
 
 

 

 

Előterjesztés száma: 11/2021.   

Iktatószám: H/71-1/2021. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. január 28-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: A Régió Plusz Média Kft.-vel fennálló szolgáltatói szerződés szerinti Szadáról 

leadott műsorszámok időpontjairól, tartalmáról és témájáról szóló 2020. II. félévi 

beszámoló   

 

 

Előkészítette:    Bula Beáta titkársági referens 

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:  

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 

 

 

 

 

 

 



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az Önkormányzat és a Régió Plusz Média Kft. között 2014. február 27. napján létrejött 

Szolgáltatói szerződés 2.5. pontjában foglaltak alapján a Régió Plusz Media Kft. szolgáltató 

vállalta, hogy a Szadáról leadott műsorszámok leadásának időpontjairól, azok tartalmáról és 

témájáról évente két alkalommal, minden év január 20. napjáig, valamint június 30. napjáig 

beszámolót készít. 

 

A Szolgáltató megküldte írásbeli beszámolóját a 2020. II. félévi média megjelenésekről, amely 

a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 

 

A Régió Plusz Média Kft. megküldte továbbá a 2020. II. félévben megtartott eseményekről 

készített tudósításainak listáját (2. sz. mellékletként csatolva) és kimutatását a 2020. július 1. - 

2020. december 31. közötti, a Régió Plusz Televízió műsorán, valamint a Régió Plusz Televízió 

információs képújságjában történt, szadai vonatkozású megjelenésekről (3. sz. mellékletként 

csatolva).  

 

Az Önkormányzat a fentieken túl a Régió Plusz Média Kft.-től bekérte az üzemeltetésében álló 

Régió Plusz Televízió legutóbbi, aktuálisnak tekinthető nézettségi adatait is, amelyből általános 

következtetést lehetett volna levonni az igénybe vett szolgáltatás előzetesen elvárt 

megvalósulásának sikerességéről. Az adatokat a beszámoló nem küldte meg, ennek 

megfelelően a szolgáltatás hatékonyságát nem tudjuk megítélni.  

 

A fentieket figyelembe véve a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza meg.  

 

Az előterjesztés melléklete:  

1. sz. melléklet – beszámoló a 2020. II. félévi média megjelenésekről 

2. sz. melléklet – szadai vonatkozású témák megjelenése a Régió Plusz Televízió 

műsorán  

3. sz. melléklet – szadai vonatkozású témák megjelenése az információs képújságban  

 

Szada, 2021. január 28.  

 Pintér Lajos             

polgármester 

 

 

POLGÁRMESTERI  HATÁROZAT 

 

…/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

 

Szada Nagyközség Polgármestere a Régió Plusz Média Kft. 2020. II. félévi média 

megjelenésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


