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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. január 1. napja óta 
vállalkozási szerződés keretében látja el Dombóvár Város Önkormányzata 
megbízásából a városmarketing és kommunikációs feladatokat. A vállalkozási 
szerződés utolsó módosításáról a 2018. január 25-i rendes ülésén döntött a Képviselő-
testület az 5/2018. (I. 25.) Kt. határozatával. 
 
A hatályos feladat-ellátási szerződés értelmében az önkormányzat 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaság feladatai: 

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

- A városi rendezvénynaptárban szereplő programokról, eseményekről 
felvételek készítése, azokból hetente egyszer (kivéve egy nyári 
hónap) legalább 15 perc időtartamú szerkesztett műsorszám 
elkészítése, és annak a Dombó TV műsorstruktúrájába illesztve 
hetente legalább három alkalommal 19.00 és 21.00 óra közötti 
időtartamban való sugárzása (híradó). 

- Hetente egyszer (kivéve egy nyári hónap) legalább 10 perc 
időtartamú vágott anyag rögzítése és sugárzása egyházi, sport, civil 
rendezvényekről vagy olyan témában, amely közérdeklődésre tarthat 
számot (Mozaik műsor). 

- Sajtótájékoztatók rögzítése és sugárzása, Vállalkozó által kezelt 
online felületekre való feltöltése. 

- A gazdasági társaság köteles digitális adathordozóra rögzíteni a 
képviselő-testületi ülést, és a szabványos digitális formátumba 
rögzített felvételt díjmentesen köteles átadni Megrendelőnek DVD 
lemezre másolva. A rögzített és archivált felvételeket a cég köteles 
megőrizni. Az átadott felvételekkel az Önkormányzat jogosult 
rendelkezni, azokra díjmentesen teljes körű felhasználási jog illeti 
meg, a Dombó-Média Kft. ezt a jogát korlátozásmentesen engedi át a 
vállalkozói szerződéssel Önkormányzat részére, aki jogosult azt 
bármilyen módon nyilvánosságra hozni, felhasználni, átdolgozni, 
kiadni, valamint további hasznosítás végett harmadik személynek 
átadni a gazdasági társaság nevének feltüntetése nélkül. 
 

2. Városi honlapok működtetése, online felületek kezelése (www.dombovar.hu az 
önkormányzati felület kivételével, a város facebook oldalának kezelése, 
youtube online felületre a város életével kapcsolatos videóanyagok feltöltése)  
 

3. Városi újság megjelentetése 7200 címmel kéthetente (kivéve egy nyári hónap). 
- Terjesztési terület Dombóvár, mennyiség 8500 példány.  



- Az újság átlagban 8 oldalban Önkormányzat és Hivatala, valamint 
intézményei híreit, felhívásait teszi közzé. A 8 oldalba nem számít 
bele az Európai Uniós 2014-2020 közötti ciklusban megnyert 
pályázatok kötelezően előírt nyilvánossági feladatai ellátása során 
megjelentetett sajtótermékek, továbbá a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 
hirdetései. Az újság papíron 4+1 színben, irkafűzötten készül. 
 

4. Kapcsolattartás megyei-országos média szolgáltatókkal, helyi hírek 
értékesítése. 
 

5. Fényreklám működtetése. 
 

6. Dombóvár Kártya-rendszer informatikai hátterének kezelése, Junior Kártya és 
Turisztikai Kártya működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
7. Dombóvár, Junior és 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, Hat vár hat rád túra, 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. Megrendelő tulajdonát képező, Vállalkozó részére átadott archív televíziós 

felvételek őrzése, rendszerezése és feldolgozása. 
- Dombóvár TV Kft. 2004 és 2011 között Dombóvárról készített vágott 

és vágatlan televíziós felvételeit tartalmazó 1000 db DVD megőrzése 
és archív feldolgozása 

 
A marketing és kommunikációs feladatok ellátásáért járó vállalkozói díj megállapítása 
az aktuális költségvetési rendelet elfogadásával történik minden évben, mely a 2019. 
évben bruttó 31 millió Ft. A vállalkozói díj kifizetése havi egy alkalommal, a 
teljesítési igazolás kiállítását követően történik a gazdasági társaság részére, melyhez a 
Kft.-nek kötelező csatolni az előző havi teljesítésről készült beszámolót. 

Továbbá a szerződés III./2 pontja értelmében a cég évente egy alkalommal, reális 
igény alapján jogosult támogatás igénylésére az eszközállomány pótlására, 
fejlesztésére, működőképességének megőrzése és tevékenységének fenntarthatósága 
érdekében. 

A fenti feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés hatálya 2019. december 31. 
napján minden további intézkedés nélkül megszűnik. 
 
A cégnél a személyi állomány a következőképpen alakul: 

- 4 fő napi 8 órás munkaviszonyban  



- 1 fő napi 6 órás munkaviszonyban (jelenleg GYED-en lévő személy) 
- 3 fő megbízási szerződés keretében (ügyvezető, 1 fő operatőr, vágó,  

1 fő pénzügyi ügyintéző) 
 
A fenti munkavállalók után fizetendő bruttó havi munkabér és megbízási díj összege 
1.344.000 Ft.  
 
A társaságnak a fentieken túl több, a következő évre áthúzódó szerződéses viszonya is 
fennáll (pl. weboldal-szerkesztésre). A társaság továbbá vállalkozóként működik közre 
több pályázat kommunikációs feladatainak ellátásában. 
 
Véleményem szerint a városmarketing feladatok a korábbiakhoz képest lényegesen 
olcsóbban megoldhatók saját társaság fenntartása nélkül, külső szolgáltatások igénybe 
vételével. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását! 

Határozati javaslat 
a Dombó-Média Kft. feladatainak felülvizsgálatáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja a 

kizárólagos tulajdonát képező Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2020. január 1. napjával való jogutód nélküli megszüntetésének 
(végelszámolásának) szándékát. 

 
2. A Képviselő-testület megbízza az ügyvezetőt azzal, hogy - figyelemmel a fennálló 

munkaviszonyokra, tartozásokra és vállalt kötelezettségekre - nyújtson be 
javaslatot és pénzügyi tervet a képviselő-testületnek annak érdekében, hogy a 
társaság tevékenységét 2019. december 31. napjával meg tudja szüntetni. 

 
3. A képviselő-testület a társaság által a 2019. december 31. napjáig hatályos 

vállalkozási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésére 2019. november 1. 
napjától nem tart igényt.  
 

4. A képviselő-testület elrendeli a 269/2017. (V. 25.) Kt. határozattal a kft. részére 
használatra átadott, Pugeot-307 típusú, JHG-242 forgalmi rendszámú gépkocsi 
2019. november 1-jével a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal használatába 
történő visszaadását. 

 
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy a végelszámolási eljárás 

megindításához szükséges döntések tervezetét terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határid ő:  2019. november 5. – a 2. pont szerinti javaslatra és tervre 
  2019. november 30. – az 5. pont szerinti előterjesztésre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Somlai Adrienn ügyvezető 
 



Pintér Szilárd 
  polgármester 


