PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Pomáz Város Önkormányzata (a továbbiakban, mint Kiíró)
pályázatot ír ki helyi típusú műsor gyártására
A Pályázat célja, hogy Pomáz Város Önkormányzata teljeskörű kommunikációját a 21. századi
médiafogyasztási szokásokra építve, a tájékoztatáshoz fűződő alkotmányos jognak megfelelően juttassa el a
pomázi lakosokhoz, valamint ezek az információk megjelenjenek a széles nyilvánosság számára is.

Pomáz Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
helyi típusú műsor gyártására
Pályázati feltételek
1. A pályázó a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Mttv.) 203. § 12. pontja szerinti független műsorkészítési tevékenység ellátására megfelelő
szakmai jogosítványokkal rendelkezzen.
2. Tartalmi elvárások: A város mindennapi életének fontosabb történéseiről, egyebek között közéleti
hírekről, eseményekről, a városi építészet és környezetalakítás folyamatairól, iskolai oktatás eseményeiről,
óvodai nevelés, foglalkozások, sport, ifjúsági, egészségügyi, szociális és szabadidős rendezvényekről, illetve
a nemzeti, városi ünnepek, kulturális egyházi események és egyéb programokról szóló híranyagok,
hírblokkok, tudósítások, interjúk, magazin műsorok gyártása és a megrendelő által meghatározott pomázi
vonatkozású közéleti eseményekről (pl. lakossági fórum) nyújtott helyszíni közvetítések minimum full HD
minőségben havonta legalább 800 perc időtartamban. A vállalt havi időtartamnak a szerződéses időszak
átlagában kell megvalósulnia azzal, hogy a szinopszis összeállítása során az egyes műfajok és azok időtartama
tekintetében az alábbi minimális elvárások kerülnek érvényesítésre:
•
•
•
•

riport (heti 1-2, max. 30 percben)
interjú, kerekasztal beszélgetés (heti 1 alkalommal)
portré (havi 1, max. 30 percben)
hírek (heti 10-15 percben, min. 5 darab hírrel)

3. A gyártás tárgya: a főbb közéleti, gazdasági, társadalmi, civiltársadalmi, kulturális, hagyományőrző
események, információinak bemutatása, figyelemmel az Mttv. -ben foglaltakra, különös tekintettel az Mttv.
II. fejezete szerinti alapelvekre.
Az elkészített anyagokat a megrendelő Pomáz Város Önkormányzatának hivatalos honlapján, és
Facebook oldalán keresztül elérhető az Mttv. 203. § 35. pontja szerinti lekérhető médiaszolgáltatásként teszi
elérhetővé.
A konkrét havi forgatókönyvet a felek egyeztetését követően a Megrendelő hagyja jóvá. A
forgatókönyvben a 2. pont keretei között rögzíteni kell
•
•
•
•

a tervezett helyszíni közvetítéseket
azokat a helyi rendezvényeket és eseményeket, amelyekről helyszíni tudósítás készítendő,
a készítendő interjúk alanyait és témáit
a tematikus műsorok témáit.

A megállapodás alapján létrehozott tartalmak a megrendelő tulajdonába kerülnek. Azokat a gyártó, csak
a megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult más médiaszolgáltató részére átadni, vagy más módon
nyilvánosságra hozni. Kiíró a Szerződés keretei között készülő műsorok vonatkozásában – az e pontban
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foglaltakon túl – a feladatellátás tekintetében nem kívánja korlátozni a pályázó szakmai önállóságát,
ugyanakkor megrendelőként jogosult meghozni a szükséges megrendelői döntéseket.
4. A jogviszony létrejöttének módja: A pályázat nyertesével a Kiíró a teljesítés kereteit és a díjazás mértékét,
módját rögzítő 2022. január 1-től 2025. december 31-ig szóló határozott időtartamú vállalkozási szerződést
(továbbiakban: Szerződés) köt.
5. Technikai elvárások: A pályázó nyilatkozzon a technikai felszereltségéről (kamerák, kiegészítők, vágási
és stúdiótechnika, kiszolgáló számítástechnika), valamint arról is, hogy milyen formában és műszaki
feltételek mellett képzeli a műsorgyártást.
6. Pályázati program: A pályázó a szerződés hatályának időszakára vonatkozóan havi bontásban gyártási
tervjavaslatot köteles megfogalmazni, amely tartalmazza a 2. pont szerinti tartalomtípusok tervezett számát,
időtartamát, azok belső arányát, illetve a tematikus műsorok és interjúk tervezett témáit és alanyait.
7. A pályázat kötelező pénzügyi kelléke: ajánlat a rendelkezésre álló keretösszeg fejében elkészíteni
vállalt műsorok időtartamára, amely nem lehet kevesebb mint a havi 800 perc.
A Kiíró rendelkezésére álló havi keretösszeg: 1.000.000 Ft + ÁFA
8. A pályázat kötelező dokumentum kellékei:
Cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány másolata (30 napnál nem régebbi)
Aláírási címpéldány másolata
A pályázó elérhetőségei: levelezési cím, email-cím, pályázati kapcsolattartó személy neve,
telefonszáma
Nyilatkozat: a pályázó a gyártást önállóan, saját szakembereivel, eszközeivel, üzleti partnereivel végzi
Nyilatkozat: a pályázó szerződéskötési képességéről
Nyilatkozat: a pályázó nem áll felszámolás, csődeljárás, megszüntetés alatt, köztartozása nincsen
Nyilatkozat: a sajtójogi felelősséget a pályázó pályázati nyertessége esetén viselő személyről
Nyilatkozat arról, hogy pályázat nyerteseként a szolgáltatást a vonatkozó szakmai és szakmaetikai
normák alapján végzi.
Összeférhetetlenségi és – amennyiben releváns – átláthatósági nyilatkozat.
9. A pályázat egyéb kötelező kellékei: céginformációk
Cégismertető vagy vállalkozási ismertető (profilok, partnerek, stb.)
Referenciák (saját és koprodukciós gyártású anyagok) elérhetősége.
10. A pályázat benyújtása
Határideje: 2021. év november 30.
Helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25) módja: postai
úton vagy személyesen.
A pályázó a pályázatot 1 db eredeti példányban nyújtja be.
A cím mellett a borítékon feltüntetendő „MŰSORGYÁRTÁS”
11. A beérkezett pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) Pályázó szakmai referenciái, szakmai gyakorlata.
b) A pályázattal összefüggő vállalt feladatainak megvalósíthatósága
c) A rendelkezésre álló összeg fejében havonta legyártani vállalt műsorok időtartama.
12. A pályázat elbírálása: Pomáz Város Képviselő-testületének soron következő munkaterv szerinti ülésén
történik.
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13. A Kiíró fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.
A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati nyertessel a pályázati program elemeire vonatkozóan,
további tárgyalásokat folytasson.
14. A nyertesnek nyilvánított pályázó jogot kap arra, hogy a Kiíróval, határozott időre kötött vállalkozási
szerződésben meghatározott kötelmekkel helyi műsorgyártást valósítson meg.
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