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Előterjesztés
„Aszódi Tükör” önkormányzati újság további kiadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Aszód Város Önkormányzata 2013. május 31. napi keltezéssel pályázatot hirdetett az „Aszódi
Tükör” önkormányzati újság szerkesztésére, kiadása és terjesztése vonatkozó feladatok
ellátására. A pályáztat céljaként megjelölésre került az említett feladatokon túl az, hogy az
információs újság színvonalas és érdekes módon közölje a települési információkat.
A pályázat nyertesévé Aszód Város Képviselő-testülete a 118/2013. (VII. 04.) számú
határozatával, Rácz Zoltán egyéni vállalkozót nyilvánította.
Aszód Város Önkormányzat (székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9., adószám: 15730435-213), mint megrendelő és Rácz Zoltán e. v. (2170 Aszód, Rákóczi u. 5/B., adószám: 625899051-33), mint vállalkozó között 2013. augusztus 01. napján megkötésre került a vállalkozási
szerződés, melynek tárgya röviden az, hogy a szerződés V. pontjában részletezett tartalommal
és előírásoknak megfelelően elvégzi Aszód város közéleti újságjának kiadásához,
szerkesztéséhez, nyomtatásához és Aszód város területén történő terjesztéséhez kapcsolódó
feladatokat.
A fenti szerződés VIII. Záró rendelkezések nevű részének 6. pontja nevesíti azt, hogy a
szerződő felek a jelen szerződést 2013. augusztus 1-jei kezdő hatállyal kötik és határozatlan
időre. A szerződő felek 3 hónap felmondási időt kötnek ki.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2016. (I.28.) számú határozatával döntött
Rácz Zoltán egyéni vállalkozó, Aszódi Tükör önkormányzati lap megjelentetéséhez benyújtott
támogatási kérelméről. Az érvényes szerződést úgy módosították közös megegyezéssel, hogy
a szerződésben meghatározott díjat 2016. január 1-től 5 %-kal emelték meg.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 185/2017. (XII.7.) számú határozatával
döntött az Aszódi Tükör 2018. januárjától történő színes megjelenéséről.
Aszód Város Önkormányzat, mint megrendelő és Rácz Zoltán e. v. mint vállalkozó között 2018.
január 02. napján megkötésre került vállalkozási szerződés, melynek tárgya röviden továbbra
is az, hogy a szerződés V. pontjában részletezett tartalommal és előírásoknak megfelelően
elvégzi Aszód város közéleti újságjának kiadásához, szerkesztéséhez, nyomtatásához és Aszód
város területén történő terjesztéséhez kapcsolódó feladatokat.

A 2018. január 02. napján kötött szerződés VIII. Záró rendelkezések nevű részének 4. pontja
nevesíti azt, hogy a szerződő felek a jelen szerződést 2013. augusztus 1-jei kezdő hatállyal kötik
és határozatlan időre. A szerződő felek továbbra is 3 hónap felmondási időt kötnek ki.
A Tisztelt Képviselő-testületnek címezve, 2020. február 21. napján kelt, személyesen az Aszód
Város Önkormányzatánál leadott levélben, Rácz Zoltán egyéni vállalkozó bejelentette, hogy az
Aszódi Tükör szerkesztésével kapcsolatos szerződését 2020. március 31. napi hatállyal
felmondja. A megjelenés folyamatossága érdekében a 2020. márciusi számot még szerkeszti,
ugyanakkor a szerződésben foglalt három hónapos felmondási időt nem kívánja igénybe venni.
Az önkormányzati újság megjelenésének a folyamatosságát szem előtt tartva, a Tisztelt
Képviselő-testület beleegyezése szükséges abban a tekintetben is, hogy az előterjesztéshez
mellékelt pályázati felhívás nyilvánosságot kapjon.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (II. 26.) határozata
„Aszódi Tükör” önkormányzati újság további kiadásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Aszódi Tükör” önkormányzati
újság szerkesztése, kiadása és terjesztése feladatok ellátása tárgyában, Rácz Zoltán
egyéni vállalkozó 2020. március 31. napi hatályú felmondását elfogadja.
2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárást lefolytatja.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. április 01.
Aszód, 2020. február 21.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
Melléklet: 1. Rácz Zoltán e. v. levele; 2. pályázati felhívás

Aszód Város Önkormányzata
PÁLYÁZATOT hirdet
„Aszódi Tükör” önkormányzati újság szerkesztésére,
kiadása és terjesztése feladatok ellátására
A pályázat célja:
Az „Aszódi Tükör” című önkormányzati lap felelős szerkesztői, kiadói és terjesztői
feladatainak ellátása. Színvonalas és érdekes települési információs újság létrehozása.
Megjelenésre vonatkozó adatok:








Példányszám: 2360 pld.
Alak: A/4
Oldalszám: minimum 16, amelyből maximum a közszolgálati oldal 50 %-a lehet reklám.
Nagyobb mennyiségű reklámfelület esetén az oldalszám növelhető.
Papír minőség minimuma: borító, belív 80 g ofszet
Megjelenés: havonta - július hónap kivételével -, minden hónap utolsó munkanapig,
aktualitástól függően
Terjesztés: a megbízott kötelessége, a lap ingyenes minden aszódi háztartás számára
Aszód Város Önkormányzatát 60 db köteles példány illeti meg.

A megbízott gondoskodik:










A lap szerkesztéséről,
tartalmi és formai megújításáról,
a lap nyomdai előkészítési munkáinak elvégzéséről,
a lap kiadásáról,
a lap szerkesztéséhez és terjesztéséhez szükséges marketing tevékenység elvégzésével
kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Gondoskodik a Lap köteles példányainak továbbításáról az Országos Széchenyi Könyvtárba.
Gondoskodik a Lap magas színvonalú tartalmi és formai követelményeinek betartásáról,
folyamatosan javaslatokat tesz a lap, illetve annak arculatát, tartalmát érintő fejlesztések
ügyében.
Együttműködik az Önkormányzat hivatalos honlapjának szerkesztésével megbízott személlyel,
az önkormányzati intézmények vezetőivel,

Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:
1. az előző egy év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább az
ellenszolgáltatás típusának, teljesítés idejének, a szerződést kötő másik fél
megnevezésével – referencia -);
2. koncepció csatolása a pályázathoz, melyben röviden vázolja elképzeléseit az Aszódi
Tükör formai és tartalmi megújításával, a lap még igényesebbé tételével kapcsolatban;
3. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki
felszereltség leírásával; nyomdai hátterének bemutatásával;
4. szakmai tapasztalat lapszerkesztésben;

5. szakmai tapasztalat igazolása és szakmai kapcsolatokkal rendelkezik;
6. mutatványszám bemutatása
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:




kiterjedt közéleti kapcsolatrendszer
helyi vagy országos sajtóban való korábbi tevékenység
szakirányú végzettség a nyomtatott sajtó területén

A szerződés idõtartama:
Határozatlan idejű szerződés 3 havi felmondással, kezdés 2020. április 1.
Pénzügyi teljesítés havonta egyszer - a megjelenést követően -, a benyújtott számla alapján,
átutalással, 15 napos határidővel történik.
Az ajánlati összeg egy hónapra vetítve kerüljön meghatározásra fix összegben.
A pályázat benyújtásának határideje:

2020. március 13. (péntek) 12.00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A pályázat benyújtásának módja:
Az ajánlatot írásban zárt borítékban, egy eredeti egy másolati példányban kérjük benyújtani a
fent megjelölt helyen és időpontig.
A beérkező pályázatokról a Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
javaslatára a Képviselő-testület bírálja el és dönt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Aszód, 2020. február 26.

Aszód Város Önkormányzata

