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Tisztelt Képviselő-testület!
• Tavaly októberben dr. Bereczki Mária és Bodó Imre indítványozták az
önkormányzatnál a Civil Tanács és a dombóvári civil szervezetek nevében a
helyi televízió 2013-tól történő újraindítását. Kérésük támogatottságának
jeleként aláírásgyűjtést kezdtek a civil szervezetek tagsága és a városlakók
körében. A novemberi civil fórum résztvevői kezdeményezték egy olyan
munkacsoport felállítását, melynek tagjai kidolgozzák azokat a minimum
elvárásokat, melyeknek teljesülésével a város lakói részére ismét televíziós
szolgáltatás indulhat újra Dombóváron.
• A képviselő-testület 378/2012. (XII. 14.) Kt. határozata alapján támogatta az
előkészítő munkacsoport létrehozását.
• A város 2013-as költségvetésében a helyi TV újraindításához 4 millió forint lett
elfogadva.
• Az előkészítő munkacsoport 2013. április 17-én ült össze; megvitatta és
elfogadta a szolgáltatótól kért minimum elvárásokat. Ezek a következők voltak:
- képújság üzemeltetése napi 24 órán keresztül,
- a 10 rendes testületi ülés közvetítése élőben, egy ismétléssel,
- a rendkívüli ülések után egy „Döntés után” című felvett műsor leadása,
amelyben az aljegyző asszony mondja el az ülésen született
határozatokat,
- a kiemelkedő események (Városi Gála, Civil Fesztivál) teljes egészének
közvetítése felvételről, egy kamerával,
- havonta 20 perc beszámoló a civil szervezetek életéről, a szervezetek
hathatós támogatásával, közreműködésével, egyeztetésével,
- kéthavonta 10 perc adásidő a négy kisebbség számára,
- kéthavonta 20 perc beszámoló az önkormányzati intézmények (óvodák,
bölcsőde, művelődési ház, könyvtár, idősek otthona) és a GYIÖK
rendezvényeiről,
- havi 1 istentisztelet közvetítése,
- havi 1 sportmérkőzés közvetítése vagy 15 perc sport témájú adás,
- a leendő szolgáltató vállalja azt, hogy az elkészített anyagokat az
interneten, saját vagy erre a célra létrehozott weboldalán keresztül is
megosztja az érdeklődőkkel.
• Egy – középiskolás diákok segítségével készült – felmérés szerint legtöbben
kábelen tudnák nézni az adásokat, ezért tárgyaltunk a Tarr Kft-vel. Ők vállalták
az együttműködést, mint műsorelosztó.
• Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete először április 25-én
vitatta meg az előterjesztést. Az 171/2013. (IV. 25.) Kt. határozat alapján a
képviselő-testület az önkormányzati televíziós műsorszolgáltatás jövőbeni
teljesítésére vonatkozó javaslatot nem fogadta el.

• Május 30-án az 171/2013. (IV. 25.) Kt. határozatában a képviselő-testület
döntést hozott az önkormányzati televíziós műsorszolgáltatás jövőbeni
teljesítésére, a közbeszerzésen kívüli eljárás megindítására.
• A közbeszerzési eljáráson kívüli ajánlattételi felhívás június 18-án jelent meg.
A június 28-i határidő lejártáig ajánlat nem érkezett.
• A megismételt eljárás kiírására július 8-án került sor. A július 19-i határidőre
ismételten nem érkezett ajánlat.
Az eljárások sikertelensége abból adódik, hogy a vállalkozók nem tartják
jövedelmezőnek az ajánlatot. Túl sok az elvégzendő feladat a felkínált összegért. Több
szakembert kell foglalkoztatni (szerkesztő, riporter, operatőr, vágó stb.) Őket is –
mivel sok esemény a hét végén van – hétvégi többletpénzért kellene foglalkoztatni. A
meglévő felszerelésük amortizációja, szervizelése, esetleges javíttatása, a weblap és a
képújság üzemeltetése, az archiválási kötelezettség mind, mind jelentős kiadást jelent,
ezért nem éri meg nekik jelentkezni a felkínált lehetőségre.
Mindezek miatt másképp kell megközelíteni a dolgot. Egy meghatározott összegért a
leendő médiaszolgáltatónak kell választania abból, ami mi szeretnénk. Ő ajánlja fel,
hogy mit tud ezekből teljesíteni, képernyőre vinni, s ez alapján rakja össze
műsortervét. A beérkezett ajánlatok közül nekünk kell majd kiválasztani azt, aki a
pénzünkért – szerintünk – a legjobbat nyújtja.
A képviselő-testület által javasolt műsorok:
- képújság üzemeltetése napi 24 órán keresztül,
- a 10 rendes testületi ülés közvetítése élőben, egy ismétléssel,
- a rendkívüli ülések után egy „Döntés után” című felvett műsor leadása,
amelyben az aljegyző asszony mondja el az ülésen született határozatokat,
- a kiemelkedő események (Városi Gála, Civil Fesztivál) teljes egészének
közvetítése felvételről, egy kamerával,
- beszámoló a civil szervezetek életéről (a szervezetek hathatós támogatásával,
közreműködésével, egyeztetésével),
- a három kisebbség számára bemutatkozási lehetőség,
- beszámoló az önkormányzati intézmények (óvodák, bölcsőde, művelődési ház,
könyvtár, idősek otthona) és a GYIÖK rendezvényeiről,
- istentisztelet közvetítése,
- sportmérkőzés közvetítése vagy sport témájú adás,
- az elkészített anyagokat az interneten, saját vagy erre a célra létrehozott
weboldalán keresztül is megosztja az érdeklődőkkel.
A velünk szerződő műsorszolgáltatóval szemben kötelezően a következőket írnánk
elő:
A műsorszolgáltatónál legyen legalább egy munkatárs, aki megfelelő szakmai
végzettséggel rendelkezik.
A műsorszolgáltató köteles a leadott anyagokat a leggyakoribb fájlformátumok
egyikén elmentve, DVD-re kiírva az önkormányzat számára archiválásra céljából
átadni.

A fentiek alapján a médiaszolgáltató kiválasztását a vagyonrendelet alapján az
Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerinti versenyeztetéssel tudjuk kiválasztani.
Ebben az esetben a szakmai javaslat alapján a Képviselő-testület hozza meg a végső
döntést.
A szakmai értékelő bizottság személyi összetételére a határozati javaslat 2. pontjában
teszek javaslatot.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz az
önkormányzati televíziós műsorszolgáltatás jövőbeni teljesítésére, a közbeszerzésen
kívüli beszerzési eljárás megindításáról 2014. december 31-ig tartó szerződés
megkötése érdekében.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű szakmai bizottságot
az eljárásban való közreműködésre:
dr. Kocsis Krisztina aljegyző
dr. Bereczki Mária, a Civil Tanács elnöke
Bodó Imre, a Civil Tanács alelnöke
Csehi Zoltán képviselő
Kiss Béla képviselő
Hegedüs Csaba képviselő
Kurucz Gábor kapcsolati referens
3. A Képviselő-testület a beszerzés, és a műsorelosztó részére a műsorterjesztésért
fizetendő díj fedezetét a 2014-es költségvetéséből biztosítja, a műsorszolgáltató
részére legfeljebb havi bruttó 800.000 forintot, a műsorterjesztő (Tarr Kft.) részére
havi nettó 41.000 forintot különít el.
Határidő: november 08. – a felhívás feladására/kiküldésére
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2013. október 16.

Szabó Loránd
polgármester

