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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzata a 332/2019 (X. 31.) Kt. határozatával döntött arról, 
hogy a társaság által a 2019. december 31-ig hatályos vállalkozási szerződésben vállalt 
szolgáltatások teljesítésére 2019. november 1-től nem tart igényt. Ezt követően pedig a 
Képviselő-testület a 356/2019 (XI. 29.) Kt. határozata értelmében 2020. január 1-től 
elrendelte a cég végelszámolásának megindítását.  
 
Mivel jelenleg az önkormányzatnak hivatalos nyomtatott sajtóorgánuma és televíziós 
műsorszolgáltatása nincs, ezért a különböző kommunikációs megjelenéseket 2020. 
január 1. napjától az alábbiak szerint javaslom megvalósítani: 
 

1. Marketing és kommunikációs feladatok biztosítása 
 
E feladat elvégzését megbízási jogviszony keretében javaslom ellátni, mely az alábbi 
főbb feladatokat tartalmazza: 

- különböző tematikájú, a város politikai, köz- és kulturális, valamint 
sportéletével kapcsolatos híranyagok készítése, azok megjelentetése a város 
hivatalos facebook-, és weboldalán, 

- összefoglaló cikkek készítése a képviselő-testületi üléseken született 
döntésekről, 

- az önkormányzat EU-s projektjeit érintő, marketing és kommunikációs 
feladataihoz kapcsolódó, írásbeli híradások készítése, 

- a város 2020. évi rendezvény-naptárához kötődő eseményekről cikkek 
szerkesztése, 

- híradás a város kiemelkedő sport, művészeti, és kulturális elismeréseiről, 
- kapcsolattartás egyéb, kommunikációs tevékenységet folytató, a várossal 

kapcsolatos híreknek megjelenést biztosító gazdasági szereplőkkel, 
 
A fenti feladatok ellátásáért javaslom bruttó 300.000 Ft/hó megbízási díj 
megállapítását 2020. január 1. napjától, határozatlan időtartamra, és arra fedezet 
biztosítását az önkormányzat 2020. évi költségvetésében. 
 

2. Tolnai Népújságban való megjelenés 
 

A költséghatékonyságot figyelembe véve az önkormányzat nem kíván a későbbiekben 
saját, nyomtatott újságot megjelentetni, hanem a különböző hírek és tájékoztatók 
megjelentetését egyrészt a szélesebb körben való elérés érdekében a Mediaworks 
Hungary Zrt. kiadásában megjelenő Tolnai Népújságon keresztül kívánja biztosítani 
2020. január 1. napjától. Ennek érdekében javaslom, hogy Dombóvár Város 
Önkormányzata 2020. december 31. napjáig, 1 éves határozott időtartamra kössön 
keretmegállapodást a Mediaworks Hungary Zrt.-vel nyomtatott és elektronikus 
(teol.hu) sajtótermékek megjelentetésére, melynek éves összege 600.000 Ft+áfa. A 
megjelenések egyedi megrendelések formájában valósulnak meg, mivel előre nem 
meghatározható, hogy hány alkalommal, milyen időpontban és mekkora terjedelemben 
kíván az önkormányzat sajtóanyagokat megjelentetni. A kiadó a keretszerződés 



keretében megjelenő híradásokat a listaártól eltérően 70%-os kedvezménnyel 
biztosítja. 
 

3. Együttműködés a Kapos-menti Terület és Vidékfejlesztési Társulással 
 
A Társulás kiadásában jelenik meg a Kapos-menti Hírlevél, mely a Társulást alkotó 
települési önkormányzatok mindennapi életéről, működéséről, eseményeiről és 
különböző fejlesztéseiről ad számot a szervezet által lefedett településeken. Továbbá a 
Társulás a televíziós műsorszolgáltatást a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-
en keresztül veszi igénybe szolgáltatási szerződés keretében.  
 
A fentiek ismeretében javaslom, hogy mivel jelen ülés napirendi pontjai között 
szerepel, hogy Dombóvár Város Önkormányzata 2020. július 1-jei kezdettel 
csatlakozni kíván a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz, így 2020. 
január 1-től egyelőre együttműködési megállapodás keretében kerüljön rögzítésre, 
hogy önkormányzatunk milyen tartalommal, gyakorisággal, terjedelemmel jelenik meg 
a Kapos-menti Hírlevél hasábjain és a Tolnatáj Televízióban, melyet a Társulás 
biztosít számára. 
 
Mind a Kapos-menti Hírlevélben, mind pedig a Tolnatáj Televízióban való megjelenés 
biztosítására javaslom bruttó 3,3-3,3 millió Ft fedezet elkülönítését az önkormányzat 
2020. évi költségvetése terhére.  
 

4. A város honlapjának új arculattal történő ellátása 
 
Már a 2019. október 31-i ülésen javaslatot tettem a város arculati elemeinek 
módosítására. Ez első körben a hivatali adminisztrációban, a hivatalos, írásos 
megjelenésben nyilvánult meg. Következő lépésben a város honlapjának új arculattal 
történő ellátására, és teljes átstrukturálására teszek javaslatot. A honlap külsejében, és 
felépítésében is új megjelenést kapna. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazzon fel a szükséges kötelezettség-
vállalások megtételére, és az önkormányzat 2020. évi költségvetésére bruttó 400.000 
Ft-ot különítsen el erre a célra. 
 
Kérem Képviselő-társaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
marketing és kommunikációs feladatainak ellátását 2020. január 1. napjától az 
alábbiak szerint biztosítja: 

- különböző tematikájú, a város politikai, köz- és kulturális, valamint 
sportéletével kapcsolatos híranyagok készítse határozatlan idejű 
megbízási jogviszony keretében; 



- 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig határozott idejű 
keretszerződéssel híranyagok megjelentetése a Mediaworks Hungary 
Zrt. kiadásában megjelenő Tolnai Népújságban; 

- A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulással kötendő 
együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján megjelenés 
biztosítása a Kapos-menti Hírlevélben és a Tolnatáj Televízióban; 

- a város honlapjának átstrukturálása és új arculattal történő ellátása. 
 

2. A Képviselő-testület az 1.pontban részletezett feladatok fedezetére az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében az alábbi finanszírozást biztosítja: 

- marketing és kommunikációs híranyagok készítésére bruttó 
300.000 Ft/hó megbízási díj; 

- Tolnai Népújságban való megjelenésre 1 éves határozott 
időtartamra 600.000 Ft+áfa szolgáltatási díj; 

- mind a Kapos-menti Hírlevélben, mind pedig a Tolnatáj 
Televízióban való megjelenésre bruttó 3,3-3,3 millió Ft; 

- új városi honlap kialakítására bruttó 400.000 Ft vállalkozói díj. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti 
feladatokhoz kapcsolódóan, a 2. pontban szereplő összegekkel a szükséges 
kötelezettségvállalások megtételére. 

 
Határidő: 2020. január 31. – a kötelezettségvállalások megtételére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
         Pintér Szilárd 
         polgármester 


