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Sztán István polgármester
Aszód Város Képvisel -testülete, bizottsági tagok
Aszód

Tárgy: M sortámogatási, gyártási ajánlat

Tisztelt Sztán István Polgármester Úr!
Tisztelt Képvisel -testület!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Galga Televízió az Aszód Város Önkormányzattal kötött
szerz désében rögzítetteket eddig teljesítette.
Köszönet az Önkormányzatnak, hogy a pénzügyi nehézségei ellenére mindig id ben teljesítette a kötelezettségét.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a m sorunknak a Rubicom hálózatára való felkerülésének
technikai és m szaki feltételeit már az el
évben el teremtettük. A szolgáltatóval való tárgyalás során kiderült, hogy a GTv felkerülésének feltételéül szabják a város intézményeinek a
hálózatukhoz való csatlakozást (telefon, internet). Tudomásunk szerint mintegy 30%-kal
kedvez bb díjakat és ingyenes kábeltelevíziós szolgáltatást kínáltak.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Galga Televízió a korábbi gyakorlatának megfelel en továbbra is térítésmentesen jelentette és jelenteti meg a közérdek információkat, felhívásokat.
Erre televíziónk folyamatosan, önkormányzatonként 3 képerny oldalt biztosít, amelyek kinttartási ideje maximum 20 másodperc lehet. Az egyes települések háziorvosi rendeléseinek,
egészségügyi ügyelet rendjének megjelenítése nem terheli az általunk támogatásként biztosított oldalszámot.

soraink a települések, közvetlen környezetünk életér l szólnak, legyen az kulturális,
vallási vagy politikai jelleg . Igyekszünk jelen lenni minden fontosabb eseményen (kivétel az
a program, amelyr l nem sikerült el re tudomást szereznünk).
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának üléseit is eljuttattuk a néz inkhez, Önökhöz. A néz ink nagy érdekl déssel követték figyelemmel a Kistérségi „Szomszédolás” cím m sorsorozatot. Reméljük, hogy lesz folytatása.
Televíziónk jelenleg Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad és Kartal településeken látható. Felvételeink HDV, AVCHD min ségben sztereó hanggal készülnek.
sorainkat sztereó hanggal sugározzuk.
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A T-Home hálózatába rövidesen digitálisan továbbítjuk jelünket remélve, hogy ezzel a korábbi m szaki problémáink megoldódnak.
Adásainknak köszönhet en a térségünk településeinek eseményeit azokhoz is eljuttatjuk, akik
nem tudtak, tudnak részt venni a rendezvényeken.
Úgy gondoljuk, hogy a Galga Televízió mára meghatározó szerepl je a kultúra és az információ terjesztésének.
Munkánk szerves része az archiválás, hogy az utókornak használható kulturális és politikai
hagyatékot adományozzunk térségünkr l.
Szeretnénk továbbra is minél több rendezvényen jelen lenni és a néz inket tájékoztatni.
Visszajelzések alapján a kulturális és magazin jelleg m soraink mellett az önkormányzatok
képvisel -testületi ülései közvetítésének is nagy a nézettsége. Sokan nagy figyelemmel kísérik
más települések képvisel -testületeinek a munkáját is.

Az el ttünk álló 2011. költségvetési évre a Galga Televízió a következ ajánlatot teszi a
sorok támogatására, gyártására:
Aszód Város Önkormányzata Képvisel -testülete az elmúlt id szakban átlagosan kb. 6 óra
(m sorid ) hosszan ülésezett.
2010-re a képvisel -testület ülésenként bruttó 182 100 Ft szavazott meg.
Ismerve az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetét, jelent s kedvezményt kívánunk nyújtani.
Amennyiben az Önkormányzat kett évre kíván szerz dést kötni úgy az ajánlatunk:
110 000 Ft + ÁFA/hó
Amennyiben az Önkormányzat egy évre kíván szerz dést kötni úgy az ajánlatunk:
130 000 Ft + ÁFA/hó
Mindkét ajánlat tartalmazza a Képvisel -testületi ülések és a közmeghallgatás felvételét és
adását, valamint havi 30 perc m sorid t (a m sorid összevonható) a település fontosabb
eseményeir l.

Amennyiben az Önkormányzat nem csomagban kíván m sort rendelni, a képvisel ttestületi ülések gyártási költségére a következ lehet ségeket kínáljuk:
a., Az Önkormányzat a képvisel -testületi ülések, közmeghallgatás hosszának (az adás hoszsza) megfelel en a gyártási költség óradíjban állapodik meg, mely:
1 óra id tartamú (m sorid ) képv.-test. ülés, közmeg.. esetén:
56 400 Ft (nettó)
2 óra id tartamú (m sorid ) képv.-test. ülés, közmeg.. esetén:
89 680 Ft (nettó)
3 óra id tartamú (m sorid ) képv.-test. ülés, közmeg.. esetén:
100 000 Ft (nettó)
5 óra id tartamú (m sorid ) képv.-test. ülés, közmeg.. esetén:
180 000 Ft (nettó)
3 óra id tartamnál hosszabb (m sorid ) képvisel -testületi ülések esetén a 3 órás díj +
minden megkezdett óránként 40 000 Ft (nettó).
A megkezdett órának számítjuk, ha 20 percnél hosszabb id túllépés történt.
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Amennyiben az Önkormányzat nem csomagban kíván m sort rendelni, a kulturális és
egyéb programok gyártási költségei:
1. kulturális, sport és egyéb kötött idej programok gyártási költsége
60 perc m sorid re: 54 000 Ft (nettó)
2. kulturális, sport és egyéb egész napos programok gyártási költsége
60 perc m sorid re: 66 320 Ft (nettó)
3. magazin jelleg m sor gyártási költsége
30 perc m sorid re: 43 800 Ft (nettó)
A testületi ülések kulturális és sport m sorok gyártási költségének 40%-át Aszód Város támogatásaként a GTv magára vállalja, melyet a fenti ajánlat már tartalmaz.
Az ajánlattételben szerepl gyártási költségek magukban foglalják a helyszínen történ felvétel az utómunka és az adás költségeit.
A gyártási költségek 2011. január 1-t l érvényesek.
Részletes szerz dés, megállapodás személyes tárgyalás alapján.
Tisztelt Képvisel -testület! Bízunk benne, hogy ajánlatunk alapja lesz a további együttm ködésünknek.

Hévízgyörk, 2010. november 17.

Tisztelettel a Galga Televízió munkatársai nevében:

Varga Mihály
üzletvezet
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