
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083 

E-mail: polgarmester@papa.hu 

80. 

 

 

Tisztelt 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 alapján 2021. április 30-

án pályázati felhívást tett közzé a Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség használatára.  

 

A médiaszolgáltatási lehetőség adatai: 

 

Telephely 
Frekvencia 

(MHz) 

Várható sztereó 

vételkörzet (fő) 
Jelleg Műsoridő 

Médiaszolgáltatási 

alapdíj 

Pápa 95,7 MHz 

30.000 fő 

helyi 

vételkörzet 

kereskedelmi 24 óra 
888.000, - Ft + 

ÁFA/év 

 

A pályázati felhívás 2.4.8.4. pontja szerint a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó 

nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén vállalja, hogy a médiaszolgáltatási jogosultság 

teljes időtartama alatt biztosítja, hogy tulajdonosi szerkezete megfelel a pályázati felhívás 

előírásainak és hogy tulajdonosi szerkezetében nem áll be olyan változás, amely azt 

eredményezné, hogy olyan szervezetek vagy személyek, illetve ezekkel irányítási 

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

Mttv. szabályai szerint nem nyújthattak volna be pályázati ajánlatot. 

 

A 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Pápai Platán Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 

2020. október 1. óta működteti a Médiacentrumot, mely televíziós műsorszolgáltatást, havonta 

nyomtatott formában megjelenő közéleti magazint és egy online hír- és magazin portált foglal 

magába. A pályázati felhívásban megadott rádiós médiaszolgáltatás a Médiacentrum által kínált 

médiatartalmak sorába illeszkedik, de portfóliójában még nem szerepel, ezért a Kft. pályázatot 

kíván benyújtani a felhívásra, melyhez Pápa Város Önkormányzatának hozzájárulása 

szükséges. 

 

Az ajánlatot a pályázati felhívás 1.10.3.2. pontja szerint a Pályázati Felhívás közzétételétől 

számított 40. napon lehet benyújtani. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

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

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Összeállította: Takács Krisztina köztisztviselő 

  

Pápa, 2021. június 1. 

          Dr. Áldozó Tamás 

                    polgármester  



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza: 

 

Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere egyetért azzal, hogy a Pápai Platán Nonprofit 

Kft. (a továbbiakban Kft.) a Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség használatára című pályázatát benyújtsa és a pályázat nyertessége esetén a 

médiaszolgáltatási jogosultság teljes időtartama alatt biztosítja, hogy a Kft. tulajdonosi 

szerkezete megfelel a pályázati felhívás előírásainak, továbbá a Kft. tulajdonosi szerkezetében 

nem áll be olyan változás, amely azt eredményezné, hogy olyan szervezetek vagy személyek, 

illetve ezekkel irányítási jogviszonyban álló szervezetek vagy személyek kerülnek be 

tulajdonosi körébe, amelyek az Mttv. szabályai szerint nem nyújthattak volna be pályázati 

ajánlatot. 

 

A Polgármester utasítja Boros Katalin ügyvezetőt, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon 

és azzal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2021. június 9. 

Felelős:  Boros Katalin ügyvezető 

 

 


