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13-5/2011/JT. 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: 

Jegyzői Titkárság 

Az előterjesztést megtárgyalja: 

Pénzügyi Bizottság 

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület  2011. február 10.-i ülésére 

 

a Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére 

érkezett ajánlatok megtárgyalására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésén hozott 

382/2010. (XII. 16.) számú határozatában döntött arról, hogy a testületi ülések kábeltelevíziós 

közvetítését továbbra is a jelenleg hatályos, 2008. november 27.-én aláírt szerződés alapján 

biztosítja. Jelen határozatában döntött továbbá arról is, hogy hírmagazin készítésének 

lehetőségére 2011. évi költségvetés tárgyalásakor visszatér. 

 

Fenti határozatnak megfelelően Abony város életéről, fontosabb eseményeiről szóló 

hírmagazin készítésére vonatkozóan ajánlatot kértünk a Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit 

Kft-től, valamint a Szolnok Televízió Zrt-től. 

 

A Szolnok Televízió Zrt. ajánlata (előterjesztés 1. sz. melléklete) havonta 4 nap forgatással (1 

kamera-set + riporter, szerkesztő, 2 nap vágás) készülő 2 x 25 perces riportfilm elkészítésére 

vonatkozik 300.000,- Ft + Áfa összegért. Az ajánlat alapján a gyártás megrendelése esetén a 

műsor a Szolnok Televízióban összesen 2 x 2 alkalommal térítésmentesen kerülne sugárzásra. 

Az ajánlat képviselő-testületi ülések közvetítését nem tartalmazza. 

 

A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft-től hírmagazin készítésére vonatkozóan a többszöri 

megkeresés ellenére ajánlat a mai napig nem érkezett. 

 

Az írásban megkeresett két televízión kívül a képviselő-testületi ülések rögzítésére, 

hírmagazin készítésére érkezett ajánlat a DARADNIL Kft-től. (előterjesztés 2. sz. melléklete). 

Az ajánlat tartalmazza a soros testületi ülések rögzítését, tovább havonta egy alkalommal 30 

perces időtartamban a testületi üléseket követően a döntésekkel kapcsolatban kerekasztal 

beszélgetést, havonta 3 alkalommal 15-20 perces összefoglalót az aktuális eseményekről, éves 

szinten 12, előre meghatározott kiemelt rendezvényről történő felvételt, valamint lehetőség 

van helyi fiatal tehetségek produkcióba vonására is, mint riporter, műsorvezető, operatőr. Az 



 2 

ajánlat kiterjed olyan lehetőség biztosítására („Lego1” lehetőség), mely alapján az elkészített 

műsorok elhelyezésre kerülnének abony város honlapján. A műsorok megjelenése elsősorban 

abony város honlapján történne. A Kft. árat tartalmazó ajánlatát 2011. február 07-én küldi 

meg. 

 

A december 16-i képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján a Trió-Média-Jászberény Kft. 

módosította a 2010. november 04. napján kelt megkeresésében adott ajánlatát. A módosított 

ajánlatban foglaltak (előterjesztés 3. sz. melléklete) az előző ajánlat (előterjesztés 4. sz. 

melléklete) szakmai kereteihez képest minimális mértékű csökkenést jelentenek, mely a műsor 

hosszának 25-30 percről minimum 20 percre történő mérséklését foglalja magában, úgy, hogy 

a műsor második részében csak magazin anyagok foglalnának helyet. Így az ajánlat havi 

450.000, Ft + Áfa azaz bruttó 562.500,- Ft összegről, 350.000,- Ft/hó, azaz bruttó 437.500,- Ft 

összegre módosulna. A módosított ajánlatban megadott ár már tartalmazza az időkorlát 

nélküli rendes testületi ülések közvetítésének összegét is. A Trió-Média-Jászberény Kft. 

ajánlatában leírta, hogy a testületi ülés közvetítését és a televíziós műsor készítését önállóan 

fenti összeg többszöröséből lehetne megvalósítani. 

 

A Trió-Média-Jászberény Kft. komplett ajánlata havonta 350.000,-Ft + Áfa összegért a 

következőket tartalmazza: havonta 1 testületi ülés rögzítését és leadását időkorlát nélkül, 

kéthetente minimum 20 perces hírmagazin műsor készítését (évente 24+2 db), önálló 

képújság programban 7 db állandó oldal biztosítása, az önálló műsorfolyamban egyéb más 

jellegű műsorok megjelentetése.  

 

A Trió-Média-Jászberény Kft. módosított ajánlata alapján Abony Város Önkormányzata éves 

költségvetésében a felvételek és műsor készítésére fedezetként 4.200.000,-Ft + Áfa összeg 

biztosítása szükséges. 

 

Amennyiben a Képviselő-testület a Trió-Média-Jászberény Kft. módosított ajánlatát fogadja 

el, a jelenleg fennálló szerződést a fenti változások miatt javasolt felmondani, és ennek 

megfelelő tartalommal rendelkező szerződést kötni. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés és az alábbi határozati javaslatok megtárgyalását, elfogadását. 

 

 

A/ Változat 

 

…/2011. (II.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére 

érkezett ajánlatok megtárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülések kábeltelevíziós 

közvetítésével és hírműsor készítésével kapcsolatban támogatja: 
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1.) A testületi ülések időkorlát nélküli rögzítését és műsor készítését havonta 350.000,-Ft + 

Áfa összegben, amely tartalmazza: 

havonta 1 testületi ülés rögzítését és leadását időkorlát nélkül, kéthetente minimum 20 

perces hírmagazin műsor készítését (évente 24+2 db), önálló képújság programban 7 db 

állandó oldal biztosítását, az önálló műsorfolyamban egyéb más jellegű műsorok 

megjelentetését. 

2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülések rögzítésének 

és műsor készítésének havi 350.000,-Ft + Áfa összegét a 2011. évi költségvetésében 

biztosítja. 

3.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármestert a Trió-Média-Jászberény Kft.-vel fennálló szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetésére, és a határozat 1.-2. pontjában foglaltaknak 

megfelelő tartalommal rendelkező szerződés megkötésére.  

4.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 382/2010. (XII. 16.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: 2011. február 28. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

A végrehajtásban közreműködik:  

Jegyzői Titkárság  

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Valamennyi osztályvezető 

Trió-Média-Jászberény Kft. 

Szolnok Televízió Zrt. 

DARADNIL Kft. 

 

 

B/ Változat 

 

……../2011. (II.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére 

érkezett ajánlatok megtárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülések kábeltelevíziós 

közvetítését és hírmagazin készítését …………………………. televíziós társasággal 

kötött szerződés alapján biztosítja. 

 

2. A kábeltelevíziós közvetítések költségét ………… Ft összegben a 2011. évi 

költségvetésben biztosítani kell. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. 

Balogh Edit polgármestert a Trió-Média-Jászberény Kft.-vel fennálló szerződés 

felmondására, és a felmondással összhangban a határozat 1. pontjában foglaltaknak 

megfelelő tartalommal rendelkező szerződés megkötésére. 
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4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 382/2010. (XII. 16.) számú 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

Határidő: 2011. február 28. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

A végrehajtásban közreműködik:  

Jegyzői Titkárság  

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Valamennyi osztályvezető 

Trió-Média-Jászberény Kft. 

Szolnok Televízió Zrt. 

DARADNIL Kft. 

 

Abony, 2011. február 02. 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

 polgármester 

 


