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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A PART-OLDALAK Kulturális Egylet elnöke 2021. február 02. napján Javaslat Dunaföldvár 

Város kommunikációjának fejlesztésére címmel koncepciót nyújtott be Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felé. A fejlesztési elképzelés kulcsfontosságú célja 

összefoglalóan a városi kommunikáció hatékonyságának növelése. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva 

Dunaföldvár Város Polgármestere a képviselők véleményének kikérésével a 26/2021.(II.11.) PM 

határozattal elfogadta a Part-Oldalak Kulturális Egylet Dunaföldvár Város kommunikációjának 

fejlesztésére vonatkozó koncepcióját, egyben kérte a fejlesztés megvalósításához szükséges 

humánerőforrás és pénzügyi igényének bemutatását. 

 

Dr. András Ferenc elnök 2021. május 04-én benyújtotta a műszaki fejlesztés költségtervét, 2021. 

május 24-én pedig kérte a fejlesztés megkezdéséhez az igényelt összeg biztosítását. 

 

Dunaföldvár Város Polgármestere a 104/2021. (V. 25.) PM határozatában – a képviselők 

véleményének figyelembevételével – úgy döntött, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet 

tartalékkerete terhére a helyi TV szolgáltatás fejlesztésére 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint 

felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatást biztosít. A 29/2013.(XI.31.) önkormányzati 

rendelet alapján a támogatási összeg felhasználására megállapodás került megkötésre 2021. május 

31. napján. 

 

A fentiekben leírt fejlesztés megvalósításához a munkát végzők létszámának bővítése is szükségessé 

vált, ezért a PART-OLDALAK Kulturális Egylet 2021. augusztus 23. napján kelt kérelmében kérte 

az ezzel járó bérköltség fedezetének biztosítását, havonta bruttó 450 ezer Ft-ot. 

 

2021. szeptember 27-én közös megbeszélésre került sor a szolgáltatás fejlesztés kapcsán Horváth 

Zsolt polgármester, Kiss Lajos Csaba képviselő, Lipták Tamás képviselő és Dr. András Ferenc elnök 

részvételével.  

 

A 73/2021.(IX.30.) KT határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a PART-OLDALAK 

Kulturális Egylet létszámbővítéséhez a 2021. október 1-2022. március 31. közötti időszakra a 

bérköltség fedezetét, havi 450.000,- Ft-ot, összesen 2.700 000,- Ft-ot biztosít a 2021.évi költségvetés 

általános tartaléka terhére. 

 



 

Dr. András Ferenc elnök 2021. november 15-e napján módosítási kérelmet nyújtott be arra 

vonatkozóan, hogy a kapott támogatást működési támogatásként nyújtsa a Képviselő-testület, mivel 

a fejlesztések megvalósításához több szakembert foglakoztatnak (informatikai, tartalomfejlesztői és 

médiaszakembert), akik megbízási szerződés keretén belül végzik a feladatellátást. Ezenkívül a 

szoftverek bérlését, az engedélyezési eljárási díjakat is ebből a támogatásból kívánják rendezni. 

 

A Képviselő-testület a 115/2021.(XI.23.) KT határozatában döntött a 73/2021.(IX.30.) KT határozat 

módosításáról: 

„a PART-OLDALAK Kulturális Egylet részére a 2021. október 1-2022. március 31. közötti időszakra 

450.000,- Ft/hó vissza nem térítendő működési támogatást állapít meg. Az összesen 2.700.000 Ft 

vissza nem térítendő támogatás egy összegben kerül kifizetésre a 2021. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére. Az Egylet a 2021. október 1-2021. december 31. közötti időszakra járó támogatást 

2021. december 31. napjáig köteles felhasználni és azzal 2022. január 31. apjáig elszámolni. Az 

Egylet a 2022. január 1-2022. március 31. közötti időszakra járó támogatást 2022. március 31. 

napjáig köteles felhasználni és azzal a felhasználást követően, de legkésőbb 2023. január 31-ig 

köteles elszámolni.” 

A megállapodás módosítására a fentiek szerint 2021. november 29-ei dátummal került sor. 

2021. december 07. napján megtörtént a 2.700.000,- Ft támogatás PART-OLDALAK Kulturális 

Egylet részére történő átutalása. 

 

A Part-Oldalak Kulturális Egylet a kérte a Város kommunikációjának fejlesztésére címmel 

koncepciójában foglaltak szerinti kommunikációs elemek bővülésére tekintettel a TV szolgáltatásra 

kötött szerződés módosítását, illetve kezdeményezte a közösségi média szolgáltatásra szerződést 

megkötését. 

A TV szolgáltatás vonatkozásában a módosítás magába foglalja: 

1. 2002. január 31-én kelt és megkötött, a 2/2002.(I.22.) KT határozattal elfogadott 313-

20/2002. számú Szolgáltatási szerződésben meghatározott kommunikációs elemek 

módosítását. 

2. a kommunikációs elemek bővülésére tekintettel a díjazás nettó 450 000.- Ft-os emelését 

(2021. évben 5.169.469,- Ft-ot fizetett az önkormányzat), valamint 

3. a határozott idejű szerződés (2021. január 1.-2025. december 25.) határozatlan szerződésévé 

való módosítását. /Korábban, 2020. december 1. dátummal a DFV/3113-8/2020. 

ügyiratszámon megállapodás került megkötésre Dunaföldvár Város Önkormányzata és a 

PART-OLDALAK Kulturális Egylet között a 2002. január 31-én kelt Szolgáltatási szerződés 

közös megegyezéssel történő módosítása tárgyában a 60/2020.(XI.24.) PM határozat alapján 

a szerződés időtartamára vonatkozóan./ 

A közösségi média-szolgáltatásra vonatkozóan külön szerződést kell kötni, ez a közbeszerzésekről 

szóló 2015.évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el.   

 

Dunaföldvár, 2022. január 17. 

 

                                                                                                                Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                                   polgármester 

 

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a PART-OLDALAK Kulturális Egylettel (a továbbiakban: Egylet), mint műsorszolgáltatóval 

2002. január 31-én megkötött, a 2/2002.(I.22.) KT határozattal elfogadott 313-20/2002. számú 

Szolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 

a. a szerződés 4. pontja szerinti díjat nettó 4500 000.- Ft-tal megemeli. 2022. január 1. 

napjával, 

b. a szerződés 5. pontját kiegészíti 

ba) „Bővített műsoridő: hetente második adásnap, benne min. 30 perces, a város életét 

mélyebben bemutató, közösségteremtő és fenntartó tartalommal”, 

bb) „Szerepvállalás a városmarketing, a város-imázs alakításában, az ezt szolgáló 

médiatartalmak előállításában”, 

bc) „Egyetemi gyakorlóhely kialakítása kommunikáció, média és közösségszervező 

szakos egyetemi hallgatók számára a város életének különféle területein jelentkező 

utánpótlási igény teljesítésére, ehhez gyakorlatvezetők biztosítása, technikai feltételek 

előteremtése” megnevezésű szolgáltatási elemekkel. 

c.  a szerződés 10. pontja határozott idejű szerződésből határozatlanná válik. 

2. az Egylettel a Közösségi média-szolgáltatásra szerződést köt 2022. április 1-je napjától 

határozatlan időtartamra nettó 450 000.- Ft díjazás ellenében, amely a 2023-tól KSH által a 

megelőző évre közölt infláció mértékével növekszik. 

3. a 1.2. pontban meghatározott díjazást a 2022. évi költségvetésben biztosítása szükséges. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, a szükséges jognyilatkozat, 

nyilatkozat és intézkedés megtételére. 

 

Határidő:   2022. január 01., valamint 2022. március 31. 

Felelős:   Horváth Zsolt polgármester  

Erről értesül: 

1. Kérelmező 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Köznevelési-közművelődési ügyintéző 

 




















