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Tárgy: Képviselői kérdés és az arra adott válasz a Gong Rádió Kft.-vel kapcsolatban 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Király József képviselő úr a Gong Rádió Kft.-vel kapcsolatosan 2017. október 19. napján – a 

jelen beszámoló mellékletét képező – kérdést juttatta el hozzám, melyre az alábbi 

tájékoztatást adom.  

A Gong Rádió alakulásától kezdve sikeresen működik, az ország harmadik legnagyobb 

kereskedelmi rádiója, és az Ön által is említett lokális jellege miatt önkormányzatunk számára 

stratégiai jelentőséggel bír. Ezért döntött úgy a közgyűlés, hogy az önkormányzat saját 

üzletrészét a továbbiakban is megtartja. Önkormányzatunk változatlanul 18,32% tulajdoni 

részaránnyal bír. A műsorstruktúrába az elmúlt időszakban sem kívántunk beleszólni, és a 

jövőben sem tesszük, ugyanis a Gong Rádió szakmailag felkészült csapata és vezetése ezt a 

feladatot megfelelően ellátja. 

A Gong Rádió Kft. üzletileg sikeres működése elsősorban a lokális jellegnek tudható be. 

Nincs információnk arról, hogy az új tulajdonos ezzel kapcsolatos változásokat vezetne be.  

 

Kérem Tisztelt Képviselő Urat, hogy a kérdésre adott választ elfogadni szíveskedjen. 

Amennyiben erre nem kerülne sor, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezet 

szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. október 24. 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

                                 polgármester 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2017. (X.26.) határozata 

Képviselői kérdés és az arra adott válasz a Gong Rádió Kft.-vel kapcsolatban 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 462-10/2017. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja. 



 

Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
 
 
Információm szerint új, kormányközeli tulajdonosa lett a közelmúltban a Gong 
Rádiónak, amely egykoron Kecskemét város rádiójaként indult és az 
önkormányzatnak is tulajdonrésze volt benne. A legutóbbi közgyűlésen úgy 
döntöttünk, hogy a város megtartja üzletrészét, de a további sorsáról nem esett szó. 
Ezért kérdezem, mit lehet tudni, mennyiben marad meg a médium eredeti céljaként 
az, hogy elsősorban a város híreiről adjon számot a városban élők számára? 
 
Remélem ennek a médiumnak nem az lesz a sorsa, mint amelyekben a 
közelmúltban tulajdonosváltás történt. 
 
Ugyanis akkor sajnálatosan azt fogjuk tapasztalni, hogy központosítás miatt elveszíti 
majd lokális jellegét, mozgásterét, és csak a kormánypropaganda 
boszorkánykonyhájának zavaros üzeneteit közvetítheti majd. 
 
Mit tud erről a városvezetés és van-e ráhatása arra, hogy a rádió továbbra is 
megtartsa lokális jellegét? 
 
Kérem, hogy kérdésiemre adott válaszra az október 26-i Közgyűlésünkön kerüljön 
sor. 
 
 
Kecskemét, 2017. október 19. 
 
 
 
Tisztelettel:   Király József 
                     képviselő 
                     frakcióvezető MSZP 
 
 


