
9. számú előterjesztés 
Egyszerű többség 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. május 30-i rendes ülésére 
 
 
Tárgy: A Dombó-Média Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti terve 
 
 
 
Előterjesztő: Glaub Róbert ügyvezető, Dombó-Média Szolgáltató Kft. 
 
 
 
Készítette: Dombó-Média Szolgáltató Kft. 
 
 
 
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: - 
 
 
 
Készítő részéről ellenőrizte: 
    Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda 
 
 
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:  
    Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda 

 
 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
    dr. Szabó Péter jegyző 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. 
(III.4.) rendelet 25. §-a alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok esetében a képviselő-testület hatásköre a beszámoló jóváhagyása 
és az üzleti terv elfogadása. 
 
A Képviselő-testület a 2019. május 13-i ülésén a 145/2019. (V.13.) Kt. határozatában 
úgy döntött, hogy a Dombó-Média Kft. 2019. évi üzleti tervéről a 2019. május végi 
rendes képviselő-testületi ülésen hoz döntést. 
 
A cég a 2015. év januárja óta tartozik Dombóvár Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonába. A társaság az Önkormányzattal kötött, legutóbb 2017-ben módosított, 
2019. december 31-ig szóló feladatellátási szerződés alapján különböző 
városmarketing és kommunikációs feladatokat lát el az alábbiak szerint: 
 

1. Helyi televízió működtetése (híradó, különböző magazin műsor, egyházi, sport, 
civil és egyéb rendezvények rögzítése és sugárzása, képújság működtetése, 
képviselő-testületi ülések élő közvetítése). 

2. Városi honlapok működtetése, online felületek kezelése 
3. Városi újság megjelentetése 7200 címmel kéthetente (kivéve egy nyári hónap). 
4. Kapcsolattartás megyei-országos média szolgáltatókkal, helyi hírek értékesítése 
5. Fényreklám működtetése. 
6. A Dombóvár Kártya-rendszer informatikai hátterének kezelése, a Junior Kártya 

és Turisztikai Kártya működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
7. A Dombóvár Kártya, a Junior Kártya és a Turisztikai Kártya elfogadóhelyek 

felkutatása, szerződéskötés és a már meglévő partnerekkel kapcsolattartás, 
elégedettségmérés. Évente két alkalommal szórólap készítése az 
elfogadóhelyekről és általuk biztosított kedvezményekről. 

8. A Téltemető túra, a Hat vár hat rád rendezvény, valamint a Negyedik láng 
verseny- és élményfutás eseményeiről promovideó készítése a rendezvény előtt 
1 hónappal, valamint a rendezvényeket követően egy összefoglaló kisfilm 
készítése a rendezvényt követő 10. napig, továbbá a város egész éves 
történéseiről egy összefoglaló film készítése január 15. napjáig.  

9. Az önkormányzat tulajdonát képező, a cég részére átadott archív televíziós 
felvételek őrzése, rendszerezése és feldolgozása. 

 
A feladatok ellátásáért a céget megillető vállalkozói díj éves mértéke a megbízó 
Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kerül meghatározásra, melyből havi 
egyenlő részletekben kapja meg az elvégzett munka ellenértékét.  
 

A 2018. évben a társaság a szerződében vállalt feladatait 31.000 eFt összegű 
vállalkozási díjért végezte az egész évre nézve. Emellett 1.500 eFt támogatást is kapott 
az eszközállomány bővítésére.  
 
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében változatlanul 31.000 eFt lett 
elkülönítve városmarketing és kommunikációs feladatokra, ez képezi a cég 



finanszírozásának alapját. A fentieken kívül a Képviselő-testület a 409/2018. (XII. 20.) 
Kt. határozatával a 2019. évi költségvetése terhére 2 millió Ft összegű támogatásról 
döntött a cég számára, melyet a számítógépes rendszerének fejlesztésére és 
stúdióbeszélgetések helyszínének kialakítására használhat fel. A határozat szerint a 
támogatáshoz a saját bevételei terhére további 500.000,- Ft-ot kell biztosítania 
önrészként a Dombó-Média Kft.-nek. 
 
A 2019. évi üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi. 
 

Határozati javaslat 
a Dombó-Média Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombó-Média 
Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervét. 
 
 

      Glaub Róbert 
      ügyvezető 


