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Kistarcsa Város Önkormányzata „Kistarcsai Híradó” című önkormányzati lapjának időszaki 
megjelentetésére a PO-KER Reklámszervező és Szolgáltató Bt.-vel megkötött határozott idejű 
megbízási szerződés 2019. május 31. napjával lejár. 
Ezért a „Kistarcsai Híradó” megjelentetésére vonatkozóan új ajánlatkérés kiküldésére került 
sor.  
 
A tavalyi évben bebizonyosodott, hogy a hírek, felhívások lakossághoz való időbeni 
eljuttatásához a közösségi Facebook oldal eredményesen járult hozzá. 
 
2019. május 14-én ajánlattételi felhívást küldtünk ki a „Kistarcsai Híradó” című 
önkormányzati lap időszaki megjelentetésére, valamint a lap közösségi Facebook oldalának 
további folyamatos karbantartására az alábbi cégnek: 
 

1. Név: PO-KER Reklámszervező és Szolgáltató Bt., Polgár Gyula 
Cím: 1173 Budapest, Székicsér u. 15. 
E-mail: polgargyula@a-vecses.hu 

 
Az ajánlattételi felhívás egy cégnek történő kiküldését a tavalyi évben eredményesen 
kialakított együttműködés, és az egyedi, szakmai munkafolyamatok folytonosságának 
biztosítása indokolja. 
 
Az ajánlattételi felhívással kiküldött szerződés-tervezetben rögzítettük, hogy 2019. június 1-
jétől 12 hónapra kívánjuk megkötni a szerződést. A jelenleg hatályos Kbt. szerint a számított 
becsült érték alapján így nem közbeszerzés köteles a beszerzés. 
 
A jelenleg érvényben lévő szerződés alapján havi 650.000 Ft + 0,- Ft ÁFA (azaz 650.000.- Ft) 
megbízási díj lett előirányozva a 2019. évi költségvetésben erre a feladatra.  
 
 

 



Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett 
ajánlat alapján a „Kistarcsai Híradó” című önkormányzati lap időszaki 
megjelentetésére, valamint a lap Facebook oldalának folyamatos karbantartására, 
frissítésére a PO-KER Reklámszervező és Szolgáltató BT (székhely:1173 Budapest, 
Székicsér u. 15., képviselő:Polgár Gyuláné) ajánlatát 650 000 Ft + 0% Áfa, azaz 650 000 
Ft összegben elfogadja.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó megbízási 
szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Solymosi Sándor, polgármester 
 
 
„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2019. május 17. 
        Solymosi Sándor 
               polgármester 
 
 
 
 
 


