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Tisztelt Képviselő-testület!
1. A jelenleg működő városi kommunikációs rendszer rövid bemutatása, értékelése
Oroszlányban 2011 óta két helyi televízió működik. Ezek a város lakosságának csak egy-egy részét
érik el, az egyik csak a DigiTv, a másik csak az Oritel Kft. előfizetői számára hozzáférhető.
A két televízió eltérő műsorstruktúrát alkalmaz, a szerkesztési elveik, a technikai felszereltségük, a
sugárzott adások minősége, illetve ezekkel összefüggésben az Önkormányzattól kapott támogatások is
jelentősen eltérnek.
A televíziós médiaszolgáltatás mellett az elmúlt egy évben mind nyomtatott, mind elektronikus
formában kedveltté vált „2840” önkormányzati újság egészíti ki a helyi tájékoztatást (Az
önkormányzati újság helyzete ideiglenes, önálló személyi és tárgyi feltételek, de bevételi lehetőségek
sincsenek.).
Az Önkormányzat célja az, hogy az egyébként hiteles és mértékadó közérdekű tájékoztatás,
mint az önkormányzat által támogatott szolgáltatási lehetőség a város teljes lakossága számára
elérhető legyen.
2. A városi kommunikációs rendszer átalakításának lehetősége, az átalakítás céljai
Az Oritel Kft. és a Vértes TV televíziós műsorszolgáltatási szerződései a Képviselő-testület korábbi
döntései alapján 2016 június 30. napjáig hatályosak, ezen időpontig a hagyományos szolgáltatások
elérhetőek. Ezen előterjesztésem célja a helyi televízió és sajtószolgáltatás működéséhez szükséges
tárgyi és személyi feltételek megteremtése 2016. július 1-től.
A célok elérését a médiaszolgáltatásokra fordítható erőforrások összevonásával, illetve a feladat
egy szervezetben történő ellátásával kívánjuk megoldani.
Abban az esetben ugyanis, ha egy szervezeten belül összpontosul az önkormányzati támogatással
nyújtott médiaszolgáltatások jelentős része, akkor a hírközlés a párhuzamos munkavégzés kizárásával,
az eszközök ésszerűbb felhasználásával, illetve a közreműködő szakemberek munkaszervezeten belüli
együttműködésével hatékonyabb lesz.
A médiaszolgáltatások egy szervezetben történő kezelésének konkrét előnyei a következők:
a feladatok hatékonyabban, egyenletesebb színvonalon elláthatók,
a párhuzamos munkavégzésből eredő többletköltségek kiküszöbölhetőek, a
hírcsatornák egyszerűsödnek,
megvalósul a hirdetők teljes kiszolgálásának lehetősége (televízió, televízió, képújság,
újság, a hagyományos és elektronikus felületeken keresztül is!)
az internetes felületeken a szolgáltatás gyorsabb és szélesebb körben érhető el.
A változtatást az is indokolja, hogy az elmúlt években a (hír)fogyasztási szokások is jelentősen
megváltoztak, jellemzővé vált az elektronikus formában elérhető hírközlés szerepének erősödése. Az
emberek egyre nagyobb része az interneten tájékozódik, a hagyományos televíziózás súlya ezzel
párhuzamosan jelentősen csökkent. Különösen a fiatalabb, életkoruknál, aktivitásuknál, de gazdasági
szerepüknél fogva is kiemelt figyelmet érdemlő korosztályok médiafogyasztási szokásai térnek el a
korábban szokásostól.
Oroszlányban az elmúlt évben elvégzett közvélemény kutatás a fenti tendenciák megerősödése mellett
egyértelműen jelezte, hogy a lakosság nagyobb hányada továbbra is szeretne a helyi televízióból is
tájékozódni, sőt az írott média, városi újság folyamatos működését is igényli. Ezt bizonyítja, hogy a
helyi újság olvasottsága megelőzi az országos nyomtatott sajtóét.
A fentiek alapján tehát célszerű, hogy városunkban továbbra is működjön helyi televízió és helyi újság
is. Bár az önkormányzatok egyre több településen szüntetik meg a helyi televíziók finanszírozását,
Oroszlányban a működtetés támogatását a fentiekben leírt indokok alapján mégis szükségesnek véljük.
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3. A városi egységes városi kommunikációs szervezet létrehozása, működése feltételei
A két televízió fenntartása a fenti okok miatt nem célszerű. Javaslom az egységes szervezettel és
szemlélettel működő, önkormányzati gazdasági társaságba történő szervezését, és a városi újsággal
együtt egy média központ létrehozását.
Javaslatunk szerint a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft keretein belül jó színvonalon, hosszú
távon is racionálisan ellátható ez a tevékenység.
Mivel már működő társaságról van szó, az alapítással, cégszervezéssel, adminisztrációval és
könyvvitellel kapcsolatos „kötelező” költségek nem, vagy csak szerény mértékben merülnek
fel (Itt jegyzem meg, hogy a LÜN Kft-nek politikailag kiegyensúlyozott felügyelő bizottsága
van, így az önkormányzati ellenőrzés biztosított.)
A televízió elhelyezése (irodák+stúdió) az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. - a LÜN Kft.
székhelyéül is szolgáló - telephelyén viszonylag kis költség mellett megoldható. Az igénybe
venni tervezett helyiségek alaprajz vázlatát az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
Személyi feltételek:
Az egységes városi kommunikációs szervezet létrehozása során a helyi média megfelelő
képzettséggel, gyakorlattal rendelkező szakembereire számítunk. Őket kérjük fel a szolgáltatás
folyamatossága, a szakmai munka minőségének megőrzése miatt.
Tárgyi feltételek biztosítása:
A városi televíziónak jelenleg helyet adó, egyébként is elavult létesítményrésszel már középtávon sem
számolhatunk, hiszen a Polgármesteri Hivatal a volt Arany János Általános Iskola épületébe
(„Szolgáltató Városközpont”) költöztetéséről politikai konszenzussal már korábban döntés született,
csak a cél megvalósításának ütemeiről, határidejéről folyhat vita.
Elengedhetetlen a kor követelményeinek megfelelő eszközök és háttértechnika beszerzése is. A
szükséges eszközök listáját az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
A későbbiekben gondoskodni kell a technika karbantartásáról, fejlesztéséről is, aminek költségeit a
szolgáltatás díjában tervezni kell.
Meggyőződésem szerint az, hogy a médiaszolgáltatásokra fizetett díjakat ténylegesen az elvárt
fejlesztésekre fordítsák, legegyszerűbb és biztos módja, ha ezen eszközök önkormányzati tulajdonba
kerülnek, és üzemeltetésüket is önkormányzati gazdasági társaság vagy intézmény végzi.
Ilyen módon az eszközök és technika használatára és állapotára, színvonalára, ellenőrzésére, és
szükség esetén gyors beavatkozásra lehetősége van az Önkormányzatnak.
4. Az egységes városi kommunikációs szervezet létrehozása, működése és szerződéses rendszere
Az előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását követően az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
megbízást kaphat a stúdió kialakításának megtervezésére. A mintegy 125 m2-es, korszerű stúdió
kialakításának költsége a tervdokumentáció elkészültét követően határozható meg. Az idei évben kerül
sor az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. épületének külső energetikai felújítására, a kialakítás ezen
munkálatokkal összekapcsolható.
A költségeinek finanszírozása kétféle módon történhet:
1. Az Önkormányzat biztosítja a szükséges forrást.
2. A költségeket az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. finanszírozza, és azt a LÜN Kft. az épületrész
után fizetendő bérleti díjba beépítve részletekben fizeti vissza.
A másik jelentősebb egyszeri költségelem a szükséges technikai eszközök beszerzése. Ennek
finanszírozása Önkormányzati forrás átadással történhet a LÜN Kft. részére.
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Az irodákat és a stúdiót a LÜN Kft. bérelné az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-től. A bérleti díjban a
közüzemi díjak, és a telekommunikációs költségek is benne lennének.
A médiaszolgáltatások egységesítésével a technikai feltételek megteremtésével a televízió és az újság
saját bevételeinek növelése is lehetővé válik
Amennyiben a Képviselő-testület egyetért az előterjesztésben foglaltakkal a LÜN Kft.-nek az alábbi
feladatokat kell megkezdenie, elvégeznie:
-

a média tevékenységhez szükséges jogi háttér megteremtése
kapcsolatfelvétel, egyeztetések a leendő munkatársakkal, szakemberekkel,
annak érdekében, hogy a helyi televízió adásai a lakosság minél szélesebb rétegeit elérjék,
tárgyalások valamennyi helyi kábelszolgáltatóval.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!
Oroszlány, 2016. március 23.
Lazók Zoltán
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (....) Kt. határozata
a városi kommunikáció, televíziós műsorszolgáltatás és nyomtatott sajtó működési feltételeinek
hosszú távú megteremtéséről
1. Egyetért a városi televíziós műsorszolgáltatással és a „2840” helyi újság kiadásával
összefüggő feladatok a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. általi ellátásával.
2. Egyetért azzal, hogy a városi televízió és a „2840” helyi újság elhelyezésére az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. telephelyén kerüljön sor.
3. Utasítja a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2016. áprilisi,
munkaterv szerinti testületi ülésre készítsen a várható költségek kiemelésével, az
Önkormányzat által biztosítandó helyi média szolgáltatások ellátásának szervezeti, beruházási,
üzemeltetési, illetve ezekre vonatkozó szerződéses feltételeket bemutató előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

4

1. számú melléklet
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2. számú melléklet
Eszközök

Mennyiség (db)

Kamera

1

Kamera

1

Kamera

1

Statív

3

Electrovoice riporter mikrofon

2

Fejlámpa

2

Mikroport

2

Akkumlátor

6

Akkumlátortöltő

3

Lastolite

2

Kameratáska

2

Vágószámítógép

2

Vágószámítógép monitor

4

Erősítő

2

Hangfal

8

Hangkeverő 8 csatornás

1

Hangkeverő 16 csatornás

1

Edius 8 vágószoftver

2

Windows 8

7

Szerkesztőségi számítógép

5

Képújság szerkesztő számítógép

1

Képújság szerkesztő szoftver

1

Led lámpa stúdió világításhoz

14

Csiptetősmikrofon

6

Darim FS 2000 HD adáslebonyolító

1

NAS

1

Merevlemez Nas-hoz 3TB

6

Multiwiev monitor

1

Atem Televison studió

1

6

Képkeverő HD

1

Kompressor limiter

2

Sdi kábelek 100 m

6

Monitor

8

Edius HD kártya

2

Blackmagic-Design SDI to Analog

2

Súgógép

1

Analog to SDI Mini Converter

2

HDMI rögzítő

1

Telefon hibrid

1

Mikrofon kábel 1 m

200

30m/20+4 csoportklábel, stageboxal
XLR csatlakozók
Datavideo ITC-100 intercom rendszer

1
50
1

Smart Videohub 12x12

1

HDMI- SDI konverter

3

Intensity Pro 4K

2

NDS3211P MPEG 4 AVC/H.264 HD
Encoder

1
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