Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
11/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2020. szeptember 15-én 20:00 órakor Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt ülésén
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.)
Jelen vannak: Farkas András polgármester, Ay Zoltán alpolgármester, Bakos Bulcsú képviselő, Kisgergely
István képviselő, Lázi Tamás képviselő, Helgert Marianna aljegyző, Takács Viktória jegyzőkönyvvezető
Távolmaradását jelezte: Koós Gábor képviselő, Simon Gyula képviselő, Styevola István képviselő, Tázer
Marianna képviselő
Farkas András: Köszöntök mindenkit Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.
szeptember 15-i rendkívüli ülésén. 20 óra 5 perc van, 5 fővel határozatképesek vagyunk, Koós Gábor, Simon
Gyula, Styevola és Tázer Marianna jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Egy nyílt napirendi pont
van előttünk:
Napirend
Tárgy:

Előterjesztő:

1. Médiaszolgáltató kiválasztása

Farkas András polgármester

Farkas András: Kérem, hogy aki a napirendi ponttal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot.

1. napirend
Tárgy: Médiaszolgáltató kiválasztása
Farkas András: Erről beszéltünk már többször, csak a lényeget mondom. A korábbiakhoz képest a kiírást
azzal egészítettem ki, hogy egy évre írjuk ki a pályázatot, hogy semmiképp ne lépjünk át közbeszerzési
értékhatárt. Továbbá a korábban megbeszéltek szerint 11 hónapban jelenjen meg az újság, az augusztusi
szám maradjon ki. Arra lehetőség van, hogy 12 hónapot számlázzon olyan értelemben, hogy elosztja 12
hónapra a 11 havi díjat. Illetőleg a Facebook kommunikációt, illetőleg az internetes kommunikációt fenn kell
tartani az uborkaszezonban is valamilyen szinten, bár nyilván nyáron és Karácsony környékén ez
alábbhagyhat. Azt emeltem ki a kiírásban, hogy heti szintű személyes kapcsolattartás történjen a szerkesztők
részéről a polgármesterrel és a hivatallal, és napi szinten telefonáljanak, mindennap generáljanak hírt a
Facebookra, az internetes portálunkra, és tartsák a kapcsolatot a helyi szervezetekkel is. Egyebekben pedig a
korábbiaknak megfelelő módon történne az egésznek a működtetése. Azt a logikát követnénk, hogy a napi
szintű hírek eszenciája kerülne bele a Polgárba, és ami nem fér bele, az pedig megint csak menjen az
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