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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére
a Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és a hírmagazin készítésére
kötött támogatási szerződés megkötéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A 392/2011. (XII.08.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott, a Trió Média-Jászberény
Kft-vel kötött Támogatási szerződésben meghatározott támogatás időtartama 2012. december
31. napjáig tart.
A Trió Média Jászberény Kft. írásbeli nyilatkozata alapján a jelenlegi szerződési feltételek
mellett és támogatási összeggel a jövő évre is vállalja a szerződésben foglaltakat.
(A nyilatkozat az előterjesztés 1. sz. mellékeltét képezi)
A jelenlegi támogatási szerződés az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását!
……/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére
támogatási szerződés meghosszabbításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a testületi ülések kábeltelevíziós közvetítését és hírmagazin
készítését a Trió Média Jászerény Kft- televíziós társasággal megkötött támogatási
szerződés útján biztosítja.
2. A képviselő-testület a támogatási szerződésben rögzített támogatás fedezetét havi
437.000 (évi 5.244.000) forint összegben a 2013. évi költségvetésének terhére
biztosítja.
3. A képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2013. évi költségvetési
rendeletben a 2. pont szerinti támogatás összegét tervezze meg.
Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr.
Balogh Edit polgármestert a Trió-Média Jászberény Kft-vel a határozat mellékletét képező
támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Trió Média Jászberény Kft.

Abony, 2012. november 16.
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

Támogatási szerződés
mely egyrészről létrejött Abony Város Önkormányzata (székhely:2740 Abony, Kossuth tér
1. képviselő: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester), (továbbiakban: támogató),
másrészről a Trió-Média-Jászberény Kft. (5100 Jászberény, Bercsényi út 5) között (képv.:
Tóth József ügyvezető), (továbbiakban: Műsorszolgáltató) az alulírt napon az alábbiakban írt
feltételekkel:
1

A támogatás célja
1.1. A támogatási szerződés célja, hogy létrejöjjön egy olyan közszolgálati műsor sorozat,
ami sokoldalúan mutatja be az Abony Város életét, problémáit. További célja a
támogató tájékoztatási feladatainak részbeni megvalósítása.
1.2. Műsorszolgáltató televíziós technika felhasználásával folytasson értékmegőrző
tevékenységet végezzen azzal, hogy archiválja az Abony eseményeit, történéseit.
A felek az együttműködés megvalósítása során kölcsönösen megállapodnak abban,
hogy 2010. évi CLXXXV. törvény (A médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról) a törvényben foglaltakat betartják és elfogadják.

2

A Műsorszolgáltató adásának és műsorának tartalma
2.1. A Műsorszolgáltató az Országos Rádió és Televízió Testülettel (mai elnevezésén Média
Tanáccsal) kötött szerződése szerinti napi 24 órában jogosult műsort szolgáltatni. A
szerkesztett műsorok mellett képújság programmal tölti ki műsoridejét. A
műsorszolgáltató műsorában legalább 51 %-os arányban szerepelnek közszolgálati
műsorszámok.
2.2. A Műsorszolgáltató heti rendszerességgel készít Jászság más településeinek is
műsorokat. A Műsorszolgáltató műsorrendjét úgy alakítja, hogy a nézőknek lehetőségük
legyen az optimális időpontokban a Műsort megtekinteni.

3

Az támogatott műsor leírása
3.1. Az abonyi műsor kéthetente jelentkezik új tartalommal. Éves viszonylatban 24 db új és
2 db válogatás műsor kerül adásba. Műsorideje minimum 20 perc. A műsor átlagosan 3
db magazin 1 db hír és 2-3 db rövidhírt tartalmaz. A magazin és híranyagok forgatása a
helyszínen készül, a rövidhírek hozott vagy archív képekkel készülnek.
3.2. A műsor első adása főműsoridőben történik, a többi ismétlés állandó időpontokban
olyan műsorsávban, hogy minél több néző tudja megtekinteni.
3.3. A műsort a képújságban és a műsorajánlóban is promotálja a Műsorszolgáltató,
valamint látható lesz a www.jttv.hu honlapon.
3.4. A műsorszolgáltató rögzíti és minimum 2 alkalommal közreadja Abony Város
Képviselő-testületének munkaterv szerinti üléseit. Az üléseket a támogatott DV
minőségben, digitális formában, legalább 3 kamera felhasználásával rögzíti. A rögzítést
az érthetőség kedvéért felirattal látja el (napirendi pont és megszólaló neve). A
digitálisan rögzített anyagot az itnernetes megjelenés érdekében a támogató igényeinek
megfelelően biztosítja.
3.5. A Műsorszolgáltató a támogató részére folyamatosan 7 db képújság oldalt biztosít
közérdekű információk közreadásának érdekében. Valamint folyamatosan 1 db oldalt
biztosít a nem belépőjegyes városi rendezvények, események ajánlójára. A felületek
szükség esetén összevonhatóak.

4

A támogatás időtartama, összege:
4.1. A támogatás 2013. január 1-től indul és 2013. december 31-ig szól.
4.2. A támogatási összeg havonta 437.000 Ft azaz négyszázharminchétezer forint. A
Támogató a támogatást havonta, minden hónap ötödik napjáig folyósítja a
Műsorszolgáltató megnevezett bankszámlájára
4.3. A Műsorszolgáltató negyedévente igazolást küld a Támogatónak a műsor
megvalósulásáról és 1 db DVD támpéldányt biztosít.
4.4. A támogatásműködési támogatás, amit az 1., pontban meghatározott cél, de különösen a
tájékoztatási feladatok egy részének megvalósulása érdekében nyújt a támogató.
4.5. A Műsorszolgáltató a képviselő-testületi ülés, illetve a műsor közvetítésének elmaradása
esetén is köteles a jelen szerződés 3. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesíteni, az
elmaradt közvetítés pótlásáról a polgármesterrel történt egyeztetést követően
gondoskodni.
5. Információ, menedzselés
5.1. A műsor információ ellátottságában részt vesz a támogató is, aki hetente információkat
küld a Műsorszolgáltatónak a településen megvalósuló eseményekről.. A Támogató
részéről kapcsolattartó személy: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester.
5.2. Az Műsorszolgáltató részéről kapcsolattartó személy: Tóth József főszerkesztő

6.

Egyéb feltételek
6.1. A Műsorszolgáltató a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben leírtak
megvalósítására használhatja fel.
6.2. A Műsorszolgáltatónak lehetősége van más támogatókat is a műsorhoz csatlakoztatni.
6.3. Jelen szerződés a határozott idő lejárta előtt megszüntethető
- a felek közös megegyezésével
- rendes vagy rendkívüli felmondással
6.4. Rendes felmondással a szerződést a felek 60 napos határidővel jogosultak felmondani
írásban.
6.5. Rendkívüli felmondásnak van helye bármely fél által elkövetett súlyos szerződésszegés
esetén. A rendkívüli felmondást írásban kell közölni a szerződésszegő féllel.
6.6. A jelen szerződésből eredő jogviták esetére a felek kikötik a Jászberényi Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
Jászberény, 2012. december ……….
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Tóth József
ügyvezető-főszerkesztő

Előterjesztés 1. számú melléklete

Jász Trió TV
Tel: (57) 655-555
Mobil: (20) 264-

Trió-Média-Jászberény Kft.
5100 Jászberény, Bercsényi út 5.
info@triomedia.hu

Abony Város Polgármesteri Hivatala
Romhányiné Dr. Balogh Edit Polgármester Asszony részére!
Abony
Kossuth tér 1.
Tisztelt Polgármester Asszony!
Megkeresésére válaszolva a Trió-Média-Jászberény Kft.-nek szándékában
áll folytatni 2013. évben is az Abonyi műsorszolgáltatást, aminek része a
Abonyi Krónika és a Testületi Ülések közvetítése, amennyiben Abony
városa is tudja támogatni a televízió tevékenységét legalább a 2012 évi
szinten. Ennek megfelelően szándéknyilatkozatot adunk, hogy a
támogatási szerződést 2012 évi tartalommal 2013. évre is megkötjük,
amennyiben a testület ennek megfelelően dönt.

Tisztelettel:
Jászberény, 2012. november 16.

Tóth József
ügyvezető-főszerkesztő s.k.

Jász Trió TV: Jászberény, Jászapáti, Jászkisér, Jászfényszaru, Jászalsószentgyörgy,
Jászfelsőszentgyörgy, Jászboldogháza, Jászjákóhalma, Alattyán, Jánoshida, Újszász,
Szászberek, Abony, Törtel, Kőröstetétlen. 15 településen több mint 45.000 ember.

Előterjesztés 2. sz. melléklete

