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ELŐTERJESZTÉS  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

2010. február 11-én tartandó ülésére      

 

 

 

Az előterjesztés tárgya: a Tiszavasvári Városi Televízió 2009. évi tevékenységének és 

gazdálkodásának alakulása  

Melléklet: 1 db beszámoló 

 

A napirend előterjesztője: Rozgonyi Attila polgármester (előadó) 

 

Az előterjesztést készítette: Rácz Mónika osztályvezető (témafelelős) 

 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi Bizottság SZMSZ 2. sz. mell. 2.1.15. pontja értelmében 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság SZMSZ 2. sz. mell. 2.3.16. pontja értelmében 

  

  

 

 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

 

Név Titulus Elérhetőség 

Fülöp Attila Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke fuliiq40@t-online.hu 

   

   

 

 

Egyéb megjegyzés:  

…………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tiszavasvári, 2010. február 3.                                   

 

 

 

   Rácz Mónika 

                                                                                                               témafelelős 
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4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős: Rácz Mónika      

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

- a Képviselő-testülethez -  

 

a Tiszavasvári Városi Televízió 2009. évi tevékenységének és gazdálkodásának 

alakulásáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 66/2007. (III.22.) Kt. sz. 

határozatában döntött a Képviselő-testületi ülések nyilvános üléseiről készülő közvetítés 

gyakorlatának szabályozási kérdéseiről, egyidejűleg meghatározta, hogy a Tiszavasvári 

Szabadidős Programszervező Egyesülettel minden évben támogatási szerződést köt a tárgyévi 

költségvetésben jóváhagyott keretösszeg figyelembevételével.  

A 2009. évi szerződés aláírásával a támogatott vállalta, hogy 2010. január 31-ig teljes körű, 

összesített pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készít a Képviselő-testület felé. A 

Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület határidőn belül nyújtotta be 

beszámolóját, amely tartalmaz kimutatást a műsorok összetételéről, tájékoztatást a televíziót 

működtető szervezet kapcsolatairól, áttekintést ad az adásidő statisztikáról, a benyújtott 

pályázatokról, de csatolásra került a bevételek és kiadások tételes kimutatását tartalmazó tábla 

is. Az Egyesület által benyújtott beszámoló a határozat-tervezet mellékletét képezi.  

Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a támogatott szervezet a szerződésben foglalt 

kötelezettségeinek 2009. évben maradéktalanul eleget tett, hiszen a Képviselő-testület 

valamennyi nyilvános (rendes és rendkívüli) ülését rögzítette és a megállapodás szerint 

vágatlan formában a nyilvánosság elé tárta. Gondoskodott az elkészült felvételeknek a 

Tiszavasvári Városi Televízió műsortervének megfelelő sugárzásáról és ismétléséről, 

valamint a felvételek egy példányát biztosította az önkormányzat és a település könyvtára 

számára. 

A felelős szerkesztő kiemelte, hogy bár a megállapodás szerint a testületi ülések közvetítése a 

fő feladata, nevükhöz híven a továbbiakban is a város televíziójaként kívánnak működni, a 

pályázati lehetőségek kihasználása céljából az egyesület égisze alatt. 

 

Fent nevezett határozat egy kötelezettséget is tartalmazott, mely szerint a Tiszavasvári 

Szabadidős Programszervező Egyesülettel megkötött megállapodást évente felül kell 

vizsgálni. A képviselő-testület nyilvános üléseinek közvetítésére irányuló műsorszolgáltatói 

szerződést áttekintve arra a következtetésre jutottam, hogy módosítani azt csupán néhány 

pontban szükséges, így nem képezi jelen előterjesztés részét, azonban mind az előző évi, mind 

a módosításra kerülő szerződés megtekinthető a Kabinet Osztály vezetőjénél.  

Aktualizálásra az alábbi tekintetben kerül sor a Testület döntését követően: 

- A szerződés 1. pontjában a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről 

szóló rendeletben jóváhagyott, működési célra fordítható pénzeszközök című keret terhére 

biztosított támogatási összeg kerül meghatározásra. 
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- A szerződés 2. pontjában az átutalásra kerülő támogatási összeg két részletben történő 

kifizetésének módja, valamint a teljes körű, összesített pénzügyi elszámolás és szakmai 

beszámoló határideje kerül rendezésre. 

- A szerződés 21. pontjában a jóváhagyó határozatot kell megjelölni. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Testületet a Tiszavasvári Városi Televízió 2009. évi 

tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámoló elfogadására a mellékelt 

határozat-tervezet szerint! 

 

Tiszavasvári, 2010. február 03. 

 

 

 

      R o z g o n y i  Attila  

Polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2010. (II.11.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Tiszavasvári Városi Televízió 2009. évi tevékenységének és gazdálkodásának 

alakulásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szabadidős 

Programszervező Egyesület által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1./ a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári 

Városi Televízió 2009. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót 

elfogadja. 

 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy  

 

a) kösse meg a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesülettel a tárgyévi 

költségvetési rendeletben jóváhagyott összeg szerinti, aktualizált Támogatási 

szerződést. 

 

b) a Támogatási szerződést a továbbiakban is évente vizsgálja meg tartalmi 

szempontból és szükség szerint terjessze a Képviselő-testület elé felülvizsgálat 

céljából.  

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Rozgonyi Attila polgármester 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A …/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

 

SZABADIDŐS PROGRAMSZERVEZŐ EGYESÜLET 

Tiszavasvári Városi Televízió 

Tiszavasvári, Hősök út 51. 4440 
Tel.: 06 42/520-125, 30/336-4177, email: fuliiq40@t-online.hu 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 
 

A TISZAVASVÁRI VÁROSI TELEVÍZIÓ 2009-BEN VÉGZETT 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 
A 2009-es esztendő egy eléggé vegyes, de kiforrott év volt számunkra. Az előző évekhez 

képest több volt a sikerek, mint a kudarcok sora. Egy biztos: tettük, amit tennünk kellett, amit 

a város lakossága elvárt tőlünk. Örömünkre az EuroCable Magyarország Kft jóvoltából már 

több mint 2500 családhoz jut el nap, mint nap az adásunk itt Tiszavasváriban, és az év 

közepétől már Szorgalmatoson is tudnak bennünket nézni az érdeklődők. Ettől jóval több 

emberhez jutunk el az internet segítségével.  

Ha a statisztikát nézzük, volt 365 adásnapunk. Ezt lebontva: 1460 adásóra, melyet az újonnan 

készített műsorok, és az ismétlések tesznek ki. Műsorstruktúránkon változtattunk. A testületi 

ülések csak kedden kerülnek levetítésre, így nem egymást követő napon ismételünk, hanem 

egy hét múlva. Erre azért volt szükség, hogy azok is láthassák ezt a műsort, akik éppen a 

műszakolás miatt akkor nem tehetik meg.  

 

Tehát: 

 

Vasárnap – Hétfő: Vallási, felekezeti műsorok, sport 

Kedd : Képviselőtestületi ülés 

Szerda -Csütörtök: Hírek, riportok 

Péntek – Szombat: Riportok, közszolgálati műsorok   

 

Továbbra is nagy sikere van a délelőttönkénti ismétléseknek. A Kedves Nézők minden nap 

9.00 – 11.00-ig láthatják újra az előző napi műsorunkat. 

 

2010. január 5-én ünnepeltük fennállásunk 3. éves évfordulóját. Sikerült elérnünk, és 

bebizonyítanunk, hogy a politikai egyensúly megtartása és a korrekt tájékoztatás a feladatunk. 

Mindig odamentünk, ahol a hír volt, de vigyáztunk arra, hogy senkit ne hagyjunk ki. A 

bölcsődés ballagástól a szociális otthonban lakók karácsonyozásáig minden területet 

átöleltünk. Volt, ahova nem sikerült elmennünk, de többször kértünk mindenkit, hogy ne 

aznap, vagy előtte való nap szóljanak. Sajnos érték a TV-t olyan vádak, hogy műsort 

mailto:fuliiq40@t-online.hu
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szándékosan visszatartunk – „felsőbb” utasításra, vagy szabotáltuk a műsort. Előfordult, hogy 

a technikai hiányosságok folytán később került valami adásba, vagy az adásbonyolító gépen a 

Windows „elment szabadnapra”, de a szándékosságot minden esetben kizárjuk. Sajnos ez az a 

terület, ahol nem nagyon tudtunk 2009-ben fejleszteni. Mivel a számítógépeink a nap 24 

órájában mennek, nagyobb az igénybevétel, így gyakoribb a meghibásodás is. Ezúton 

szeretnénk köszönetet mondani a Tiszavasvári Városért Alapítvány kurátorainak, akik az 

elmúlt évben megajándékoztak bennünket egy új géppel, melyet adásbonyolításra használunk.  

Pont a hiányos technikai berendezéseknek köszönhető, hogy az ORTT, - akik rendszeresen 

bekérik ellenőrzés céljából az adásnapjainkat – ismét figyelmeztetett bennünket, mert az 

elküldött DVD-n nem szerepelt a spotunk, és nem látszott a TVTV jel. A fellebbezésben 

kitértünk rá, hogy nincs pénzünk olyan komoly műszerre, ami az adást a lejátszás pillanatában 

rögzítené, mert abban viszont mind a kettő kifogásolt dolog megtalálható. 

 

A műsorainkról: 

 

Sokszor számunkra is meglepő, hogy milyen nagy a nézettségünk. Vannak csúcs műsorok, 

kiemelkedő nézőszámok. Ilyen a Testületi Ülések közvetítése, a Megkérdeztük a 

Polgármestert, a szalagavatók, ballagások, illetve a sport, és az egyházi adások közvetítése. A 

2009-es évben a nézők által megítélt legjobb riport a Dr. Helmeczi László, a Szögi-család 

ügyvédjével készített beszélgetés volt, mely a Debreceni Ítélőtáblán megszületett végleges 

döntés után készült. Nagy sikere van továbbá az Ismeretlen Ismerősök, valamint a Tabuk 

Nélkül c. vacsorás beszélgetős műsornak is. Sok szülő nagy örömére esténként ment az Esti 

Mese, melyet óvodás mesemondó versenyen vettünk fel, és addig sugároztuk, míg tartott a 

sok kis előadóból. Beszámolómban már említettem a politikai egyensúly megtartását. A 

Média Törvény értelmében – az EP-s választásokkor minden érintett szóhoz juthatott, ugyan 

annyi műsoridőt biztosítva számukra. Sokszor kapunk elismerő sorokat mailben azoktól, akik 

interneten nézik az adásokat. Még mindig sok a külföldön dolgozó, vagy Tiszavasvári 

kötődésű néző. A sportműsoroknak nagyban köszönhető (foci, kézilabda), hogy sok idegen, 

pontosabban nem Tiszavasvári lakos látogat honlapunkra. Ez kétélű dolog: elismerés 

számunkra, és reklám Tiszavasvárinak.  

Amiből továbbra sem szeretnénk engedni, az az őszinteség, amely jellemzi műsorainkat. 

Tetszik a nézőknek, hogy nincs tabu téma, és a Megkérdeztük a polgármestert c. műsorban 

minden általuk feltett kérdés elhangzik. 

 

Kapcsolatok: 

 

Nemzetközi kapcsolatot nem sikerült kialakítanunk, bár a nyelvi nehézségek miatt nem is 

biztos, hogy szükség van rá. Viszont országon belül sikerült a budapesti CAFE Produkciós 

Irodával, a Hajdúnánási Városi Televízióval, a Szekszárdi Városi Televízióval, és most 

legutóbb a Mátészalkai Városi Televízióval együttműködési és műsorcsere megállapodást 

kötni. 

 

Pályázatok: 

 

Sajnos komolyabb pályázatot, amit az ORTT felé nyújthatnánk be – az idén sem mertünk 

megkockáztatni, mert addig, míg a Kölcsey TV 180 milliót nyer, és még 100 milliót HD-s 

átállásra, addig mi, illetve hozzánk hasonló költségvetésű városi televíziók semmit. Csak azt a 

90.000.-Ft pályázati díjat veszíthettük volna el, ami nagy érvágásnak számítana. 
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