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Tárgy: válasz a „Mit népszerűsít a helyi
média?"
címmel
benyújtott
interpellációra

Tóth Veronika
önkormányzati

képviselő

asszony részére

Tisztelt Képviselő Asszony!
Megértem a bevezetőben leírt gondolatait az ország lakosságának
zaklatottságával kapcsolatban, melyeket az 56-os megemlékezések kapcsán
megfogalmazott. Lehetőségeimh ez mérten igyekszem megválaszolni kérdéseit.
1. Nincs olyan megállapodás, amely a kerületi média korlátozás nélküli
politikai célú használatáról szólna.
2. Ugyanez a válaszom a második pontra is: nem történt egyeztetés időkeret, tartalom sem egyéb vonatkozásban.
Arról született szóbeli megállapodás, hogy heti maximum 10-10 percben
tájékoztatjuk a kerületet mindketten. Ettől több nem is történhetett, mert
az egyrészt sértené a személyes értékítéletemet és meggyőződésemet a
sajtószabadságról, és sértené a 2010. évi CIV. törvény egyes bekezdéseit
(CI V törvény 4. §-ának (2) bekezdése), amely szerint "A sajtószabadság kiterj ed
az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól való
függetlenségre is."
Bár véleményem szerint saj nos vannak manapság, akik ezt nem így
értelmezik.
3. A képvise l őknek eddig is volt és ezután is lesz l ehetősége a kerületi
médiában való megjelenésre, amikor helyi témában tájékoztatást akar
nyújtani.

4. Erre a kérdésre a választ nagyobb részt a Tisztelt képv i sel ő asszony a
Média Kft üzleti tervében megtalálja, amely fenn van a honlapunkon.
(alábbi
linken:
htrp://www.bpxv.hu/r4w(43.:/r{/uploads/ 201610316. -me/lek/et-XV. Media-2016. -evi-uzleli-rerv.pd[! 295157)

Amennyiben attól részletesebben szeretné tudni, kérem forduljon a Kft
ügyvezető igazgatójához.
5. A kérdésre a Média Kft 20 15-ös záróadataival tudok szolgálni, tekintettel
arra, hogy még tart a fo lyóév. Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint
tavalyi árbevétele netto 148 millió forint volt, melybő l a kérdésben
szerep l ő egyéb bevétel 35 millió forint.
6. E kérdés megválaszolásában szintén kértem Sass Csaba ügyvezető
igazgató segítségét. Tájékoztatása szerint sem a FIDESZ, sem a Kormány
közvetlenül nem nyújtott támogatást, ellenben fizetett politikai hirdetést
rendelt a Fidesz.
A kérdés másik fe lére is válaszolva: tájékoztatása szerint ez évben 3
alkalommal kísérte el a kerü let országgyűlési képvise l őjét tv stáb a
Parlamentbe.
7. Véleményem szerint ugyanúgy elutasítaná a Fidesz frakció is DK
programjának népszerűsítését a helyi médiában, mint ahogyan én 1s
elutasítom az esetleges elvtelen és jogszabály ellenes megjelenéseket.
Javaslatát, mely szerint a képviselő úr csak havonta egyszer jelenhessen meg a
helyi médiában - az el őbb is említett 201 0. évi CIV. törvény a
sajtószabadságról és a médiatarta lmak a l a pve tő szabályairól - nem teszi
lehetővé, ezért kérem, tekintsen el ettől!

T isztelt Ké pv ise l ő Asszony!
Kérem fogadj a el interpellációjára adott válaszomat!
Budapest, 2016. november ,) „"
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