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B E S Z Á M O L Ó 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2016. december 15-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a Kecskeméti Televízió 
műsorstruktúrájával kapcsolatban 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Király József képviselő úr – a jelen beszámoló mellékletét képező – a Kecskeméti Televízió 
műsorstruktúrájával és a nyomtatott sajtóban javasolt tartalmi változtatásokkal kapcsolatban 
interpellációt juttatott el hozzám 2016. december 7. napján, melyben foglalt kérdésekre az 
alábbiak szerint tájékoztatom a közgyűlést. 
 
Az interpellációban felvetett kérdésekkel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket már 
részben megtettem, valamint további változásokat is tervezünk annak érdekében, hogy a 
kecskeméti emberek minél hamarabb valóban hiteles és változatos tájékoztatást kaphassanak 
városunk életéről.  
 
A Kecskeméti Lapok tavalyi újraindulása, új formátumban megjelenése látványos változást 
hozott az újság életében. Nemcsak látványban, de tartalomban is megújult lap kerül a 
kecskeméti olvasók kezébe. Ezen változások talán leglényegesebb eleme, hogy alapvetően 
nem a politikai tartalom határozza meg a lap arculatát, hanem olvasmányos interjúk, a város 
életét bemutató hírek. A változás része az is, hogy a főszerkesztőváltás óta rendszeresen 
megjelenik a lapban az ellenzéki pártok véleménye is - az önkormányzati ülések 
összefoglalóiban, vagy önálló téma-összegzésekben. A városrészi oldalakban azon képviselők 
szerepelnek, akiket a kecskeméti választópolgárok az adott városrészben megválasztottak. 
 
A Kecskeméti Televízió műsorstruktúrája a főszerkesztő tájékoztatása szerint 2017. március 1-
től újul meg, de eddigi munkája következtében máris felbukkantak a Kecskeméti Televízió 
műsoraiban olyan elemek, amelyek az Ön által elmondottak ellenkezőjét bizonyítják. Ilyen 
műsor a Sajtóasztal, melyben az egyik legismertebb, országosan is magas szinten jegyzett 
ellenzéki újságíró állandó meghívott szereplő. Szintén az új főszerkesztő kezdeményezésére 
valósult meg az októberi népszavazás előtt sugárzott, valamennyi ellenzéki párt képviselőjét 
meghívó, és álláspontjuknak kiegyensúlyozottan teret adó vitaműsor. 
 
Képviselő úr a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. Tanácsadó Testületének tagja.  
Javaslom, hogy kezdeményezze a testület összehívását, és a műsorokkal kapcsolatos 
észrevételeit szíveskedjenek megvitatni. 
 
 
 



 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő Urat az interpellációban adott válasz elfogadására. Amennyiben ez 
nem történik meg, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdése alapján 
döntsön a határozat-tervezet szerint. 
 
Kecskemét, 2016. december ….   
 
 
 
           

                    Szemereyné Pataki Klaudia 
                                         polgármester 

 
 

 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2016. (XII.15.) határozata 
Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a Kecskeméti Televízió 
műsorstruktúrájával kapcsolatban 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 743-35/2016. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 
 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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