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Tisztelt Képviselő-testület !  
 
Az Önkormányzatunk tulajdonában lévő Csepp TV- Dél-Pesti Televízió Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8., képviselője Vida István ügyvezető igazgató) (a 
továbbiakban Csepp TV Kft) Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 1998. június 
23-ai 342/1998.(VI.23.)Kt számú és 343/1998.(VI.23.)Kt számú határozata alapján országos 
pályázaton műsorszolgáltatási jogosultságot nyert el a Budapest 11-es csatornára. A Csepp TV Kft 
ügyvezető igazgatója - a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I-es törvénynek (a 
továbbiakban: médiatörvénynek) és mint pályázatnyertes a pályázati kiírásnak megfelelően – 1999. 
február 17-én műsorszolgáltatási szerződést kötött az Országos Rádió és Televízió Testülettel (a 
továbbiakban ORTT). 
 
A szerződésben foglaltak alapján a műsorszolgáltatási jogosultság tíz éves időtartamra szól, tehát 
2009. február 17-én lejár. A fentiekben hivatkozott médiatörvény 107. § (1) bekezdésének a) pontja 
azonban a következőket teszi lehetővé: 
 
„A műsorszolgáltatási jogosultság televízió esetén legfeljebb tíz évig, rádió esetén legfeljebb hét 
évig érvényes, és lejáratkor a műsorszolgáltató kérelmére pályázat nélkül egy ízben öt évre 
megújítható. A megújításra vonatkozó igényt a lejárat előtt 14 hónappal a Testülethez be kell 
jelenteni.” 
(A Testület a médiatörvény szerint ebben a szövegkörnyezetben az ORTT-t jelenti.) 
 

Tisztelt Képviselő-társaim !   
 
A Csepp TV Kft végrehajtotta a Kt vonatkozó határozatait, teljesítette az ORTT-vel megkötött 
műsorszolgáltatási szerződést. A Csepp TV – mint helyi média - két évtizede a csepeliek 
tájékoztatásának és tájékozódásának meghatározó fóruma. Mindezek alapján javasolom, hogy Vida 
Istvánt, a Csepp TV Kft ügyvezető igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg az ORTT-vel 1999. 
február 17-én megkötött műsorszolgáltatási szerződés – a médiatörvény által biztosított – öt évre szóló 
megújításával, a megújításhoz szükséges feladatok végrehajtásával. 
 
Budapest, 2007. augusztus 27. 
         Tóth Mihály 
 
Mellékletek: 1.) A Kt 1998. évi 091-es számú előterjesztése 
  2.) A Kt 342/1998.(VI.23.)Kt számú és 343/1998.(VI.23.)Kt számú határozata 

3.) Műsorszolgáltatási szerződés 
  4.) Az ORTT Műsorszolgáltatási Igazgatóságának levele 
  5.) Egyeztetési igazolások 
 
Határozati javaslat:  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vida Istvánt, a 
Csepp TV kft ügyvezető igazgatóját felhatalmazza az ORTT-vel 1999. február 17-én megkötött és 
2009. február 17-én lejáró műsorszolgáltatási szerződés további öt évre szóló megújítására vonatkozó 
igény bejelentés megtételére, a műsorszolgáltatási szerződés öt évre szóló megújításának aláírására. 

Határidő:  elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2007. október 24.  
 

Felelős:    Tóth Mihály  polgármester  
   végrehajtásért: CSEPP TV KFT. 
     Vida István ügyvezető igazgató 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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