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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A VÁROS-KÉP Szolgáltató Nonprofit Kft által végzett közhasznú tevékenységek:
Film-, video-, televízióműsor gyártás
Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Hangfelvétel készítése, kiadása
Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Előadó művészet
Vezetékes távközlés
Műholdas távközlés

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Nyíregyházi Televízió közműsor szolgáltatás

Közhasznú tevékenység megnevezése: Nyíregyházi Televízió közműsor szolgáltatás
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A Nyíregyháza Város Önkormányzata működésével
kapcsolatos információkat közvetít

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Nyíregyháza lakossága
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 100,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Vegyonelem
értéke

Felhasználás célja

Saját tőke -18 884 Munkaügyi per
Összesen: -18 884  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév

A társaságnál cél szerinti juttatásra nem került sor. 0 0
Összesen: 0 0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév

Vezető tisztségviselő (ügyvezető) 0 3 348
Összesen: 0 3 348
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6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 236 237 226 335
ebből:   
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

0 0

D. Közszolgáltatási bevétel 93 656 109 066
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 3 442

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 142 581 113 827
H. Összes ráfordítás (kiadás) 226 603 245 219
ebből:   
I. Személyi jellegű kiadás 108 635 131 244
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 77 495 170 272
K. Adózott eredmény 9 634 -11 884
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 231 286
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X -2 250
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.50
Társadalmi támogatottság mutatói    
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.53
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft 2012. évben végzett főbb tevékenységei a következőek:
Nyíregyhazi Televízió tevékenysége:
- közműsor szolgáltatás
- műsorgyártás 

Nyíregyházi Napló című hetilap tevékenysége:
- lapfelület értékesítés
- hírdetés, reklám

www.nyiregyhaza.hu, Képújság, Közterületi reklámhely tevékenysége:
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- reklám spot 
- képújság
- hírdetés
- egyéb megjelenés 

Pályázatok tevékenysége: 
TVAllando -Hiradó
TVAllando -Alkotas utca
HURO pályázat
A közműsorszolgáltatás fejlesztésére kapott támogatásokat a VÁROS-KÉP Szolgáltató Kft fő tevékenységének
színvonalának emelésére fordítja.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. TVAllando -Híradó pályázat

Támogatási program elnevezése: TVAllando -Híradó pályázat
Támogató megnevezése: Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő

Alap
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2011.augusztus 1-2012. július 31.
Támogatás összege (1000HUF) 7,680

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 4,995
-tárgyévben felhasznált összeg: 4,995
-tárgyévben folyósított összeg: 4,995

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő
vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 4,995

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen: 4,995

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A projekt rövid leírása: 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati
Feltételekben rögzítettek alapján
pályázati eljárást írt ki televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének
támogatására. 
A pályázati eljárás célja: négy negyedéven keresztül minden hét azonos napjain, azonos időpontban rendszeresen
jelentkező közszolgálati televíziós műsorszám egy, a pályázó által választott adása készítésének vissza nem
térítendő támogatása ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában. A jelen eljárásban a vételkörzet
eseményeiről szóló saját gyártású állandó műsortípusokra nyertünk forrást: helyi vagy körzeti információkat
közlő, a pályázó választása szerint sporthíreket is tartalmazó hírműsor.
A Híradó című műsor 13 percben foglalja össze a nap legfontosabb eseményeit, az összefoglalót 19 órakor
láthatják a nézők. A szerkezeti felépítés alapján az állandó elemeken kívül (szignálok, headline, stáblista)
öt riport szerepel (a városban történt eseményekről), amennyiben szükséges a stúdióban szakembert szólaltatunk
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meg. A műsor tartalmaz egy hírblokkot is (félperces rövid hírek), előtte egy érdekes vagy látványos hírről egy
mondat, ami a hírblokkot követi majd. A Híradó része a sporthír és a műsor végén időjárás-jelentés következik.
A Híradót több alkalommal ismételjük, és a cég honlapján is megtekinthető. A hírműsor rendkívüli történésekkor
különkiadással jelentkezik. A nézők előnyben részesítik az információk képi megjelenítését. A közvélemény
kutatások szerint a helyiek a Nyíregyházi Televíziót tekintik elsődleges hírforrásnak az önkormányzat
munkájáról, döntéseiről, különleges időjárási helyzetekben.

8.2.2. TVAllando Alkotás utca

Támogatási program elnevezése: TVAllando Alkotás utca
Támogató megnevezése: Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő

Alap
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2012.11.01-2013.10.31
Támogatás összege (1000HUF) 1,960

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 352
-tárgyévben felhasznált összeg: 352
-tárgyévben folyósított összeg: 352

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő
vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 352

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen: 352

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A projekt rövid leírása:
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény, valamint a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati
Feltételekben rögzítettek alapján
pályázati eljárást írt ki televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének
támogatására. 
A pályázati eljárás célja: négy negyedéven keresztül minden hét azonos napjain, azonos időpontban rendszeresen
jelentkező közszolgálati televíziós műsorszám egy, a pályázó által választott adása készítésének vissza nem
térítendő támogatása ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában. A jelen eljárásban a vételkörzet
eseményeiről szóló saját gyártású állandó műsortípusokra nyertünk forrást: kulturális magazin.
Az Alkotás utca a Nyíregyházi Televízió évtizedes hagyományokkal rendelkező, művészeti magazinja.
A kulturális események szervezői rendszeresen meghívják a televíziót rendezvényeikre, és rendkívül gazdag
a város programkínálata. A műsor vállalása, hogy hétről-hétre bemutassa Nyíregyháza kulturális életének
legfontosabb, legérdekesebb eseményeit. A műsor beszámol minden olyan kulturális eseményről, amely
a városban történik, de a készítők fontosnak tartják, hogy a magazin összeállítását necsak az eseménynaptár
határozza meg, hanem olyan tudományos-művészeti témákat is feldolgozzanak, amely a szerkesztők
tájékozottságára és érdeklődésére épít, nem kapcsolódik ugyan programokhoz, de foglalkoztathatja
a városlakókat. A műsor küldetésének tekinti, hogy visszatérően foglalkozzon a település múltjával. Emellett
a magazin megfogalmaz művészeti problémákat, élményszerűen kíván beszámolni kulturális programokról, teret
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enged portré jellegű beszélgetéseknek, és újszerű kísérleteknek. Fontos törekvése, hogy a nézőket bevonja
a művészeti események forgatagába és beszélgetést kezdeményezzen művekről, szellemi teljesítményekről
és kulturális jelenségekről. 

8.2.3. HURO1001/122/1.2.3

Támogatási program elnevezése: HURO1001/122/1.2.3
Támogató megnevezése: NFÜ, Hazai támogatáskezelő
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2012.05.01-2013.08.31.
Támogatás összege (1000HUF) 29,280

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 3,442
-tárgyévben felhasznált összeg: 3,442
-tárgyévben folyósított összeg: 3,442

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő
vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 2,560

Dologi: 882
Felhalmozási:
Összesen: 3,442

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A projekt címe

Angolul: MEDIA-TOLBOX, "Integrated media tools and training conditions for the county seats - development
and implementation"

Magyarul: MEDIA-TOLBOX, "Integrált média eszköztár és képzési feltételek kidolgozása és megvalósítása
megyeszékhelyek között"

Partnerek

Vezető Partner (LP) - Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft (HU)
Projekt Partner (PP1) - Szatmárnémeti Város Önkormányzata (RO)

A projekt rövid leírása

Közös, határon átnyúló média együttműködésre nyert európai uniós támogatást Szatmárnémeti Önkormányzata
és a Város-Kép Kft., a HU-RO, Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében.
A megvalósítás során román és magyar nyelvű rádióműsorok, sajtókiadványok, és televíziós magazin műsorok
készülnek, amelyek a két település, Nyíregyháza és Szatmárnémeti lakosságát érintő gazdasági, kulturális
és szociális információkat tartalmaznak, képet adva egymás társadalmi környezetéről. A projekt 16 hónapos
időtartama alatt a munka eredményeként egy tanulmány is születik a két fél együttműködésének módjairól, annak
kiterjesztési lehetőségeiről. 
A közös európai uniós projekt legfontosabb részét képezi a felnövő generáció számára egy
kommunikációs-média tábor és egyben verseny lebonyolítása. 17 és 25 év közötti, angolul beszélő magyar
és román fiatalok pályázhatnak fotóriport, riportfilm, vagy újságírás kategóriában. A médiaversenyen résztvevő
pályaművek értékelése és a nyertesek kiválasztása után, a határ mindkét oldaláról 6-6 fiatal médiás egy hetes
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táborban vehet részt Szatmárnémetiben és Nyíregyházán, ahol szakmai ismereteiket bővíthetik. A média-verseny
és tábor végén egy tehetséges fiatal egy hónapos gyakornoki lehetőséget is kap a Nyíregyházi Televízióban és
a Nyíregyházi Naplóban.
A tevékenység célja, hogy a közös munka során a jövőbeli fiatal riporterek, újságírók együttműködését segítsük.
Cél, hogy az országos hírértéknek nem minősülő, de a térség szempontjából releváns eseményekről olyan
rendszeresen üzemeltetett médiakoncepció és -termék szülessen, amely a megye lakossága számára elérhető és
a szomszédságból, közös adottságokból adódó híreket hatékonyan, a lakosság számára legmegfelelőbb módon
közvetíti. 
Főbb adatok: 

Főösszege: 167.504,00 EUR
Önerő: 6.688,30 EUR
Város-kép (LP) támogatási összege: 127.077,70

Fontosabb tevékenységek, amelyekhez a költségvetés forrást rendel

TEVÉKENYSÉG FELELŐS PARTNER
Nyilvánosság biztosítása (fotódokumentáció, sajtóanyagok, szórólapok készítése, weboldal létrehozása,
internetes banner elhelyezése) Város-Kép Kft. (HU)
Szatmárnémeti Önkormányzata (RO)
Nyitó konferencia Szatmárnémeti Önkormányzata (RO)
Nyitó sajtótájékoztató Szatmárnémeti Önkormányzata (RO)
Záró konferencia Város-Kép Kft. (HU)
Záró sajtótájékoztató Város-Kép Kft. (HU)
Médiapályázat lebonyolítása Város-Kép Kft. (HU)
Szatmárnémeti Önkormányzata (RO)
Média tábor megszervezése, lebonyolítása Szatmárnémetiben Szatmárnémeti Önkormányzata (RO)
Média tábor megszervezése, lebonyolítása Nyíregyházán Város-Kép Kft. (HU)

Gyakornoki lehetőség biztosítása Város-Kép Kft. (HU)

Tanulmány készítése három nyelven (megírás, fordítás, nyomtatás) Város-Kép Kft. (HU)
Szatmárnémeti Önkormányzata (RO)
Televíziós műsorkészítés Város-Kép Kft. (HU)
Szatmárnémeti Önkormányzata (RO)
Rádiós műsorkészítés Város-Kép Kft. (HU)
Szatmárnémeti Önkormányzata (RO)
Havilap készítés Város-Kép Kft. (HU)
Szatmárnémeti Önkormányzata (RO)
Megbeszélések, találkozók Város-Kép Kft. (HU)
Szatmárnémeti Önkormányzata (RO)
Eszközbeszerzés (kamera HU, táblagépek a nyerteseknek (HU_RO), laptop RO, tablet RO) Város-Kép Kft.
(HU)
Szatmárnémeti Önkormányzata (RO)

A projekt forrásösszetétele és megoszlása a partnerek között (Euro-ban)

PARTNER ERFA +
HAZAI FORRÁS ÖNERŐ ÖSSZESEN
Város-Kép Kft. 127.077,70 6.688,30 133.766,00
Szatmárnémeti 33.063,00 675,00 33.738,00
Összesen 160.140,70 7.363,30 167.504,00
 
A teljes költségvetés 5%-a önerő, 10% a hazai társfinanszírozás - amely előlegként érkezik és 85% az ERFA
forrás. 
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