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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. október 28-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A Tapolcai Média Közalapítvány támogatása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:   dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Meghívandó: Barcza Tiborné kuratóriumi elnök

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tapolcai Média Közalapítvány kuratóriumának elnöke támogatási kérelemmel fordult
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felé. 

A kérelemben előadta, hogy a támogatásra a Közalapítvány költségvetési hiányának 
rendezéséhez van szükség. A 2016-os év fenntartói támogatása biztosította eddig az
alapítvány zavartalan működését. A költségvetési hiányt rendkívüli fizetési kötelezettség 
okozta. A váratlan és nem tervezett kiadás veszélyezteti a mindennapi működést. 

A kérelem szerint nem tervezték a kiadások között a 2015. évre vonatkozó Artisjus Jogvédő 
Iroda felé fennálló tartozást (174.308 Ft). Ezt a 2016-os évre esedékes díjjal együtt
rendezték, de ezáltal több kiadásuk keletkezett. A költségvetési helyzetüket egy váratlan
műszaki hibából adódó kiadás tovább rontotta (80.000 Ft az alapítvány archív adatainak 
helyreállítása).

Az év hátralevő részében is szeretnének megfelelni az elvárásoknak, és a továbbiakban is 
harmonikus és színvonalas munkát szeretnének végezni.

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 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2016. (II. 22.) 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 
Tapolcai Média Közalapítványt 200.000,- Ft, azaz
Kettőszázezer forint működési támogatásban részesíti.  

A támogatás forrása a Tapolca város 2016. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelet 7. melléklet Működési célú általános tartalék 
jogcíme.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2016. október 17.

Dobó Zoltán
polgármester


