes újság szerkezetére, állandó rovataira. 8 oldalnak a településről kell szólnia és biztosítani kell a 
kiegyensúlyozott tájékoztatást a lakosság számára olvasmányos, érhető nyelven. A készítés során 
követelmény az elektronikus közzététel biztosítása. A terjesztést továbbra is Őrbottyán Város 
Önkormányzata szervezi. Hírmondó darabszáma: 3000 darab. A szerződés határozatlan időre szól, 60 
napos felmondási idővel. Az ajánlattevő mutassa be referenciáit és készítsen a leendő önkormányzati 
újságról tervet/ terveket. 
 
 
 



6.. Az előterjesztés 2. mellékletét képező pályázati felhívás kerüljön kiküldésre az alábbi meghívottaknak: 

a) Arteries Studio Kft. 

b) Maros Torony Kft. 

c) Veresi Krónika főszerkesztője Kovács Péter 

d) Veritas Jogvédő Kommunikációs és Településfejlesztési Alapítvány 

Az ajánlattételi felhívás elektronikus úton történő kiküldésének határideje: 2015. február 27. 

Az ajánlattétel beérkezésének határideje: 2015. március 11. 15.00 óra 

A beérkezett ajánlatok elbírálásának határideje: 2015. március 25. 

Határid ő:   2015. február 27. 
Felelős:   polgármester 
Végrehajtást végzi:  jegyz ő 
 


