
K I V O N A T 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

17/2021. (I. 25.) sz. határozata 
 

Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó 
beszerzési eljárások lefolytatása 

 
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 
30/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az 
alpolgármesterrel, valamint a többi önkormányzati képviselővel egyeztetve, a Komló Összeköt 
Egyesület frakció 3. sz. melléklet szerinti véleményének ismeretében, a Fidesz-KDNP frakció 3. 
sz. melléklet szerinti támogató véleményének figyelembevételével, Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1.) Komló Város Önkormányzat a médiaszolgáltatási feladatok ellátásának biztosítása 
céljából a Komló város honlapjának (www.komlo.hu) üzemeltetéséhez kapcsolódó 
feladatok ellátására, az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó feltételes beszerzési 
eljárásokat és az ajánlattételi felhívásokat a melléklet szerinti formában jóváhagyja. 
 

2.) Komló Város Önkormányzat jóváhagyja továbbá, hogy az önkormányzat az alábbi 
vállalkozásokat kérje fel beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 

I. Komló város honlapjának (www.komlo.hu) üzemeltetésére: 
1. Baranya Televízió Kft. (7300 Komló, Kossuth. L. u. 121., képviseli: Magyar Ildikó) 
  komlomedia@komlomedia.hu  
2. Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21., képviseli: Hiegl Zsolt)  
  info@hegyhatmedia.hu  
3. Ferling PR Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8., képviseli: Ferling József) info@ferling.hu 
4. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 7/B., képviseli: Pánovics 

András) info@pticom.hu 
 
 
II. Írott sajtó megjelentetése: 
1. Baranya Televízió Kft. (7300 Komló, Kossuth. L. u. 121., képviseli: Magyar Ildikó) 
  komlomedia@komlomedia.hu  
2. Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21., képviseli: Hiegl Zsolt)  
  info@hegyhatmedia.hu  
3. Ferling PR Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8., képviseli: Ferling József) info@ferling.hu 
4. PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 7/B., képviseli: Pánovics 

András) info@pticom.hu 
5. Katus Eszter (7300 Komló, Vértanúk u. 13.) katus.eszter@gmail.com  

 
Komló Város Önkormányzat utasítja az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak 
a fenti cégek részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 



Határid ő: 2021. január 27. 
Felelős:   dr. Müller József aljegyző 

 

3.) Komló Város Önkormányzat a beérkezett ajánlatok értékelésére az alábbi bíráló 
bizottságot hozza létre:   
- Aladics Zoltán irodavezető 
- dr. Müller József aljegyző 
- Jágerné Haál Krisztina ügyintéző 

   
Határid ő:     2021. február 10. 
Felelős:      Polics József polgármester 
 

4.) Komló Város Önkormányzat felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a nyertes ajánlattevő által 
benyújtott ajánlati értéket költségvetési igényként a 2021. évi költségvetés II. fordulójának 
elfogadása során szerepeltesse.  

 
Komló, 2021. január 25. 
          Polics József 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. sz. melléklet 

 

 
 

 

 

 

 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

Komló város honlapjának (www.komlo.hu)  

üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok 

ellátására 



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 

 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR Ő HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME  

 

Szervezet  
Komló Város Önkormányzata 

Címzett  

Polics József polgármester 

Cím  
Városház tér 3. 

Postai irányítószám  

7300 

Város/Község  
Komló 

Ország 

Magyarország 

Telefon 
72/584-000 

Telefax 

72/584-036 

E-mail 
polgarmester@komlo.hu 

 

Internet cím (URL) 

www.komlo.hu 

 

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ Ő CÍMEN SZEREZHET ŐK BE   

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 
ponttal/pontokkal 

 

II.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Szerződés típusa:  

Vállalkozási szerződés 

 

 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Komló Város hivatalos honlapjának (www.komlo.hu) üzemeltetése, szerkesztése, folyamatos 
frissítése, karbantartása. 



 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Komló Város hivatalos honlapjának (www.komlo.hu) üzemeltetése, szerkesztése, folyamatos 
frissítése, karbantartása, az alábbi szempontok alapján: 

A honlapnak az alábbi kötelező tartalmakkal kell rendelkeznie:  

- alapadatok, köszöntő, 
- rovatok, cikkek, hírek, linkek, dokumentumok megjelenítése,  
- nyilvános, aktuális információk megjelenítése (pl: helyi autóbusz menetrend, orvosi, 

állatorvosi ügyelet, miserend, rendőrségi, tűzoltósági, katasztrófavédelmi felhívások, 
időjárás, légszennyezettségi adatok stb;), 

- képgalériák kezelése – folyamatos aktualizálása. A kiemelt városi rendezvényekről 
képgalériát készítése, amelyekbe minimum 50 képet kell feltölteni az adott rendezvényről. 
(Pl: Kolbásztöltő fesztivál, KASZT, Komlói Napok)  
A városban történő beruházásokról is képgaléria készítése az indulás állapotától a 
beruházás befejezéséig, ezt hetente frissíteni, aktualizálni szükséges.  

- pályázati kiírások, álláshirdetések, pályázati eredmények – kiemelten az Európai Uniós 
pályázatok, formanyomtatványok közzététele, 

- az „önkormányzati adatok” rovat működtetését, mely tartalmazza a jegyzőkönyveket, 
rendeleteket, határozatokat, hirdetmények, az Önkormányzat felépítésének bemutatását, a 
szervezeti egységek, illetve személyek legfontosabb adatainak (név, telefonszám, e-mail 
cím, fogadóórák…) megjelenítését, képviselők és a testület bemutatását stb; 

- információs anyagok közzététele a városról, közintézményekről fényképekkel; interaktív 
várostérképpel, 

- turisztikai információk, kulturális programajánlók megjelenítése, 
- testvérvárosok bemutatása,  
- legyen rugalmas, bővíthető, 
- a rendszer nyújtson lehetőséget a városban működő szolgáltatók, vállalkozások, 

intézmények, egyházak, non-profit szervezetek igény szerinti linkjeinek elhelyezésére, 
- legyen esztétikus megjelenésű, könnyen kezelhető, jól olvasható, elfogadható sebességgel 

műlödjön, 
- vállalja, hogy előzetes egyeztetés követően a www.komloiujsag.hu weboldalról híreket 

jelenít meg a honlapon, 
- az írott sajtó cikkeinek feed-ben történő elérhetőségének biztosítása,  
- egyéb tartalmak megjelenítésével kapcsolatban Vállalkozó előzetesen egyeztet 

Ajánlatkérővel. 
 

A honlaphoz kapcsolódóan az alábbi technikai feltételek: 

- nem lehet flash alapú, 
- a www.komlo.hu weboldalon nem lehet reklám, hirdetés, hirdetésből származó bevételt 

az oldalon keresztül nem lehet szerezni. Az oldal üzemeltetésének a célja a város 
információs portáljának működése, 

- az oldal webtárhelyét a nyertes pályázó, üzemeltető fizeti meg, 
- az oldalon nem jeleníthető meg pártpropaganda, politizáló egyesület politikai hirdetése, 

politizáló civil szervezet politikai hirdetése, 
- megjelenésében modern, responsive (értsd: okos eszközön is könnyen megjeleníthető), 

mobiltelefonokra optimalizált , letisztult és nem HTML alapú oldalnak kell lennie. 
 

 



 II.1.4) A teljesítés helye 

 

A teljesítés helye:  Komló 

 

II.2)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

A vállalkozási szerződés időtartama 2021. május 1. – 2025. március 31. napjáig szól 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

 

III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

 

 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 

Ajánlatkérő a szolgáltatás összegét havonta Vállalkozó által tárgyhó 25. napjáig benyújtott 
számla ellenében átutalással egyenlíti ki a számla benyújtását követő 8 napon belül.  

 

III.2)  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

I. Jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 
II.  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban legalább 1 db, a 

beszerzés tárgyához kapcsolódó igazoló referenciával 
 

A megkövetelt igazolási mód 

I.pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet) 
II.pont esetében az ajánlattevőnek a cégszerű aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV.  SZAKASZ:  ELJÁRÁS 

IV.1)  AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

 

Meghívásos 

Az eljárásban az ajánlatkérő illetékes bizottsága által jóváhagyott ajánlattevők vehetnek részt. 

IV.2)  BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

 

IV.3)  ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  



 

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2021/02/10. (év/hó/nap) 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal – porta 

7300 Komló, Városház tér 3.  

Polics József polgármester részére címezve 

  

 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű 
fordítást is mellékelni kell. 

 

 

 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 

 Dátum: 2021/02/10. (év/hó/nap) 10:15 óra 

 Hely:  Komlói Közös Önkormányzati Hivatal  

  Aljegyzői Iroda 

 7300 Komló, Városház tér 3. I. emelet 125. sz. iroda 

V. SZAKASZ:  EGYÉB INFORMÁCIÓK 

1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 
eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elmeének (ellenszolgáltatás összege) a 
módosítását. 

 

2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2021/03/31. (év/hó/nap) 



  

Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva, a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján, „Polics József polgármester részére” megjelöléssel 
benyújtani.  

  A borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – Komló Város Önkormányzata által kiírt Komló  

  város honlapjának üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása - felbontani a bontási  

  időpontig tilos” 

 

3) Az ajánlattevő az ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki 
napon 9-11 óra) között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal porta (7300 Komló, Városház tér 3.). 

4) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely tartalmazza 
a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége, valamint az 
adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

5) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok, illetve a 
legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja az Önkormányzat rendelkezésére álló 
pénzügyi fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítani.  

6) Ajánlatkérő az 5.) pontban leírtakon túlmenően fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a 
beszerzési eljárást külön indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.  

E felhívás megküldésének dátuma: 2021/01/27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 
NYILATKOZATOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 

 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 

 

 

 

1. Ajánlattevő  

Név: ........................................................................................................................................................  

Székhelye: ..............................................................................................................................................  

Telefon: ............................................................... Fax: ..........................................................................  

E-mail:.................................................................  

 

 

2. Ajánlattétel tárgya: 

Komló Város Önkormányzata által kiírt Komló város honlapjának üzemeltetéséhez 
kapcsolódó feladatok ellátása 

 

 

 

3. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ........................................................................................................................ (HUF) 

Bruttó ajánlati ár …………………………………………………………………….(HUF) 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 

         (cégszerű aláírás) 



 

2. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok tekintetében   

 

Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn: 

 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy 

az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 

szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt 

követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a 

jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) 

bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 

ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a 

letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, 

kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi 

kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 

évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 

határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási 

bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó 

munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett 

közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi 

költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is  -, vesztegetés, nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, 

az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes 

joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági 

ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………………………. 

   (cégszerű aláírás) 



 

 



  

 3. sz. melléklet 

 

     NYILATKOZAT 

referenciák tekintetében 

 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás 

megküldését megelőző 36 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

Sorszám 
Szerződést kötő másik fél 

neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

    

    

    

    

    

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

                                                 cégszerű aláírás 

  



 

 



2. sz. melléklet 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

Írott sajtó megjelentetésére  



BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 
 
I.1) AZ AJÁNLATKÉR Ő HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME  
 

Szervezet  
Komló Város Önkormányzata 

Címzett  
Polics József polgármester 

Cím  
Városház tér 3. 

Postai irányítószám  
7300 

Város/Község  
Komló 

Ország 
Magyarország 

Telefon 
72/584-000 

Telefax 
72/584-036 

E-mail 
polgarmester@komlo.hu 
 

Internet cím (URL) 
www.komlo.hu 

 
I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ Ő CÍMEN SZEREZHET ŐK BE   

További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 
 
II.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Szerződés típusa:  

Vállalkozási szerződés 
 
 II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Írott sajtó megjelentetésére  
 

 II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya  

Írott sajtó helyi újság kéthetente történő megjelentetése, a lap kiadói jogának gyakorlása, 
újságírói, szerkesztői, nyomdai előkészítői és kivitelezési, illetve terjesztési tevékenységek 
ellátásával kapcsolatos teljes körű szolgáltatás nyújtása, amely magában foglalja: 

- kéthetente 4 oldal terjedelemben, színes kivitelben, az ajánlattevő által meghatározott 
címmel (melyben a „Komló”, vagy „komlói” elnevezésnek szerepelnie kell) megjelenő 
papír alapú újság megjelentetését A/4-es formátumban,  

- 11.000 darab példányszámban a történő nyomdai sokszorosítása, a „Komlói Kirakat” 
mellékleteként megjelentetése, valamint a megjelenést követő 24 órán belül minden 
komlói háztarásban (11.000 db) történő eljuttatása,  

- terjesztési terület: Komló város területe (Sikonda, Mecsekfalu, Mecsekjánosi, Kisbattyán, 
Zobák, Zobák-puszta). 

- a fontosabb közéleti eseményeken való folyamatos jelenlét (pl.: képviselő-testületi ülések, 
ünnepélyes átadás-átvételi eljárások, sajtótájékoztatók, lakossági fórumok, kulturális 
események, városi szintű rendezvények stb.), ez vonatkozik azokra az eseményekre is, 
amelyeken történő részvételt ajánlatkérő kifejezetten kéri;  



- kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, klubokkal (Komlói 
Honismereti és Városszépítő Egyesület, Komlói Bányász Horgász Egyesület, Tisztelet 
Komlónak Egyesület, Komlóért Egyesület, Légúti Betegek Egyesülete... stb), az őket 
érintő eseményekről, rendezvényekről híradás biztosítása, politikai tartalom nélkül.  

- kapcsolattartás a város közművelődési és közgyűjteményi intézményeivel (Közösségek 
Háza, Színház-és Hangversenyterem, József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény)   

- az újságban megjelenő cikkek megírása, a sajtóeseményeken fényképek készítése;  
- az újságban közölt valamennyi híreknek pártállástól függetlennek kell lennie. 
 
 

Az újság szerkezetének meghatározása: 
- Egy oldal A/4-es oldal terjedelemben a jelentős, kiemelkedő sporttal kapcsolatos cikkek, 

tájékoztatók megjelenítése.  
- Három oldal A/4-es oldal terjedelemben a közélettel, a kiemelkedő jelentőségű, várost 

érintő eseményekről, rendezvényekről tájékoztató, civil szervezetekkel kapcsolatos 
cikkek megjelenítése, az országgyűlés által hozott Komlót érintő döntésekről tájékoztatás 
nyújtása. 

- A teljes grafikai kivitelezés a lap készítőjének a feladata. A sajtótermékben megjelenő 
cikkekre, írásokra felelősséget vállal a felelős kiadó, akinek egy természetes személynek 
kell lennie, nem egy cégnek. 

- Kötelező az impresszum feltűntetése.  
- A cikkeknek tényszerűnek kell lennie, a kiadvány nem közölhet valótlan tényeket. 
- Amennyiben más sajtóorgánumtól vesz/átvesz sajtóhíreket, sporthíreket vagy képeket, 

nem terhelhető a felelősség azon sajtóorgánumra akitől a hír/cikk/kép származik. 
- A cikkeknek tényszerűnek kell lennie, a kiadvány nem közölhet valótlan tényeket. 

 
Formai követelmények: 

- A/4-es oldalmegjelenés. Az első oldalon, a sajtótermék nevének grafikai elemei nem 
haladhatják meg a fél oldalnyi terjedelmet.  

- Az újságot minimum 3 hasábos elrendezésben kell megszerkeszteni.  
- Nem tartalmazhat hirdetést, fél oldal terjedelmet meghaladó plakátot, keresztrejtvényt, 

recepteket, egyéb bulvárlapba tartozó elemeket, pártpropagandát, politikai hirdetéseket  
(kampány időszakban nem tartozik ide a politikai reklám),  (a programajánló nem minősül 
hirdetésnek) 

- A cikkek tartalmi részei mindig legyenek azonos betűméretűek, amely nem lehet több 10-
es betűméretnél. A megjelenésnek egységesnek kell lennie, könnyen olvashatónak. A 
cirádás, iniciálés betűtípusok kerülendők. 
 
 

 II.1.4) A teljesítés helye 
 

A teljesítés helye:  Komló 
 
II.2)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

A vállalkozási szerződés időtartama 2021. május 1. – 2023. június 30. napjáig szól 
 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK 
 
III.1)  A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
 



 III.1.1)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek: 

Ajánlatkérő a szolgáltatás összegét havonta Vállalkozó által tárgyhó 25. napjáig benyújtott 
számla ellenében átutalással egyenlíti ki a számla benyújtását követő 8 napon belül.  

 
III.2)  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 
III.  Jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll 
IV.  nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban legalább 1 db, 

a beszerzés tárgyához kapcsolódó igazoló referenciával 
 

A megkövetelt igazolási mód 
I.pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet) 
II.pont esetében az ajánlattevőnek a cégszerű aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet) 

IV.  SZAKASZ:  ELJÁRÁS 

IV.1)  AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  
 

Meghívásos 

Az eljárásban az ajánlatkérő illetékes bizottsága által jóváhagyott ajánlattevők vehetnek részt. 

IV.2)  BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
 
IV.3)  ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő  

 2021/02/10. (év/hó/nap) 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal – porta 
7300 Komló, Városház tér 3.  
Polics József polgármester részére címezve 

  
 IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű 
fordítást is mellékelni kell. 
 

 
 IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

 IV.3.4.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek lehetnek jelen. 

 IV.3.4.2) Dátum, időpont, hely 



 Dátum: 2021/02/10. (év/hó/nap) 10:30 óra 

 Hely:  Komlói Közös Önkormányzati Hivatal  
  Aljegyzői Iroda 
 7300 Komló, Városház tér 3. I. emelet 125. sz. iroda 

V. SZAKASZ:  EGYÉB INFORMÁCIÓK 

7) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása  

Az ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. A hiánypótlás teljes körű, azonban nem 
eredményezheti az ajánlat értékelésre kerülő elmeének (ellenszolgáltatás összege) a 
módosítását. 

 
8) A szerződéskötés tervezett időpontja:  

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2021/03/31. (év/hó/nap) 
  

Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva, a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján, „Polics József polgármester részére” megjelöléssel 
benyújtani.  
A borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat – Komló Város Önkormányzata által kiírt Írott   
sajtó megjelentetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása  felbontani a bontási időpontig 
tilos”  

 
9) Az ajánlattevő az ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki 

napon 9-11 óra) között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal porta (7300 Komló, Városház tér 3.). 

 
10) Az ajánlat első oldala a csatolt Ajánlattételi adatlap (1. sz. melléklet), amely tartalmazza 

a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége, valamint az 
adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adatai. 

11) Tájékoztatjuk tisztelt ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok, illetve a 
legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja az Önkormányzat rendelkezésére álló 
pénzügyi fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítani.  

12) Ajánlatkérő az 5.) pontban leírtakon túlmenően fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a 
beszerzési eljárást külön indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.  

E felhívás megküldésének dátuma: 2021/01/27. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK, 
NYILATKOZATOK   

 
 

  



 
 

1. sz. melléklet 
 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 
 
 

4. Ajánlattevő  

Név: ........................................................................................................................................................  

Székhelye: ..............................................................................................................................................  

Telefon: ............................................................... Fax: ..........................................................................  

E-mail:.................................................................  
 

 

5. Ajánlattétel tárgya: 

Komló Város Önkormányzata által kiírt Írott sajtó m egjelentetéséhez kapcsolódó feladatok 
ellátása 

 
 

6. Ajánlat: 

 

Nettó ajánlati ár ........................................................................................................................ (HUF) 

Bruttó ajánlati ár …………………………………………………………………….(HUF) 

 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

        ………………………………. 
         (cégszerű aláírás) 

 

 
 

 



2. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 

 
a kizáró okok tekintetében   

 
 
Alulírott………………………………………(székhely:………………………………) 

ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn: 
 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy 

az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt 
követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a 
jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) 
bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a 
letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, 
kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó 
munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett 
közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

f)  a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is  -, vesztegetés, nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, 
az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes 
joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági 
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………………………. 

   (cégszerű aláírás) 

 
 
 
 



  
 3. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 

referenciák tekintetében 
 

 

Alulírott………………………………………… (székhely:………………………………………) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás 

megküldését megelőző 36 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem: 

 
 

Sorszám 
Szerződést kötő másik fél 

neve, székhelye 
Teljesítés ideje Projekt megnevezése 

    

    

    

    

    

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 

                                             cégszerű aláírás  
 
 

 
 



 

 

 

 



3. sz. melléklet 

 
From:  jagerne.krisztina@komlo.hu <jagerne.krisztina@komlo.hu>  
Sent: Tuesday, January 19, 2021 8:37 AM 
To: 'hotelbekesziget@gmail.com' <hotelbekesziget@gmail.com>; 'palfilaszlo.komlo@gmail.com' 
<palfilaszlo.komlo@gmail.com>; 'hidegkuti.szabolcs96@gmail.com' 
<hidegkuti.szabolcs96@gmail.com>; 'jegl.zoltan.KOT@gmail.com' 
<jegl.zoltan.KOT@gmail.com>; 'jurinovits.miklos@gmail.com' <jurinovits.miklos@gmail.com>; 
'benkenikolett.komlo@gmail.com' <benkenikolett.komlo@gmail.com>; 'gogen2@freemail.hu' 
<gogen2@freemail.hu>; 'vizhanyoandris@gmail.com' <vizhanyoandris@gmail.com>; 'Ildikó 
dr.Barbarics' <drbarbarics@gmail.com>; 'dr.pal.gabriella.KOT@gmail.com' 
<dr.pal.gabriella.KOT@gmail.com>; 'gerencser.agnes.KOT@gmail.com' 
<gerencser.agnes.KOT@gmail.com>; 'Polics József' <jozsef.polics@gmail.com> 
Cc: 'Plangár-Végh Edina' <veghedina@komlo.hu>; 'drfulmerkristof@komlo.hu' 
<drfulmerkristof@komlo.hu> 
Subject: Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési 
eljárások lefolytatása 
 
 
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!  
 
Mellékelten megküldöm a Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére 
vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatása című előterjesztést véleményezés céljából.  
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 
szabályozásról szóló önkormányzati rendelete kimondja, hogy  „A polgármester a kiemelt személyi 
kérdésekben, vagy a jelentős költségvonzattal járó ügyekben történő döntés meghozatala előtt 
kikérheti az önkormányzati képviselők írásbeli véleményét is.” 
Fentiek alapján valamennyi képviselő részére megküldésre kerül az előterjesztés.  
 
Polgármester Úr kérése, hogy a Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére 
vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó véleményüket a határozat-tervezetben 
foglalt A. vagy B. változat támogatásának megjelölésével – elektronikus úton – írásban 2021. 
január 25. (hétfő) 11:00 óráig szíveskedjenek közölni.  
 
Kérjük, hogy írásos véleményüket a polgarmester@komlo.hu e-mail címre, valamint másolatban a 
jagerne.krisztina@komlo.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.  
 
Együttműködésüket előre is köszönjük!  
 
Üdvözlettel:  
 
Jágerné Haál Krisztina 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
7300 Komló, Városház tér 3. 
jagerne.krisztina@komlo.hu 
Tel.: +36-72/584-024 
Fax: +36-72/584-008 



 
 

 
From: László Pálfi <palfilaszlo.komlo@gmail.com>  
Sent: Thursday, January 21, 2021 12:07 PM 
To: polgarmester@komlo.hu 
Cc: jagerne.krisztina@komlo.hu 
Subject: határozat-tervezet 
 
Üdv!  
 
A Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárások 
lefolytatására vonatkozó  határozat-tervezetben foglalt B. változatot támogatom. 
 
Tisztelettel, Pálfi László 
 

 

 

From: László Pálfi <palfilaszlo.komlo@gmail.com>  
Sent: Monday, January 25, 2021 9:46 AM 
To: polgarmester@komlo.hu 
Cc: jagerne.krisztina@komlo.hu 
Subject: határozat-tervezet módosítás 
 
Üdv!  
 
A Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárások 
lefolytatására vonatkozó határozat-tervezeti választásomat módosítani szeretném, az A. változatot 
támogatom. 
 
Tisztelettel, Pálfi László 
 
 
 
From: orsos ferenc <gogen2@freemail.hu>  
Sent: Thursday, January 21, 2021 7:41 PM 
To: polgarmester@komlo.hu 
Cc: jagerne.krisztina@komlo.hu 
Subject: Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárások 
lefolytatása 
 
Tisztelt Polgármester úr! 
  
A honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárások 
lefolytatására vonatkozó véleményem  
  
B. változatot támogatom. 
  
Orsós Ferenc  



  
 
 
 
-----Original Message----- 
From: orsos ferenc <gogen2@freemail.hu>  
Sent: Monday, January 25, 2021 9:54 AM 
To: jagerne.krisztina@komlo.hu 
Subject: Re: Elolvasva: Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó 
beszerzési eljárások lefolytatása 
 
 
Tisztelt Jágernè Krisztina. 
 
Elnézést kérek,  az előző email-t nem gondoltam át, félreértettem. Az A-t választom.  
 
tisztelettel,  
 
Orsós Ferenc  

 
 
 
From: Nikolett Bareithné Benke <benkenikolett.komlo@gmail.com>  
Sent: Friday, January 22, 2021 11:30 AM 
To: jagerne.krisztina@komlo.hu 
Subject: Re: Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési 
eljárások lefolytatása 
 
Kedves Kriszti! 
 
A "B" verziót támogatom! 
 
Üdvözlettel 
Bareithné Benke Nikolett 

 
 

From:  Nikolett Bareithné Benke <benkenikolett.komlo@gmail.com>  
Sent: Monday, January 25, 2021 9:49 AM 
To: jagerne.krisztina@komlo.hu 
Cc: John Lennon <polgarmester@komlo.hu> 
Subject: Re: Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési 
eljárások lefolytatása 
 
Kedves Kriszti! 
 
 
A korábbi javaslatom módosítanám 
A honlap üzemeltetésére, valamint az írott sajtó megjelentetésére az "A" változatot javaslom.  
 



Üdv. 
Niki 
 

 
 
 
 
From: Andris Vízhányó <vizhanyoandris@gmail.com>  
Sent: Monday, January 25, 2021 8:40 AM 
To: József polgármester Polics <polgarmester@komlo.hu> 
Cc: jagerne.krisztina@komlo.hu 
Subject: Media uzemeltetes 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 A    “B”    lehetőségre szavazok  a  Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére 
vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatása című előterjesztésnél.  
Tisztelettel: Vízhányó András 
 
Az iPhone-omról küldve 
 
 

 
From: Andris Vízhányó <vizhanyoandris@gmail.com> 
Sent: Monday, January 25, 2021 10:01 AM 
To: József polgármester Polics <polgarmester@komlo.hu> 
Subject: Re: Media uzemeltetes 
  
Tisztelt Polgármester Úr! 
  
Módosítanám a válaszom! Az  “A”     lehetőségre szavazok  a  Honlap üzemeltetésére, valamint az 
Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatása című előterjesztésnél.  
Elnézést a kellemetlenségért! Ez a végleges válaszom. Köszönettel és Tisztelettel:  
Vízhányó András 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
From: Ildikó dr.Barbarics <drbarbarics@gmail.com>  
Sent: Monday, January 25, 2021 11:51 AM 
To: Polics József <polgarmester@komlo.hu> 
Cc: jagerne.krisztina@komlo.hu 
Subject: Média pályázat 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A média pályázatot tartalmazó előterjesztéssel kapcsolatban a KÖT frakció álláspontja: 
 
A "B" verziót támogatjuk, azaz a honlapra vonatkozó kiírást,írott sajtó nélkül azzal, hogy a szerződés 
időtartama továbbra is 1 év legyen. 
Javasoljuk továbbá a lakosság szélesebb körű tájékoztatása érdekében saját -önkormányzati - facebook 
oldal létrehozásának, üzemeltetésének az előírását,  
valamint negyedévente a rendelkezésünkre álló - bővítendő -  adatbázis részére hírlevél elektronikus 
megküldését az aktuális önkormányzati, városi hírekkel.  
 
Tisztelettel: 
 
dr.Barbarics Ildikó 
frakcióvezető 

 


