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                              Tárgy: Az önkormányzat által adott költségvetési támogatások és a              

támogatott médiumok helyzetének értékelése, hatékony, 
színvonalas szervezeti és szakmai megoldás meghatározása. 

                                                              

Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
 
            Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Képviselő-testület legutóbb 2010. decemberében foglalkozott a Szentesi Élet c. hetilap  
helyzetével és a 2012. évi munkatervében januárban ismét napirendjére tűzte a helyi 
médiumok működésének vizsgálatát. 
 

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában. 

 
Városi Visszhang című havonta megjelenő ingyenes újság. 

A lap - a mai nevén - 1992. januárjában jelent meg először. Az első években még csak a 
szentesiek, később a Szenteshez tartozó kistelepülések lakói számára is elérhetővé vált, 
folyamatosan bővülő példányszámban. Ma a kistérségen kívül Csongrád, Mindszent, Gádoros 
és Székkutas településeken is megjelenik. A 2004. év novemberétől négy szín nyomással 
készülő lapnak ekkor készült el az első honlapja, amely ma - többször fejlesztett formájában - 
külön internetes újság funkciót is betölt, változatos tartalommal.  
A lap imázsa és tartalma az évtizedek során többször változott, alakult a piaci elvárások 
hatására. A Városi Visszhang célkitűzéseiben, mondanivalójában azonban hű az 
alapgondolathoz: a térségben élőket minél sokrétűbben - értékeinket előtérbe helyezve - 
tájékoztatni, mértéktartással, az egyenlő esélyek és a tényszerűség elve alapján. 
A lap civil kezdeményezésként alakult és civil keretek között működik, havonta jelenik meg. 
Fenntartását hirdetésekből, pályázati forrásokból és támogatói hozzájárulásokból, rengeteg 
önkéntes munkát hozzáadva biztosítják, ami a jelenlegi gazdasági környezetben a forint 
drasztikus gyengülése miatt 2012-ben rendkívüli kihívást fog jelenteni. Az újság terjesztése 
saját terjesztőhálózat útján történik. 
 
Szentes Város Önkormányzatától 2009 és 2010 években a lapban folyamatosan megjelenő 
“Rónahír”rovat, 2011-ben pedig a “Soroló” rovat megjelenéséért kaptak támogatást a 
következők szerint: 
2009. évben 200.000 Ft/év. 
2010. évben 210.000 Ft/év. 
2011. évben 300.000 Ft/év. 
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Az új rovatokat örömmel fogadták a térség polgárai, szívesen olvassák. Olykor építő 
kritikával, máskor témajavaslattal is élnek. Az újság kiadója az önkormányzattal kialakított 
együttműködést a jövőben is folytatni szeretné, a rovat megújításában vagy az együttműködés 
új, bővebb alapokra helyezésében is készséggel partnerek. 
A lap minden megjelenésével figyelmet vált ki, sok visszajelzés érkezik, számítanak rá az 
olvasók. 
2012. februárjától, tekintettel a kialakult gazdasági körülményekre, több új kezdeményezéssel, 
megújult rovatokkal, számos előnyös lehetőséggel készülnek az újság kiadói 
megörvendeztetni az olvasókat úgy a nyomtatott újság, mint az internet adta lehetőségek által. 
2012. 07. 28. 

2Szentesi Mozaik internetes újság 012. 05. 06-13. 

2001. május 21-én jelent meg az interneten a Szentesi Mozaik első tudósítása. Az újság 
elsődleges célja Szentes helytörténeti anyagainak összegyűjtése, és azok publikálása. 
Az eltelt több mint 10 év alatt 5983 cikk jelent meg kulturális, sport és egyéb területről.              
A közel hatezer cikket 112.000 db fénykép színesíti, ezzel Szentes legnagyobb online 
gyűjteményének is tekinthető az újság. 
Működését tekintve a Városi Könyvtár keretein belül működik, és a helytörténeti adatbázist 
gyarapítja. Az újság a szerkesztő bérén kívül semmilyen Önkormányzati támogatásban nem 
részesül, és teljes mértékben a könyvtár működési szabályait alapul véve nonprofit módon 
működik. Szentes más médiumaival szemben fizetett reklámoktól mentes. Ennek kialakítása 
olvasói igény felmérésén alapul. 
A 10 év alatt 4.822.812-en látogatták az oldalt. Napi szinten 1500-3000 látogatót regisztrál.   
A látogatottsági és népszerűségi adatok között fontos szám a visszafordulási arány, mely a 
Szentesi Mozaik esetében 5% alatt van! Ez a szám más internetes oldalaknál 40-60% között 
van! Ez a szám mutatja meg, hogy a tényleges és rendszeres látogatók száma a látogatottsági 
adatok 95%-a. Eddig 39 országból tekintették meg a Szentesi Mozaikot. 
Éves szinten 14% új látogatóval növekszik az olvasói kör. Egy esztendő alatt 1,7 millió 
oldallehívást regisztráltak. 
Az olvasottsági és népszerűségi adatok nem indokolják, hogy bármi nemű szervezeti változás 
valósuljon meg a működésben. A látogatói kör növekedése összefügg az új internetes 
előfizetésekkel. Így amennyiben újabb netfejlesztés van a városban, akkor a látogatói szám 
ezt jól tükrözi. 
Az internetes anyagok elkészítéséhez használt valamennyi technikai felszerelés magán 
tulajdon, így azok fejlesztése sem terheli a költségvetést. 
Évről évre újabb funkciókkal bővült és bővül az újság. Így keretei között Fórum, valamint 
Képgaléria működik. 2011. májusában az újság 10. évfordulója alkalmából videó anyagok is 
felkerültek szentesi eseményekről. Ezek megjelenési formája eltér a televízió által alkalmazott 
anyagoktól, mellyel nem kíván konkurálni. Ez a lehetőség csak kihasználja az internet adta 
lehetőségeket. 
Hét hónap alatt a feltöltött 216 videó anyagot 53.000-en nézték meg. A 2012-es újesztendőtől 
3D-s (három dimenziós – térhatású) képi és videó anyagok jelennek meg városunkról, és az itt 
megszervezett eseményekről. 
A szerkesztő munkáját nagyban segítené és a hatékonyságot növelné, ha ingyenesen 
parkolhatna a város területén, vagy a sajtótájékoztatókra meghívó levél mellé parkolójegyet is 
csatolnának. Ez nem terhelné nagy mértékben a város költségvetését.  
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SzentesInfo szerver 
 

Amikor a böngészőbe beírjuk egy weboldal címét, vagy a keresőbe a bennünket érdeklő 
információra utaló keresőszót, ritkán gondolunk arra, hogy a megjelenő tartalmak nem a 
semmiből jönnek, azokat meg kellett szerkeszteni, illetve az elérhetőségüket a folyamatosan 
működtetett szervereken biztosítani kell. TEAM Számítástechnika abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy a térségi tartalmakat illetően – más helyi erőkkel összefogva – a 
kezdetektől részt vehetett számos helyi tartalom létrehozásában, illetve azoknak a saját 
tulajdonú szerveren való közzétételében. Íme néhány fontosabb, a megjelenésük időpontjának 
sorrendjében: 

− 1996 – Szentes Town Homepage – városunk első internetes megjelenése (kezdetben a 
szerkesztés, később a mai napig a közzététel), 

− 1998 – Rádió Szentes Online – (2003-tól s SzentesInfo szerverről, 2009-től önálló 
stream-szerverről, napjainkig), 

− 2000 – a Képviselő-testület üléseinek hangos jegyzőkönyve (feldolgozás és napjainkig 
a közzététel), 

− 2001 – Szentesi Mozaik Netújság – Vidovics Ferenc szerkesztésében (közzététel, 
2003-től a TEAM Számítástechnika által gondozott NetSzemlével és 
Évfordulónaptárral kiegészítetten), 

− 2002 – Szentesi Élet internetes változata (feldolgozás 1997-ig visszamenőleg, és 
napjainkban már PDF-dokumentumként is folyamatos közzététel). 

Az fent felsorolt oldalak megjelenésükkor a régiónkban nóvumnak számítottak. A hangos 
jegyzőkönyvről 2000-ben országos levéltári konferencián hangzott el előadás. A Rádió 
Szentes online hallgatását országosan az első 10 között biztosította az akkori Inter-ÜzeNET 
Kft. 15 évre visszanyúló archívuma egyik helyi újságnak sincs. A www.szentesinfo.hu 
nyitóoldalának listái jelzik, hogy a fentiek mellett hány további szentesi szervezet oldala, 
mennyi városi és helytörténeti vonatkozású tartalom található rajta.  

A TEAM Számítástechnika mindezek elérhetőségét biztosítja – akkor is, ha a nehezedő 
gazdasági körülmények miatt ez már régóta nem nyereséget termelő vállalkozás. Annál is 
inkább, mivel a helytörténeti tartalmak készítése és közzététele eleve nonprofit módon történt. 

A TEAM Számítástechnika szándéka, hogy a lehetőségei szerint – a műszaki háttér és a 
webes technológia folyamatos megújításával – tovább folytatja a feldolgozási és közzétételi 
munkát, felhasználva az elmúlt évtizedek alatt kialakult kapcsolati hálót és a megszerzett 
tapasztalatokat. Mindezt korszerű ismeretekkel kiegészítendő, a TEAM Számítástechnika  
vezetője egyetemi tanulmányokat folytat az SZTE informatikus-könyvtáros mester szakán. 
Ehhez kéri a Tisztelt Képviselő-testület egyetértését és lehetőség szerinti támogatását. 

 

Civil TV 
Civil szerveződésű helyi televíziós műhely, melynek stúdiója  a Kossuth tér 5. szám alatt 
működik.  Szentesen az első adást 2005. áprilisában sugározták.  

A Civil Televízió neve is, azaz Közösségfejlesztők Egyesülete Civil Televízió mutatja, hogy  
közösségi televízióként indultak és ezt a szándékot növelve, kistérségivé fejlődve is szolgálják. 
A Civil Televízió Szegváron indult útjára. Az első adásokat követően Szentes városában is 
kérték, hogy legyen jelen. Mára a térség gazdasági, egészségügyi és közigazgatási központját 
jelentő város televíziójának számítanak. Tevékenységük új térségeket is megcéloz, eljutnak 
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műsoraik Csongrád, Mindszent és Kunszentmárton városokba és kistérségük településeire is. 
Stúdióból és számos helyszínről élő adások küldésére képesek. Mára mintegy 20.000 lakást 
érnek el adásaikkal. Ez a szám a környékbeli optikai gerinchálózat és hálózatfejlesztés 
terjedésével automatikusan nő. 7 fő dolgozik főállású alkalmazottként a Civil Televíziónál. 
Kettő újságíró, négy fő informatikus-operatőr és egy tantárgyi kiemelt érettségivel rendelkező 
kolléganő. Egy kolléga 2012. nyaráig GYES-en van.  
Több mint két éve a hét hat napján jelentkeznek új műsorral. 2011. november elejétől reggeli 
adásaikat is megkezdték. Ennek két oka is van. Az egyik, hogy hétköznapokon több, mint egy 
éve híradót szerkesztenek. Ez érdemivé teszi a reggeli bejelentkezéseket, amelyek a helyi 
közéletről szóló stúdió beszélgetésekkel egészültek ki. Erre jönnek az esti új műsorok, a napi új 
híradóval és magazinokkal. A műsoridő heti nyolc órára bővült. Ennek költségeit, ha feszítetten 
is, de az Önkormányzat, az ORTT majd NMHH és kereskedelmi bevételeikből tudták 
előteremteni.  
A jártasság, a munka közben megszerzett tudás és gyakorlat, a környezetükben megvalósult 
technikai fejlesztések, a munkatársak elkötelezettsége és a nézők ragaszkodása mind-mind előre 
mutat. A 2010. és a 2011. év sok újdonságot hozott műsorszerkezetben. Nyáron és télen új, 
időszaki műsorokat készítettek. „Ébredjen velünk, „Jó reggelt nyár!”, „Plázs”, „Rúzs”, „A Nap” 
címekkel készülő élő közéleti és szórakoztató műsoraik népszerűek. Mindezek mellett hétfőn 
gazdasági, kedden sport, szerdán kulturális, csütörtökön közéleti magazinokat készítenek. 
Pénteken testületi ülésekről, sportmérkőzésekről tudósítanak és szórakoztató műsorokkal 
jelentkeznek, hétvégén pedig Heti Magazin műsoruk látható.  A „Híradó” műsoraik mára 
folyamatossá váltak. 2010. november 1.-től heti négy alkalommal készülnek. Képesek a 
folyamatos híradózásra, erre már külön 2 fős stáb alakult a szerkesztőségen belül. Igaz minden 
kollégának naponta és a külsősöknek pedig hetente feladata az anyagok felvétele. 

 
Új műsorok, fejlődő arculati elemek.  
 
Nagy kihívás és egyben a folyamatos megújulás belső igénye is ez. A stáb és segítőik személye 
szinte állandó. Tanulják az új eszközök és programok használatát és látható egyre nagyobb 
szerepe lesz a képzéseknek. 
2012 a nagy kihívás éve lesz abban a tekintetben is, hogy testvérvárosi együttműködés 
keretében együttműködnek Újszentes (Dumbrovita) önkormányzatának Behela Televíziójával 
és a temesvári TVT89 televízióval. 
Egzisztenciálisan megmaradni, minőségben előre lépni, megtartani civilségüket, egyben 
megfelelő számú hírrel ellátni a térség nézőit, ez a kitűzött cél. Tiszteletet három-négy 
vállalkozásnak, de a gazdasági környezetre eddig sem volt jellemző a nagyfokú támogatás, tehát 
a célok elhivatottságukból fakadnak. Látva ezt a hiányosságot, fokozták gazdasági műsoraik 
készítését. Az önkormányzatok egyre szűkösebb forrásokkal rendelkeznek, az elosztók kibújnak 
a helyi műsorszolgáltatók előfizetést bevezetetni akaró szándékaik elöl. Van feladat a működési 
költségek elteremtése ügyében. Az új gazdasági helyzethez történő alkalmazkodáshoz, a 2012-
es sikeres működéshez kérik az önkormányzati támogatás növelését. 
Gazdálkodásuk legfőbb stratégiája a pályázatokon való részvétel volt. Ehhez a lehetőséghez a 
szentesi önkormányzat mindig támogatást nyújtott.  Minden évben 10 millió forintot meghaladó 
volt a pályázati tevékenységük. Ezek mellet további munkaügyi támogatásokat vettek igénybe. 
2012-ben már nincsenek ilyen lehetőségeik, hiszen új munkatársak felvétele a 
továbbfoglalkoztatási kötelezettségek mellett lehetetlen is lenne. 
Az Önkormányzati támogatás 2011-re meghaladta a 4 millió forintot. Egy helyi televízió 
működtetésének alapkövetelménye 22-25 millió forint. Több szomszéd város ennyit biztosít 
évek óta számukra. A Civil TV is elérkezett erre a pontra. Az elmúlt hét év a leleményességről 
és pályázati pénzszerzésről szólt. Ebben hathatós segítséget kaptak a Szentes Kistérségi Civil 
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Televíziózásért Alapítványtól, amelyet nem lehet eléggé megköszönni, mint ahogy az évek óta 
millió forintokkal  támogató Optanet Kft-nek is köszönet jár. A szentesi Önkormányzat, a 
Médiahatóság, az Alapítvány, a Munkaügyi Központ és a Kft anyagi bázisán működtek. 
Kérésük az, hogy az Önkormányzat külön forrást biztosítson számukra. Azaz a 
költségvetésében 25 millió forintot szavazzon meg részükre, havi kifizetésekkel. Bevételeik és 
kiadásaik alakulásáról szigorúan havonta beszámolnak. Így a pályázati forrásteremtés, illetve 
egyéb bevételeik esetleges növekedése havonta ismert lesz. Igénybe csak annyi összeget 
vesznek, ami havi működésükhöz szükséges. 2012. évre még biztosítottnak látszik 15,1 millió 
forintnyi pályázati terv. Kihirdetés után további pályázatokon is tervezik a részvételt. 
Amennyiben nem nyernek, vagy nem lesz elégséges bevételük a működésük kérdésessé válik. 
A magán források kiapadtak. A „hőskorszaknak” sajnos vége lett. 
Gazdálkodásuk feszített, kifizetéseik sokszor késedelmesek, de általában nem haladják meg 4-
500 ezer forintot. Köztartozásaik nincsenek. Ez így ideálisnak van feltüntetve, azonban van egy 
hónapról hónapra növekedő jelentős tartozásuk az SzVSz Kft felé. 2012-ben ezen bérleti díj és 
a hozzá kapcsolódó rezsi költséget rendezni fogják. 
Szentes Város Önkormányzatától származó bevételeik: 
 
2009.      2.812.556,-             2010.    4.360.000,-             2011.    4.336.000,- 
 
Mérleg alapján kiadásaik: 
 
2009.    19.169.000,-            2010.    20.925.000,-           2011.  (várható) 23 millió forint 

   
A Civil Televízió igyekszik a helyi közösségi televíziókkal szemben támasztott nézői 
elvárásoknak és a Médiatörvény által a közösségi műsorszolgáltatók felé megfogalmazott 
előírásoknak megfelelni. A helyi közélet, a helyi kulturális és sportértékek bemutatására 
törekszik. Mindennap kétszer is új összeállítással várják a nézőket és minden napnak megvan a 
maga sajátossága, tematikája. Ezt a nézők megszerették és megszokták. Így tudják 
maximalizálni a nézettséget. Arra törekszenek, hogy egy-egy hét folyamán minden nézőjükkel 
találkozzanak a csatornájukon. Ez felméréseik alapján sikerült is. Egy hétköznap legalább 7-9 
téma, hír, esemény, tudósítás vagy találkozás történik. Ez heti 50 közeli műsorszám.                       
A szerkesztők ezt tartják televíziózásnak, és ennek is szeretnének megfelelni. E helyen is 
tisztelettel kérik a Képviselő-testület támogatását! 
 

Az önkormányzat fenntartásában működő helyi médium. 

Szentes Média Nonprofit Közhasznú Kft. 

A Szentesi Élet városi hetilap 1968 óta tájékoztatja a város lakosságát, alapítója Szentes Városi 
Tanács. Egy átmeneti rövid időszakot leszámítva (1972) kezdetben havilapként, majd 1990-től 
hetilapként jelenik meg. Kiadó: Szentes Városi Képviselő-testület, megjelenés minden 
pénteken. 

Két főállású újságíró és egy főállású adminisztrátor mellett általában öt külsős munkatárs készíti 
a lapot, melyet az SzVSz nyomdájában nyomtatnak. A lap vállalkozói szerződéssel dolgozó 
saját terjesztői hálózatán jut el az üzletekbe és az előfizetőkhöz.  
Az ország egyik legrégebbi lapjaként hetente mintegy 1400-1500 háztartásba jut el, és - 
feltételezve, hogy minden lapszámot legalább ketten elolvassák -  minimum háromezer olvasót 
tájékoztat.  
Az újság kiemelt feladata az informális kapcsolattartás az önkormányzat és a lakosság között. A 
lap hasábjain keresztül a városban lakók, az idelátogatók, és az elszármazottak folyamatosan 
nyomon követhetik a városban történt eseményeket, a jövő elképzeléseit,  a sporteredményeket. 
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Visszatekint a távolabbi múltban történtekre és megismerteti az olvasót a város történelmével. 
Rendszeresen beszámol a képviselő-testület tanácskozásairól, a városi intézmények életéről. 
Kerüli a pártpolitikát, azonban helyet ad a várospolitikának. 
A lapot ingyenesen megkapják a város díszpolgárai, a város német testvértelepülése, Csongrád 
és Kunszentmárton önkormányzata valamint a helyi és a szegedi Somogyi-könyvtár is. 
Előfizetői vannak vidéki településeken, Hódmezővásárhelyen, Mátraszentimrén, Miskolcon, 
Egerben, Nagytőkén és Budapesten is. A Szentesi Élet minden héten pénteken jelenik meg és a 
rá következő héten már az interneten is olvasható a  szentesinfo.hu/szentesielet oldalon. 

 
Helyzete: 
Lapkiadással több helyi vállalkozás is foglalkozik Szentesen, azonban nem előfizetéses és/vagy 
nem heti megjelenésű kiadványok és egyik sem rendelkezik olyan hosszú múlttal, mint a 
Szentesi Élet.  
A Szentesi Élet térítéses, az előfizetők száma évek óta változatlan. Az üzletekben eladott 
példányszám kis mértékben emelkedett. Egy-egy lapszám tartalmától függően több vagy 
kevesebb a megvásárolt darabszám.  
A lap működtetését 2011-ben vette át a Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. 2012-től 
Szentesi Média Közhasznú Nonprofit Kft. keretein belül működik. 
2011. évben a lap megjelenéséhez nem kapott az önkormányzattól költségvetési támogatást. 
 
Tervek: 
2012 évben cél és feladat a lap vonzóvá tétele az olvasók körében az előfizetői és vásárlói 
létszám növelése, valamint a hirdetési bevételek fokozása érdekében. 2011. évben emelkedett a 
Szentesi Élet értékesített példányszáma. A tervezett új rovatok és magazin melléklet 
bevezetésétől további példányszám emelést remélnek.  
A fiatalabb korosztály szokásaiból, valamint a gazdasági helyzetből adódóan egyre többen 
igénylik a Szentesi Élet interneten való közlését. Ez viszont az értékesítés rovására megy. 
Megfelelő egyensúlyt kell találni az online és print megjelenés között, illetve itt lenne fokozott 
szerepe egy saját honlapnak (önmenedzselés). A nyomtatott lapban megjelenő írások rövidített 
változata, kiegészülve napi friss hírekkel, fotókkal, érdekességekkel adná az alapját egy új egy 
online felületnek. Így az internetet használók is találkozhatnak a Szentesi Élet nevével, 
tartalmával illetve újabb hirdetőket lehetne megnyerni ezen a médiafelületen. A nyomtatott lap 
és az internetes megjelenés kölcsönösen erősítené egymást és úgynevezett keresztmarketingre 
ad lehetőséget. 
A későbbiekben, további fejlesztések eredményeként a város hírügynökségi tevékenységét is 
felvállalhatja a honlap. Az új honlap alapját a jelenlegi radioszentes.hu internetes oldal adná. 
Elengedhetetlen a Szentesi Élet népszerűsítése különböző fórumokon, felületeken 
(sportcsarnok, sportpályák, uszoda, közterület). 
Eszközfejlesztés területén egy  nagy teljesítményű számítógép vásárlása szerepel a tervek 
között, melyre egy szintén megvásárolandó korszerű kiadványszerkesztő szoftver kerülne az 
újság készítéséhez. Egy internetes felület kialakítása is szükséges hírszolgáltatáshoz, későbbi 
hírügynökségi tevékenységhez. A Kft. törekszik a városi pályázatokból megvalósuló 
beruházások kommunikációjának elnyerésére. 

 
A Szentesi Élet c. hetilap elkészítését és terjesztését önkormányzati tulajdonú és lehetőség 
szerint hasonló tevékenységi körű vállalkozáshoz lehetne esetleg integrálni, azonban 
önkormányzati fenntartásban ilyen nem működik a városban, ezért javaslom a Szentesi 
Média KKft. keretein belül történő további működést. A Kft. ügyvezetője és dolgozói tegyenek 
meg mindent a bevételek növelése, a gazdaságos működés és az eladott példányszám emelése 
érdekében.   
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és hozzon 
határozati javaslatot. 

 

…/2012. (I. 27.)  
 
Tárgy: „Az önkormányzat által adott költségvetési támogatások és a támogatott 

médiumok helyzetének értékelése, hatékony, színvonalas szervezeti és szakmai 
megoldás meghatározása.”   

 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

  
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az önkormányzat által adott 
költségvetési támogatások és a támogatott médiumok helyzetének értékelése, hatékony, 
színvonala szervezeti és szakmai megoldás meghatározása.” tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbiak szerint határoz: 

 
1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy 

szükségesnek tartja a Szentesi Élet című heti újság további működését a Szentesi Média 
Nonprofit Közhasznú Kft. (Szentes, Kossuth tér 5. sz.) keretén belül. A Képviselő-testület 
felkéri az ügyvezetőt, hogy tegyen meg mindent a lap gazdaságos működtetése, a 
bevételek növelése és a példányszám emelése érdekében. 

 

      Felelős: a Szentesi Média  N.K.Kft. ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 

 
2.) Szentes Város Önkormányzata fontosnak tartja a Civil Tv (Szentes, Kossuth tér 5. sz.)     

működését a városban és 
 

a.) 2012. évben 25 millió Ft önkormányzati  támogatásban részesíti .támogatási szerződés 
alapján, melyben tételesen megfogalmazásra kerülnek az elvárások  

 

b.) 2012. évben a 2011. évi szinten  részesíti támogatásban. 
 

Felelős:  Művelődési Iroda 
Határidő: 2012. évi költségvetés előkészítése 

 
3.) A Képviselő-testület fontosnak tartja és támogatja továbbra is a nem önkormányzati 

fenntartásban Szentesen működő médiumok munkáját és köszönetét fejezi ki a lakosság 
hírekkel történő ellátásában, a város ismertségének növelésében és népszerűsítésében 
kifejtett munkájukért. 

 

A határozatról értesítést kap: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
3. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
4. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 
5. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
6. Szentesi Média   N.K.Kft. 
7. Civil TV. 
8. Városi Visszhang 
9. Szentesi Mozaik 
10. TEAM Számítástechnika   
 

Szentes, 2012. január 9.                                                                  
                                                                                                       Szirbik Imre 
                                                                                                      polgármester 


