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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 26. napi ülésére 
 

Tárgy: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Együttműködési javaslata 

település arculat kialakításához 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az MTVA Kereskedőház (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.) képviseletében Kiss Barna 

projekt főmunkatárs együttműködési javaslattal kereste meg Önkormányzatunkat.  

 

Javaslatuk az, hogy amennyiben a városban új közterület kerül kialakításra vagy egy meglévő 

közterület átalakítást tervezzük (pl.: terek, játszóterek) és ezek kialakításakor valamelyik általuk 

képviselt mesét, azok figuráit szeretnénk felhasználni vagy nyilvánosan látogatható közösségi 

épületeken kívül vagy belül szeretnénk ezen mesék figuráit megjeleníteni, akkor ehhez az 

MTVA az alkotókkal (Jogtulajdonosokkal) együtt a tervek bemutatása és jóváhagyása után, 

felhasználási hozzájárulást ad. A hozzájárulást vagy közvetlenül az Önkormányzatnak adják 

meg, vagy az Önkormányzat által megbízott kivitelezőnek.  

 

A felhasználáshoz ajánlott mesék: 

•             Süsü, a Sárkány 

•             Frakk a macskák réme 

•             Kukori és Kotkoda 

•             TV Maci 

•             A nagy ho-ho-horgász 

•             Vizipók-Csodapók 

•             Pom Pom meséi 

  

A felhasználási jogok az említett művek vonatkozásában a közszolgálati médiavagyon részét 

képezik, amelynek kezelőjeként azokat az MTVA, az alkotókkal (Jogtulajdonosokkal) együtt 

jogosultak hasznosítani. 

Az MTVA Kereskedőház tevékenysége kiterjed ezen művekben szereplő jellegzetes és eredeti 

alak és név kereskedelmi hasznosítása, a kereskedelmi hasznosítás harmadik fél részére történő 

engedélyezésre és az engedélyezésre vonatkozóan szerződés megkötésére is. 

 

Az Önkormányzatok részére ajánlott felhasználási jogdíj nettó 300.000,- Ft egy mesére, egy 

projektre vonatkoztatva.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és a 

döntéshozatalra. 

 

 



 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyháza ……………… hrsz. alatt található közterületének felújítására 

……………………………… mese figuráit szeretné felhasználni / nyilvánosan látogatható 

közösségi épületeken kívül vagy belül szeretné megjeleníteni.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy vegye fel a 

kapcsolatot Kiss Barna projekt főmunkatárssal, az MTVA Kereskedőház (1037 Budapest, 

Kunigunda útja 64.) képviselőjével az engedélyezési eljárás lebonyolítására, valamint az 

engedélyezésre vonatkozóan a szerződés megkötésére. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a fenti összeget a 2019. évi költségvetés tartalékkerete 

terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem kíván élni az MTVA Kereskedőház (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.) ajánlatával 

és nem kívánja az általuk képviselt mese figuráját felhasználni.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ajánlattevő jelen 

döntésről szóló kiértesítésére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. március 22. 

 

dr. Nagy Béla György s.k  

         polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 


