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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2018. november 23-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:   Döntés a Tapolcai Média Közalapítvány támogatásáról 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   dr. Iker Viktória aljegyző 
 
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
    
Meghívott:  Barcza Tiborné 
 Tapolcai Média Közalapítvány kuratóriumának elnöke 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tapolcai Média Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Barcza Tiborné, kérelemmel fordult 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez, az alapítvány költségvetési hiányának 
rendezéséhez. 
 
A Tapolcai Városi Televízió – a médiatörvény előírásainak eleget téve – adásait 24 órán 
keresztül rögzíti a NMHH által előírt formátumban. A sugárzó adóról kimenő jelet 60 napig 
meg kell őrizni archív anyagként. A televízió 2008-ban a siófoki televíziótól használtan vásárolt 
egy adáslebonyolító berendezést, mely jelentősen megkönnyítette a munkát. Ennek 
segítségével szerkesztették a képújságot, automatikus lett az adások lebonyolítása, és 
merevlemezre történt a kimenő jel rögzítése. 
2018. április 7-én a televíziónál működési zavart okozott az adáslebonyolító berendezés 
váratlan leállása. Az áprilisi választási időszak sürgette a munkát, azonnali és egyetlen 
megoldásnak egy új berendezés vásárlása tűnt, hogy a televízió eleget tudjon tenni az 
elvárásoknak (a helyi közélet híreinek, információinak zavartalan közvetítése). 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 
4. melléklet 10. jogcím terhére 1.200 eFt működési támogatást biztosított a közalapítvány 
számára.  
A közalapítvány ezt az összeget, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a mindennapi 
működéshez szükséges számlák kiegyenlítésére használ(t)ja fel. Az adáslebonyolító készülék 
vásárlása okán keletkezett hiány pótlása nélkülözhetetlen a közalapítvány jövőbeli zavartalan 
működésének biztosításához, ezért javaslom 350.000,- Ft egyszeri támogatás biztosítását a 
közalapítvány számára. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 
értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadása. 
 



Az alapítvány pénzbeli támogatásához a fent hivatkozott jogszabályhely értelmében képviselő-
testületi döntés szükséges 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

HATÁROZAI JAVASLAT 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Média Közalapítvány 350.000,- Ft, azaz 
Háromszázötvenezer forint összegű támogatását 
jóváhagyja. 
 
A támogatás forrása a Tapolca város 2018. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 7. mellékletének 1. Tartalék, általános tartalék 
jogcíme. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 
 
 

Tapolca, 2018. november 12. 
 
 
 
        Dobó Zoltán 
        polgármester 
 
 
 


