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BESZÁMOLÓ A VÁROSI TELEVÍZIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL

1. Hogyan teljesültek a szerződés céljai?
Az új szerződés tavalyi aláírásakor Mészáros Miklós polgármester úr azt kérte, hogy a
korábbinál nagyobb arányban szerepeljenek boglári anyagok a városi tévé csatornáján. (A
korábbi koncepció lényege az volt, hogy a Somogy TV-vel közös csatornán sokkal gazdagabb
napi műsort kínálhatunk a boglári nézőknek, akiket így jobban odaköthetünk a városi
televízióhoz.) A boglári nézők kívánsága – és ezt tolmácsolta a polgármester úr – azonban
tavaly az volt, hogy változtassunk az arányokon. Ennek megfelelően 2014 áprilisától a Boglár
VTV csatornáján naponta 12 órában sugározzuk a balatonboglári közéleti, kulturális és
sporteseményekről készült adásokat, beszélgetéseket, továbbá a megállapodás része az is, hogy a 1824 óra közötti főműsoridőben 4 órányi helyi adás menjen.
Hetente friss hírmagazint készít a helyi stábunk a boglári eseményekről, hírekről, amelyet naponta
leadunk, továbbá rendszeresen adásba kerül A hét témája és a Fogadóóra is a 2014. márciusában
megállapított műsorstruktura szerint.

A Boglár VTV stábja folyamatosan jelen van a város eseményein, és nagy terjedelemben
beszámol ezekről. Az új szerződés életbe lépése óta eltelt tíz hónapban aktívan részt vett a
közéletben, folyamatosan tájékoztatott a balatonboglári polgárokat érintő kérdésekről,
eseményekről.
2. Az önkormányzat megjelenései
A szerződésnek megfelelően a Boglár VTV a Polgármesteri Hivatal sajtótájékoztatóiról
rendszeresen tudósított. Beszámoltunk a városi ünnepségekről, hivatalos eseményekről is. A
nemzeti és városi ünnepek alkalmával tudósításban idéztünk a felszólalók beszédeiből.
A Polgármester rendszeresen szerepelt a Fogadóóra című műsorunkban. Más
tisztségviselőnek, képviselőnek is felajánlottuk a szereplés lehetőségét, számos képviselőt
vendégül is láthattunk műsorainkban.
Kiss Antal kollégám tájékoztatása szerint az információk áramlása megfelelő, az
önkormányzat képviselője rendszeresen küldi a tájékoztatókat.
3. Közszolgálatiság a városi televízióban
A Boglár VTV tisztán közszolgálati tévé. A helyi és a Somogy TV műsorai is mind
közszolgálatiak, a reklámidők is megfelelnek a közösségi médiaszolgáltatókra vonatkozó
előírásoknak A témák sokszínűek, a riportok, a tudósítások, a helyszíni beszámolók, a
stúdióbeszélgetések pedig mind-mind a balatonbogláriak mindennapi életéről szólnak. Időről
időre foglalkoztunk boglári sporteseményekkel is.
A szerződés szerint közvetítettük a képviselő-testületi üléseket, és még azon a héten
megismételtük.
Egyetlen dologban sajnos nem léptünk előre. A szerződés szerint kötelesek lennénk a
képviselő-testületi ülésekről, a városi ünnepségekről, hivatalos és protokolláris
rendezvényekről, sajtótájékoztatókról készült felvételeket feltölteni az önkormányzat által
biztosított tárhelyre. Az önkormányzatnak azonban a mai napig nincs olyan kapacitású
tárhelye, ahova ezeket fel lehetne tölteni. Ebben szeretném kérni az önkormányzat segítségét,
mi technikailag fel vagyunk készülve arra, hogy egy tárhelyre feltöltsük az anyagokat.
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Ugyenez vonatkozik a közszolgálati műsorokra is, amelyek természetesen a Boglár VTV-n
lementek, de internetre a tárhely hiánya miatt nem tudtuk feltölteni.
4. Támogatás
Balatonboglár Város Önkormányzata az esetek többségében időben átutalta a szogáltatásért
járó támogatást.
5. A jövő tervei
Esődleges feladat az internetes megjelenés feltételeinek, a tárhelynek a biztosítása. Emellett
szeretnék a Boglár VTV műsoraiban – az önkormányzattól származó információk alapján –
több boglári nagy témával, a lakókat közvetlenül érintő tervekkel részletesen, a témát
alaposan körüljárva foglalkozni. Volt erre példa az elmúlt időszakban is, de ezek körét még
lehetne bővíteni.
6. Partneri együttműködés
A jövő tervei közé tartozik: a jelenlegi – a Boglár VTV működtetését szolgáló – szerződés mellé
javaslok egy éves partneri együttműködést is a Somogy TV nevében.
A Somogy TV ma már a megye legnagyobb, legtöbb helyen látható televíziója. Somogy megyében
121 településen, több mint 70.000 háztartásban van jelen. Sőt, ma már a teljes dél-dunántúli
régióban – Baranya, Somogy, Tolna megye – 261 településen, több mint 192.000 háztartásban
láthatók híradós anyagaink és magazinműsoraink.
Szerződésünk van az MTVA-val is, így a fontos üzeneteket, értékeket mi el tudjuk juttatni az országos
csatornákhoz – MTV, Duna TV, Magyar Rádió – is.
Az általam javasolt partneri együttműködés célja:
1. Balatonboglár népszerűsítése, imázsának erősítése 2015-ben Somogy megyében, a teljes déldunántúli régióban és az országos médiumokban a Somogy TV közreműködésével.
2. A balatonboglári rendezvények, a város életét meghatározó események, a balatonboglári
fejlesztések bemutatása a Somogy TV-ben és a régióban.
3. A turisták számára vonzó látványosságok, események népszerűsítése a teljes dél-dunántúli régióban
és az országos médiumokban a Somogy TV közreműködésével.

Várom a jobbító szándékú javaslataikat! Maradok tisztelettel:
Kaposvár, 2015. február 4.
Kresz László
ügyvezető igazgató
Somogy TV

