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Tisztelt Képviselő-testület! 

Dombóváron évekkel ezelőtt már működött helyi rádió, amely a lakosság körében nagy 

népszerűségnek örvendett, de pályázati és üzemeltetési problémák miatt megszűnt. A 

lakosság részéről a megítélésem szerint továbbra is van igény a helyi rádióra, mert 

mindenki számára elérhető és naprakész információkkal szolgál. 

 

Egy helyi érdekeltségű rádió lehetőséget biztosít – az Önkormányzat mellett – a civil, 

sport- és kulturális szervezeteknek is arra, hogy hírt adjanak magukról, megjelenjenek 

az éterben. Emellett a lakosság igényeinek megfelelően folyamatos szórakozási 

lehetőséget nyújt. Egy helyi rádió létrehozása és működése erősíti a közösségi szellemet, 

építi az összetartozást. 

 

A Golden Talk Hungary Kft. (a továbbiakban: Műsorszolgáltató) 2022. év elején 

megkereste az Önkormányzatot, hogy szeretne a Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóságnál 6 hónapos rádiós műsorszolgáltatási tevékenységre – ideiglenes 

frekvenciahasználati engedélyre – pályázni, melyhez igénybe venné a korábbi Enjoy 

Rádió frekvenciáját (FM 98,7), ezért lehetne a rádió mind elnevezésében, mind 

tartalmában dombóvári érdekeltségű. 

 

A Műsorszolgáltató – a 2022. szeptember 1-jei kezdést figyelembe véve – az ideiglenes 

sugárzás 6 hónapos időtartamára az alábbi árajánlatot adta: 

bruttó 1.500.000,- Ft/hó, azaz bruttó 9.000.000,- Ft. 

 

A rádió a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhető lesz. 

 

A rádióban naponta többször elhangzó társadalmi célú „reklámok” adnak majd 

lehetőséget az Önkormányzatnak és intézményeinek, hogy a lakosságot érintő fontosabb 

eseményekről (pl.: lomtalanítás időpontjai) tájékoztatást adjanak. Ezeken felül a rádió 

élő „beszélgetős” és zenés műsorokat is fog sugározni a csatolt programterv alapján. (1. 

számú melléklet) 

 

Városunkban jelenleg nincs olyan média, amely kifejezetten a dombóváriakat szólítja 

meg, ezért szükséges a kínálkozó lehetőséget megragadni és a „Rádió PLUSZ 

Dombóvár” rádió létrehozásához hozzájárulni. 

 

A Műsorszolgáltató 2022. június közepén beadta kérelmét a Nemzeti Média és 

Hírközlési Hatósághoz az ideiglenes, 6 hónapos frekvenciahasználati engedélyre. A 

kérelem elbírálása 2022 augusztus közepére várható. 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 

4.) önkormányzati rendelete 31. § (9) bekezdés 13. pontja értelmében, nem kell 

alkalmazni az ajánlatkérési eljárást településmarketing területén jelentkező 

beszerzésekre, bármilyen típusú médiához, kiadványszerkesztéshez, tipográfiai 

munkához, internetfelület igénybevételéhez kapcsolódik. 

 



A megbízási szerződés tehát ajánlatkérési eljárás nélkül, közvetlenül megköthető. 

 

Határozati javaslat 

a Rádió PLUSZ Dombóvár indításához szükséges döntések meghozataláról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. szeptember 1. napján 

induló „Rádió PLUSZ Dombóvár” elnevezésű rádiószolgáltatás költségeit hat hónap 

időtartamra, havi bruttó 1.500.000,- Ft összegben fedezi, és a szolgáltatás nyújtására a 

Golden Talk Hungary Kft.-vel megbízási szerződést köt. A szerződés megkötésének 

feltétele, hogy a Golden Talk Hungary Kft. az ideiglenes (6 hónapos) 

frekvenciahasználati engedélyt 2022. augusztus 30. napjáig megkapja. 

 

A Képviselő-testület – a frekvenciahasználati engedély Golden Talk Hungary Kft. általi 

megszerzése esetén – felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés tartalmának 

jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2022. augusztus 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
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