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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Városunkban működő Békés városi helyi Tv üzemeltetője a Lezo Kft. képviseletében eljáró 

Vámos Zoltán ügyvezető a műsorelosztás technikai feltételeinek fejlesztése érdekében segítségért 

fordult Önkormányzatunkhoz. Indoklásában elmondta, hogy a Békés városi helyi Tv adásai által 

közvetített információk minél több lakoshoz történő eljuttatása véleménye szerint városi közügy, 

amely szolgáltatás jelenleg nem megfelelő színvonalú, mert az elkészített műsorok analóg módon 

jutnak el a hálózatra, amely szűkíti az adás vételének lehetőségét Ahhoz, hogy a műsorelosztók 

kínálatába a Békés városi helyi Tv fel tudjon kerülni egy digitális csomagba, az elkészített műsorokat 

digitális formában kell a szolgáltatókhoz eljuttatni.  

Ehhez szükséges egy új adásbonyolító számítógép, amelybe a kész műsorok betöltésre 

kerülnek és a berendezés a megfelelő digitális formában tudja a jelet továbbítani. A Békés városi 

helyi Tv digitális átállásához ez lenne az első létfontosságú lépés. Beszerzés esetén a számítógép az 

Önkormányzat épületében kerül beüzemelésre a jelenlegi műsortovábbító analóg számítógép helyére. 

A Lezo Kft e műsorlebonyolító számítógép beszerzéséhez kéri az önkormányzat segítségét, 

tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak célja kell, hogy legyen, a helyi közügyekről, 

eseményekről a békési lakosok minél szélesebb körű tájékoztatása. Annak érdekében, hogy a Békés 

városi helyi Tv adása minél szélesebb körben legyen fogható, az ügyvezető kérését javasoljuk 

méltányolni. 

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat vásárolja meg az árajánlat szerinti műsorbonyolító 

számítógépet, ezzel az Önkormányzat tulajdonába kerül az eszköz, melyet a Békés városi helyi Tv 

térítésmentesen használhat. Az eszköz beszerzésére a kötvényforrást tartalmazó elkülönített számlán 

lévő összegből javasolunk felhasználni 2.218.000 Ft-ot. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyez megvásárolni 1 

db digitális adásbonyolító számítógép beszerzését a Békés városi helyi Tv adásainak jobb vétele 

érdekében az Önkormányzat költségvetéséből. A számítógép beszerzésére 2.218.000 Ft összeg 

felhasználását engedélyezi a kötvényforrás számlából elkülönített fejlesztési célszámláról. 
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