
 
 
5. napirend                  Ügyiratszám: 1/173-3/2021 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2021. október 1-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:   Döntés a Tapolcai Média Közalapítvány támogatásáról 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
    Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző 
 
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 
 
Meghívott:  Barcza Tiborné elnök 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tapolcai Média Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) – 8300 Tapolca, Kisfaludy 
u. 2-6. – képviseletében Barcza Tiborné elnök kérelemmel fordult Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez a közalapítvány költségvetési hiányának rendezése 
ügyében. 
 
A közalapítvány elnöke kérelmében leírta, hogy fenntartói támogatás nélkül nem tudja 
biztosítani a hátralévő időszak zavartalan működését. 
A kötelező költségek, hatósági díjak (Artisjus - felhasználási engedély szerzői jogdíja-, 
Háttéripari Kft.- műsorszóró berendezések havi karbantartási díja-, Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság -műsorszóró frekvencia használati díj, Eon -áramdíj, Tarr Építő, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft.- helyi TV díj) emelkedése miatt.  
 
A közalapítvány működését tekintve évről-évre színes műsorokkal számol be a képernyőn 
keresztül a város kulturális eseményeiről, helyi hírekről. A jól felépített műsorstruktúra 
garantálja a sokszínűséget - hírek, krónika, magazin, élőműsor, képújság, vallási műsorok, 
fesztiválok. Széleskörű tájékoztatást nyújt nemcsak a város lakosságának, hanem a környék 
településeinek is. 
A közalapítvány jövőbeni célja továbbra is a polgárok teljes körű tájékoztatása a megszokott 
színvonalon és minőségben. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 
szerint a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható feladatok közé tartozik az alapítványi 
forrás átadása. 
Fentiekre tekintettel a Tapolcai Média Közalapítvány támogatásához Képviselő-testületi döntés 
szükséges.  
Javaslom, hogy a közalapítványt 1.000.000 Ft összeggel támogassuk. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

 
HATÁROZAI JAVASLAT 

 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Média Közalapítvány részére – működésének 
zavartalan fenntartása céljából – 1.000.000 Ft, azaz 
Egymillió forint összegű támogatást biztosít. 

 
A támogatás forrása Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Tapolca város költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklet I. 
Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
 

Tapolca, 2021. szeptember 13. 
 
 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 


