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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A Tapolcai Média Kft. támogatása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:   Ughy Jenőné jegyző 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Meghívandó: Szijártó János, Tapolcai Média Kft. ügyvezetője 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tapolcai Média Kft. ügyvezetője, Szijártó János támogatási kérelemmel fordult Tapolca 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete felé. 

A kérelemben előadta, hogy a gazdasági társaság pénzügyi helyzetét áttekintve látszik, hogy 
a 2015. évi üzleti tervben előirányzott reklámbevételek nem fognak teljesülni. Az év 
hátralévő részében a kieső bevétel veszélyezteti a Kft. biztonságos működését. A kérelem az 
előterjesztés mellékletét képezi. 

A kérelem szerint a kieső bevétel mintegy 2.940e,- Ft, melynek pótlása költségvetési 
forrásból valósítható meg, tekintettel arra, hogy a Kft. önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság. A 2015. szeptember 18-i képviselő-testületi ülésen a média finanszírozása 
megváltozott, azaz a Tapolcai Média Közalapítvány részére biztosított támogatás év végéig
fennmaradó összege megosztásra került az Alapítvány és a Tapolcai Média Kft. között annak
megfelelően, ahogy a feladatok finanszírozása szükséges. 

A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Képviselő-testület önként 
vállalt feladata a helyi média támogatása.

A Tapolca város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében a tartalék
felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
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HATÁROZAI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Tapolcai Média Kft-t 2.940.000,- Ft,
azaz Kettőmillió-kilencszáznegyvenezer forint 
működési támogatásban részesíti.  

A támogatás forrása a Tapolca város 2015. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 7. melléklet Működési célú általános tartalék 
jogcíme.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2015. október 22.

Dobó Zoltán
polgármester
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