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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

         

Az előkészítésben közreműködött: 

Dr. Demeter-Bankó Nikolett 

jogi szakreferens 

Előterjesztés 

a Galga Televízió által biztosított szolgáltatás  

díjának megemeléséről  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat 2011. március 1-én kötött vállalkozási szerződést a Galga Televíziót üzemeltető 

VARGA MM St. Bt.-vel (székhely: 2192 Hévízgyörk, Úttörő u. 44.) képviselő-testületi ülések, 

közmeghallgatások, illetve egyéb rendezvények rögzítése, sugárzása, a készült felvételek 

archiválása, valamint megőrzése szolgáltatás tárgyában. A szerződésben meghatározott 

vállalkozási díj havi 110 ezer Ft volt – mely a szerződéskötés óta nem emelkedett. 

A Galga Televízió munkatársai a szerződésben vállalt feladataikat színvonalasan ellátják, 

tevékenységük a lakosság számára is nyilvánvaló és elismerésre méltó. 

Ugyanakkor a cég által ellátott tevékenységhez kapcsolódó költségek megemelkedtek az elmúlt 

időszakban, ezért a Galga Televízió képviseletében Rácz Zoltán felelős szerkesztő havi 25 ezer 

Ft összegű vállalkozási díj emelési kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé. 

Rácz Zoltán szerkesztő úr levele jelen előterjesztés mellékletét képezi, ebben részletesen 

megjelenik a Galga Televízió által ellátott feladat összetettsége, és a díj emelésének indoklása is 

kifejtésre kerül. 

A fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az önkormányzat és a Galga 

Televíziót üzemeltető VARGA MM St. Bt. (székhely: 2192 Hévízgyörk, Úttörő u. 44.) között 

2011. március 1-én kötött vállalkozási szerződésben írt vállalkozási díj 135 ezer Ft összegre 

történő megemelését hagyja jóvá. 

 

Határozati javaslat: 

Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testületének  /2020. (X. 14.) 

határozata a Galga Televízió által biztosított szolgáltatás  

díjának megemeléséről  

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a Galga Televíziót 

üzemeltető VARGA MM St. Bt. (székhely: 2192 Hévízgyörk, Úttörő u. 44.) között 2011. március 

1-én kötött vállalkozási szerződésben írt vállalkozási díj 135 ezer Ft összegre történő megemelését 
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jóváhagyja. Fedezete a fedezete Aszód Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

2/2020. (II. 27.) rendelet dologi kiadások 4. mellékletben rendelkezésre áll. 

Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Galga Televíziót üzemeltető VARGA MM St. 

Bt.-vel (székhely: 2192 Hévízgyörk, Úttörő u. 44.) kötött szerződést ennek megfelelően 

módosítsa. 

 

 

Felelős:  Polgármester a Hatósági és Titkársági Osztály útján 

Határidő:  2020. október 30. 

 

 

 

Aszód, 2020. október 6. 

 

 

  Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs   

  polgármester 

 

 

Látta: Dr. Ballagó Katalin 

                     jegyző 
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