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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsán a korábbi években már működött rádió, amely a lakosság körében nagy 
népszerűségre tett szert, de sajnos, személyi problémák miatt megszűnt. A lakosság részéről 
azonban továbbra is igény jelentkezik erre a szolgáltatásra  
 
Tény, hogy egy rádió mindenki számára elérhető, hiszen innen azok az idősebbek is tudnak 
tájékozódni, akik nem interneteznek, és ráadásul egy újsággal szemben sokkal naprakészebb 
információszolgáltatást biztosít. 
 
Egy helyi médium lehetőséget nyújtana, nem csak a kistarcsai és a környező 
önkormányzatoknak, hanem a civil-, sport- és kulturális szervezeteknek is a folyamatos 
megjelenésre, valamint ismét üdítő színfoltja lehetne városunknak.  
 
A rádió az idő előrehaladtával teljesen a lakossági igényekre szabható, így számukra egy 
újabb ingyenes szórakozási lehetőséget tudunk biztosítani. Létrehozása fontos, mert nem elég 
beruházásokkal fejleszteni a várost, hanem a közösségi szellemet, az összetartást is építeni, 
növelni kell. Ezt a célt, a városi rendezvények mellett, egy rádió létrehozásával tudjuk 
leghatékonyabban elérni.  
 
 
A létrehozáshoz szükséges intézkedések: 
 
Az alapítás előfeltételeként az Önkormányzatnak szükséges pályáznia a Nemzeti Média-és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsánál kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek 
közösségi jellegű elvi hasznosítására, amely pályázat keretében lenne elnyerhető a rádió 
működtetéséhez szükséges frekvencia igénybevételi lehetősége. Célszerűségi okokból a volt 
kistarcsai rádió régi frekvenciájára vonatkozóan történne a pályázás.  
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A működtetés feltételei: 
 
Amennyiben a pályázat sikeres, abban az esetben a rádió üzemeltetése 100%-os 
Önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. útján lenne megvalósítható. Költséghatékonysági 
okokból és szakmai szempontok alapján javasolt, hogy az üzemeltető Kft. ügyvezetője 
egyben a rádió felelős szerkesztője is legyen. A fentiekkel kapcsolatban hangsúlyozandó, 
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 36.§ 
(1) bekezdés i) pontja szerint az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület 
bizottságának nem képviselő tagja nem lehet médiatartalom-szolgáltató természetes 
személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, 
személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja. 
 

A rádió tervezetten a „Kistarcsa Rádió” elnevezést kapná. A rádió stúdiója az Önkormányzat 
tulajdonában álló Oázis Üzletház 2015. december 23. napján megüresedő, jelenleg a Vianova 
Zrt. által használt üzlethelyiségében lenne kialakítható, amelyet az üzemeltető Kft. bérelne az 
Önkormányzattól.  
 

A rádió műsorprogramja:  
 

A rádió teljes mértékben közösségi érdekeket szolgálna, és közhasznú tevékenységet látna el a 
lakosság tájékoztatása által. A műsorstruktúra úgy kerülne kialakításra, hogy minden nap egy 
hírműsor és egy magazinműsor is leadásra kerülne. A műsorprogram a Régió Plusz Tv és a 
Szilasvíz Tv által alkalmazott formában épülne fel, vagyis a műsorok többször ismétlődnének. 
A magazinműsorban a helyi civil, sport, és kulturális szervezetek, egyházak kapnának 
lehetőséget arra, hogy a közösséget érintő, tevékenységükkel kapcsolatos témákban hallassák 
a hangjukat. Az előírások alapján napi 4 óra szerkesztett műsor, és tervezetten óránként 3 perc 
reklám kerülne adásba.  
 

A rádió létrehozásával, működtetésével kapcsolatos költségek: 
 

Ahhoz, hogy a rádió megalapítható legyen az Önkormányzatnak előre láthatólag egyszeri 1,5-
2 millió Ft körüli összeget kellene rendelkezésre bocsátania, amelyből kialakítható lenne a 
rádió stúdiója és megteremthetőek lennének a működtetéshez szükséges technikai feltételek. 
A rádió technikai feltételeinek megteremtését követően az üzemeltetés is természetesen 
Önkormányzati támogatás útján valósulna meg. Az Önkormányzatnak az üzemeltető Kft.-vel 
megkötött támogatási szerződés alapján tervezetten havi 500 ezer forint működési 
hozzájárulást kellene biztosítana a rádió üzemeltetésére az üzemeltető Kft. számára. Az 
üzemeltető cég megalapításához 3 millió forint törzstőke rendelkezésre bocsátása is szükséges 
a Ptk. 3:161§ (4) bekezdésében foglaltak alapján.  
 

A fentiekkel kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy a későbbiekben igénybe vehetőek lennének 
működési és műszaki pályázati lehetőségek, amelyek alapján biztosított összegek az 
Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott támogatási összeget csökkentenék, ezek ugyanis 
levonásra kerülnének a nyújtott támogatási összegből. A műszaki pályázat a tapasztalatok 
alapján nagy támogatottságú, így nagy eséllyel elnyerhető, amely elnyert összegből a stúdió 
létrehozásának és a technikai feltételek kialakításának költségei biztosíthatóak lennének.  
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A működési támogatásra évente lehetne pályázni, amely pályázatok sikeressége esetén az 
üzemeltetési költségek jelentős része is finanszírozhatóvá válna.  
 

A működtetés során az üzemeltető törekedne arra, hogy ne állandó alkalmazásában álló 
munkavállalókkal kerüljenek a feladatok ellátásra, hiszen ez költségigényes megoldást 
jelentene, hanem elsősorban számlaképes vállalkozásoktól/vállalkozóktól kerülnének 
szolgáltatásként megrendelésre a hanganyagok, riportok, amely szolgáltatások díja a 
működési pályázatokban szintén elszámolható lenne. Vagyis sikeres pályázás esetén ezen 
szolgáltatások költségei is külső forrásból lennének fedezhetőek.  
 
A rádió működési színvonalának növelése: 
 

Várhatóan a rádió a létrehozását követő 1 év elteltével már alkalmas lesz arra, hogy élő 
bejelentkezéseket/tudósításokat közvetítsen a városban történő, a lakosságot érintő fontos 
eseményekről, történésekről. A fejlesztésekhez szükséges források megszerzése érdekében a 
rádió-t üzemeltető Kft. vállalkozási tevékenységet is folytatna. A rádió tervezetten Nagytarcsa 
és Kerepes települések számára is nyújtana szolgáltatásokat, az ebből származó bevételek és a 
reklámbevételek pedig a rádió továbbfejlesztésére lennének fordíthatóak.  
 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 
Önkormányzatnak szándékában áll Kistarcsa Rádió néven rádiót létrehozni és 
üzemeltetni, amelynek megvalósíthatósága érdekében az Önkormányzat pályázni kíván 
közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek igénybevételére. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa által kiírt, vonatkozó pályázaton történő részvételhez szükséges minden 
adatlapot, nyilatkozatot, vagy egyéb más dokumentumot az Önkormányzat, mint 
pályázó nevében aláírjon.  
 

A Képviselő-testület egyben nyilatkozik, hogy amennyiben a fent hivatkozott pályázat 
támogatást nyer, abban az esetben az Önkormányzatnak szándékában áll  
 

- az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságot 
alapítani a rádió üzemeltetésére, és rendelkezésre bocsátani az ehhez szükséges 
jegyzett tőke összegét,  

- rendelkezésre bocsátani a rádió stúdiójának létrehozásához és a technikai 
feltételek megteremtéséhez szükséges egyszeri forrást,  

- rendelkezésre bocsátani a rádió 2015. évi üzemeltetéséhez szükséges támogatási 
összeget.  

 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2015. december 4. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


