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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2006-ban alakult Centrum Televízió Magyarország Kft. (továbbiakban: Centrum TV)
regionális televízióként szolgálja a dél-pesti lakosságot. Közösségi médiaszolgáltatóként, az
NMHH (ORTT) 2010/2009. (X.13.) számú határozata alapján, 2009. október 09. óta
üzemeltetik az önálló, saját gyártású műsorral rendelkező ESTV (Erzsébet-Soroksár Televízió)
csatornát is. Műsoraikat Soroksáron a Telekom digitális kábel – és IPTV hálózatán, továbbá a
DIGI teljes fővárosra és Pest megyére kiterjedő digitális platformján keresztül terjesztik.
Műsoraik a Telekom TV GO programcsomagjában is láthatók.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a Centrum TV-vel 2019.
december 20-án megkötött és jelenleg is hatályos szerződése 2020. december 31-én megszűnik,
így célszerű – a folyamatos audiovizuális szolgáltatás fenntartása érdekében – szerződést kötni
az elkövetkező évre, évekre vonatkozóan.
Javaslom, hogy az új megállapodás időtartama 2 év legyen, ugyanazon szolgáltatások
igénybevételével, amiket a szolgáltató 2020. évben biztosított és a 2021. évre a Centrum TV
által javasolt szolgáltatási díj alapulvételével, változtatás nélkül 2022-re vonatkozóan is, ezzel
is kiszámíthatóvá tenni a hosszú távú tervezést.
Az előzetesen a Centrum TV által megküldött – jelen előterjesztéshez mellékelt - árajánlat
alapján a szolgáltatás díja 2021. évre vonatkozóan 20.680.000.- Ft + ÁFA lenne. Ennek
alapulvételével számolva fentebb tett javaslatom szerint a feltételek elfogadásával a szolgáltatás
két évre (24 hónapra), azaz 2021. január 1. -2022. december 31. közötti időszakra számolva
összesen 41.360.000.- +ÁFA összegű lenne. Ez az összeg meghaladja a nemzeti közbeszerzési
értékhatárt, de a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alább
idézett 9. § (8) bekezdés b) pontja alapján az audiovizuális médiaszolgáltatás beszerzése a Kbt.
szerinti kivételi körbe tartozik, azaz a szolgáltatás beszerzésére nem kell közbeszerzési
eljárást lefolytatni.
„Kbt. 9. §.
(8) E törvényt - ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése - nem kell alkalmazni az
alábbi esetekben:
a) ………
b) audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltató olyan beszerzése, amelynek tárgya
audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vétele, fejlesztése,
előállítása, illetve audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatók általi közös előállítása;
valamint bármely ajánlatkérőnek az audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatótól
megrendelt műsorszám szolgáltatására vagy műsoridőre vonatkozó szerződése, továbbá az
audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vételére, fejlesztésére,
előállítására, közös előállítására vagy műsoridő vásárlásra vonatkozó szerződések;
c) …”
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntések meghozatalát.
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Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
....../2020. (XI. 10.) határozata audiovizuális- és médiaszolgáltatással kapcsolatos döntések
meghozatalára
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Centrum Televízió Magyarország Kft-nek az ESTV Soroksár televíziós csatorna
és a hozzá kapcsolódó online szolgáltatások nyújtására vonatkozó 2020. október 28án kelt ajánlatában foglaltakat elfogadja, mind a szolgáltatás tartalma, mind pedig a
megajánlott szolgáltatási díj (20.680.000.- Ft + ÁFA / év) tekintetében;
II.
előzetes kötelezettséget vállal a helyi audiovizuális (közösségi) médiaszolgáltatás
nyújtás igénybevételéhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2021. – 2022. évi
költségvetésében történő biztosítására 20.680.000.- Ft + ÁFA / év összegben;
III.
felkéri a polgármestert, hogy a Centrum TV által előzetesen adott írásbeli ajánlatban
foglaltak szerinti szolgáltatási tartalommal és a II. pontban foglaltak szerinti
szolgáltatási díj alapulvételével 2 év (2021. január 1. -2022. december 31. közötti)
időtartamra vonatkozó szerződési ajánlatot tegyen a Centrum TV részére és ezen
ajánlat elfogadása esetén a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést 2021-2022.
évekre vonatkozóan, kösse meg;
IV.
felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2021. – 2022. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: - az I. és III. pont vonatkozásában: 2020. december 31.
- a II. és IV. pont vonatkozásában: a 2021. évi költségvetési rendelet
elfogadása és a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslatok
elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2020. október 28.

Kisné Stark Viola
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

Melléklet: Centrum TV Kft. 2020. október 28. kelt Árajánlata
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Egyeztetőlap
Javaslat audiovizuális- és médiaszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető
Észrevételeim/javaslataim: Javaslataim beépítésre kerültek
Budapest, 2020. október 28.
………………………………..
Polonkai Zoltánné
osztályvezető

