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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a lakosság tájékoztatásának biztosítása céljából támogatja a Pásztói 
Városi Televíziót és megjelenteti a Pásztói Hírlapot. A Városi Televízió működtetésének és a Hírlap 
kiadásának költségeihez az önkormányzat minden évben meghatározott előirányzatot biztosított. 
 
1. Pásztó Város Önkormányzata 1999-ben határozatlan idejű megállapodást kötött Tóth József 
 egyéni vállalkozóval, hogy a közszolgálatiság jegyében a Városi TV-t üzemeltessen a
 lakosság tájékoztatása céljából.  

A megállapodás 5. pontja értelmében a megállapodás mindkét fél részéről felmondható a 
tervezett felmondási határnapot megelőzően 30 nappal bejelentett írásbeli nyilatkozattal. 
Mivel az önkormányzat vállalt feladata a Városi TV támogatása és ezen tevékenységből 
bevétele nem származik, továbbá a városban működő másik televízió a Városi TV-vel 
azonos feladatokat támogatás nélkül ellátja, a továbbiakban nem kívánja a Városi TV-t 
anyagi támogatásban részesíteni. 
 
Ugyanakkor szükség van – javaslatom szerint a városi könyvtárban - egy stúdióhely 
kialakítására, ahol adott esetben megfelelő minőségű felvétel készíthető. Szükség van 
továbbá a városháza 2. emeleti tanácstermében egy televízióadás lebonyolítására alkalmas 
végpont kialakítására is. Ehhez a szükséges kábel már kiépült. 
 
Tóth József vállalkozóval történt egyeztetés során azon információk birtokába jutottam, 
miszerint nagy mennyiségű, jó minőségű, a város múltját dokumentáló archív képanyag van 
birtokában, melynek feldolgozása után a város értéktára egy kivételes anyaggal 
gazdagodhat. Javaslom, hogy az anyag elkészítésére különítsünk el havi 100 eft-ot 2015. 
december 31-ig, és a költség elfogadása esetén bízzuk meg Tóth József egyéni vállalkozót a 
munka elvégzésével. 

 
2. A Pásztói Hírlap szerkesztésére és kiadására az önkormányzat a Dióhéj Kiadói Kft.-vel 

kötött határozott idejű megállapodást, mely 2014. október 12-én lejárt. 2014 decemberében 
az önkormányzat megjelentetett egy lapszámot. A lap havonkénti megjelentetése évi 5.500 E 
Ft költséget igényel, melyet minimális mértékben lehetne hirdetésekből származó 
bevételekkel csökkenteni. Az eddigi gyakorlat (önkormányzati cégek, intézmények által 
megjelentetett hirdetések) nem folytatható. 

Javaslatom szerint a lakosság tájékoztatását a továbbiakban egy egyszerűbb megoldással tudnánk, 
megoldani. Havonta, illetve szükség szerint 4 oldalas hírlevéllel teljesíthetnénk ezt a feladatot, 
melynek költsége havi 100 eft-ból kivitelezhető. 
 
1. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Városi TV-vel kötött megállapodás 
felmondására vonatkozó javaslatot, amelyről az alábbi határozatot hozza:   

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Tóth József egyéni vállalkozó között 
létrejött a Városi TV működtetésére vonatkozó megállapodást 2015. február 28. napjával 
felmondja. 

2. A Képviselő-testület az év közben felmerülő esetleges technikai igényekre 800 eft-ot biztosít 
költségvetésében. 

3. A Képviselő-testület Tóth József egyéni vállakozó tulajdonában lévő archív képanyag 
rendszerezéséhez, feldolgozásához költségvetéséhez havi 100 eft-ot biztosít 2015. március 
1-től december 31-ig. A döntés alapján a vállalkozóval megállapodást köt, melyet a 
képviselő-testület következő ülésére be kell terjeszteni. 

 



2. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Hírlap szerkesztésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló javaslatot, amelyről az alábbi határozatot hozza:   
A Pásztói Hírlap további megjelentetését, annak jelentős költségvonzata miatt nem támogatja. 
Helyette havi rendszerességgel, 4 oldalas hírlevél kiadásáról határoz, melyhez 1.200 eft 
előirányzatot 2015. évi költségvetésében biztosít.  
 
Határidő: szöveg szerint, illetve értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2015. január 22. 
 
         Dömsödi Gábor 
            polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Sándor Balázs 
        jegyző 
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