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Tiszte|t Képviselőtestület!

A Nemzeti Média_ és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Mttv.) 182. § h)

pontjában foglalt hatáskörében eljárva és az Mttv. 52. § (1) bekezdése alapján2020. december

il.in pa|yűati felhívást íett kőzzé a pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós

médiaszolgáltatási lehetőség hasznáIatára.

A médiaszolgáltatási lehetőség adatai:

Telephely
Frekvencia

(MHz)
várható sztereó
vótelkörzet (íő)

.Iellcg Miisoridő
Ntédiaszrrlgáltatási

ala ptl íi

Pápa 95,7 MIIz
30,000 fő

helyi
vételkörzet

keleskedelmi 24 őra
860.000, - Ft +

ÁpA/éu

A pályazaíi felhívás 2.4.8.4, pontja szerint a pá]lyázaíi ajánlatnak tafta|maznia kell a pályázó

nyilattozatát arról, hogy nyertesiége esetén vállalja, hogy a médiaszolgáltatási jogosultság

teljes idótartama alatt biztósítja, hógy tulajdonosi szerkezete megfelel a pályázati felhívás

eljírásainak és hogy tulajdonosi szerkezetében nem áll be olyan váIíozás, ame|y azt

eredményezné, hogy olyan szervezetek vagy személyek, illetve. _ezekkel irán},ítási

jogviszonyban álló izervezetek vagy személyek kerülnek be tulajdonosi körébe, amelyek az

Mttv, szabályai szerint nem nyújthattak volna be pályázaíi ajánlatot,

A l00 %-os önkormányzati tulajdonban álló Pápai Platán Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft,)

2020. október 1. óta működteti á Médiacentrumot, mely televiziós músorszolgáltatást, havonta

nyomtatott formában megjelenő közéleti magazint és egy online hír_ és magazin portált foglal

magába. A pályázati t'elhilásban megadott rádiós médiaszolgáltatás a Médiacentrum által kínált

lneáiuta.tul.ul sorába illeszkedik, de portfóliójában még nem Szerepel, ezal aKfL pályáZaíot

kíván benyújtani a felhívásra, meiyhez pápa város Önkormányzatának hozzálárúása

szükséges.

A páIyázat benyújtási határideje 202l . január 18.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20l l. évi

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése éitelmében veszélyhelyzetben a települési

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek felada! és hatáskörét a

polgármester, illeive a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja,

összeállította: Takács krisztina köztisztviselő

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Pápa,2021 . januétr 13.



HATÁROZATI JAVASLAT

pápa város Önkormányzatának képviselőtestülete - a katasztrólavódelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201l. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljárő pápa város Önkormá nyzatának polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóIó 478/2020, (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben a következő döntést hozza:

pápa varos Önkormányzatának polgármestere egyetért azzal, hogy a pápai platán Nonprofit
Kft. (a továbbiakban Kft.) a Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség használatára cimű pályázatát benyújtsa és a páIyázat nyertessége eietén a
médiaszolgáltatási jogosultság teljes időtartama alatt biztosítja, hogy a l(ft. tulajdonosi
szerkezete megfelel a pá|yázaíí ielhívás előírásainak, továbbá a Kft. tulajdonosi szerkeietében
nem áll be o|yan váItozás, amely azt eredményezné, hogy olyan szervezetek vagy személyek,
illetve ezekkel irányitási jogviszonyban álló szervezetek vagy személyek kerülnek be
tulajdonosi körébe, amelyek az MíIy. szabályai szerint nem nyújthattak volna be pályázaíi
ajánlatot.

A polgármester utasítja Boros katalin ügyvezetőt, hogy a pályázatbenyújtásáról gondoskodjon
és azzal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 202l. január 18,
Felelős: Boros Katalin ügyvezető


