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Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 27. § (2) bekezdés 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
A határozatot kapja: 
 
Komló és Térsége Televízió 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 21. 
 
  ................................................................................................................................  
 
  ................................................................................................................................  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló és Térsége Televízió az előterjesztés 1. számú mellékletében található, a 
névhasználat engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be az alábbi indokok alapján: 
 
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) értelmében mindazoknak a médiaszolgáltatóknak, amelyek a rádiózásról 
és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) alapján közműsor-
szolgáltatónak, illetve nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatónak minősülnek, 2011. június 
30. napjáig kezdeményezniük kell a Médiatanácsnál közösségi médiaszolgáltatóként történő 
átminősítésüket. 
Az Rttv. alapján műsorszolgáltatási szerződéssel közműsor-szolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltató e médiaszolgáltatása tekintetében szintén 2011. június 30-ig köteles 
kezdeményezni szerződése hatósági szerződéssé történő átalakítását, melyhez a kötelezően 
bemutatandó dokumentumokat az Mttv. nevesíti. Ezek között szerepel a névhasználathoz 
történő hozzájárulás engedélyezését tartalmazó dokumentum is. 
Tekintettel arra, hogy a Komló és Térsége Televízió nevében szerepel Komló város neve, a 
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges a névhasználathoz. 
 
Az előterjesztést a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottságok álláspontjának figyelembe vételével 
a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, 
valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleménye alapján – megtárgyalta és 
elfogadta a „Komló és Térsége Televízió névhasználat-engedélyezés iránti kérelme” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a továbbiakban is hozzájárul hogy a Komló és Térsége Televízió 
megnevezésében használja Komló város nevét. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozat megküldésével a Komló és Térsége Televíziót 
tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2011. június 16. 
 
 
 
       Polics József 
       Polgármester 
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