
Képviselői Indítvány  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő Testületének következő ülésére 

Tárgy: TaVi Tv együttműködési szerződés 

Előterjesztő: 

Nikula András Csaba 

önkormányzati képviselő 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Marcali székhelyű TaVi Televízió a Magyar Telekom Nyrt. Műsorterjesztő Szolgáltatási Területén 
üzemelő internet protokoll alapú műsorterjesztő hálózatán (IPTV) 252-es program helyén elérhetővé 
vált a csatorna.  
Havonta egy 30 perces közéleti műsor készítése és közlése, benne a település jelentősebb 
közéleti, kulturális és sport életének történéseivel. 

Stúdióbeszélgetés gyártása és közlése, közéleti témában negyedévente, a Tavi Televízió 
stúdiójában. 

Médiaszolgáltató vállalja, hogy a műsorstruktúrája alapján futó képújságban az Önkormányzat 
és intézményei közérdekű információit (közlemények, hirdetmények) folyamatosan, 
aktualitásuknak megfelelően jeleníti meg 6 képújság oldal/nap terjedelemben. 
A huszonnégy órás adásidőből tizenkét órában a Hírújságot olvashatják a Tavi Tv csatornáján, 
napi tizenkét órában pedig színes műsorokkal jelentkezik a televízió. 

A fenti szolgáltatásokat értéke bruttó értéke 195.000 Ft lenne/hónap. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a 
melléklet szerinti TaVi Tv együttműködési  ajánlatát, fogadja el. 

2019. december 06. 

Tisztelettel: 

Nikula András Csaba 

  képviselő 



Cím: 8700 Marcali, Széchenyi I. u. 39. 
Telefon: 06(30) 598‐5‐598 
e‐mail: info@tavitv.hu 

tárgy: média együttműködés 

Tisztelt Képviselő Úr!  

Személyes beszélgetésünk alapján, küldöm a kisebb megjelenési csomag ajánlatunkat. 
A Marcali székhelyű TaVi Televízió 2006 óta gyárt és sugároz műsorokat azzal a céllal, hogy  a Dél‐Balaton 
és környékének lakosságát tájékoztassa a térség híreiről, közéleti eseményeiről.   
A  TaVi  Televízió  a  Dél‐Balaton meghatározó  televíziójává  nőtte  ki magát,  hiszen  40  településen  a Magyar 
Telekom  Nyrt.  Műsorterjesztő  Szolgáltatási  Területén  üzemelő  internet  protokoll  alapú  műsorterjesztő 
hálózatán (IPTV) 252‐es program helyén elérhetővé vált a csatorna.  

A huszonnégy órás adásidőből tizenkét órában a Hírújságot olvashatják a Tavi Tv csatornáján, napi 
tizenkét órában pedig színes műsorokkal jelentkezik a televízió.  

Mindig 
Friss!

Mindíg 

Tavi TV



Amit ajánlunk: 

Havonta egy 30 perces közéleti műsor készítése és közlése, benne a település jelentősebb közéleti, 
kulturális és sport életének történéseivel. 
 
Stúdióbeszélgetés gyártása és közlése, közéleti témában negyedévente, a Tavi Televízió stúdiójában. 
 
Médiaszolgáltató vállalja, hogy a műsorstruktúrája alapján futó képújságban az Önkormányzat és 
intézményei közérdekű információit (közlemények, hirdetmények) folyamatosan, aktualitásuknak 
megfelelően jeleníti meg 6 képújság oldal/nap terjedelemben. Az oldalakat közzétételre alkalmas 
módon és formátumban, valamint tartalommal az Önkormányzat köteles szolgáltatni a közzétételt 
megelőző egy munkanappal korábban.  

 
A fenti szolgáltatásokat értéke 195.000 forint, mely havonta benyújtott számla alapján kerül fizetésre. 
 
Már böngészhető a Tavi Televízió új honlapja, ami  a www.tavitv.hu címen érhető el.  
Továbbá a Tavitv YouTube csatornáján, valamint a facebookon ‐> https://www.facebook.com/marcalitv 
és már instagramon is elérhetőek vagyunk! ‐> https://www.instagram.com/tavitv.hu/ 

 

Ha felkeltettük érdeklődést egy személyes találkozó alkalmával bővebb tájékoztatást nyújtunk arról, 

hogy jelenhet meg települése Televíziónkban.  

Tisztelettel:  

 

 

                                     Virág János  
                                     
                                                


