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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatával kötött vállalkozási szerződés alapján 2004-től
2011. március 15-ig a Tolnatáj Műsorszolgáltató Kft. tudósított a városban történt
eseményekről. A szerződés több alkalommal módosításra került, ezért ez alatt az idő
alatt különböző mennyiségű és jellegű felvételek készültek. Volt olyan időszak,
amikor hetente készült híradó, stúdióbeszélgetések és sportesemények kerültek
rögzítésre, volt olyan időszak is, amikor a megrendelt műsorok száma kevesebb volt.
Ez alatt a közel 7 év alatt a Tolnatáj Műsorszolgáltató Kft. jelentős mennyiségű – kb.
1000 db dvd lemezen tárolt – anyagot forgatott. Ezek egy része adásba került, egy
része időhiány vagy egyéb okok miatt nem került leadásra. Előzetesen kb. 20 db lemez
tartalmát néztük meg. A felvételek jó minőségben készültek, a megtekintett felvételek
között több kosárlabda-mérkőzést, híradós munkaanyagot láttunk. Véleményem
szerint a Kft. tulajdonában jelenleg egy olyan anyag van, mely néhány év múlva
Dombóvár újkori történelme szempontjából fontos és értékes lesz.
A Tolnatáj Műsorszolgáltató Kft. az Önkormányzattal kötött szerződésben vállalt
kötelezettségének eleget téve, a teljesítésigazolás dokumentálására a Dombóvárról
készült anyagokat megküldte, de ez nem jelenti a későbbi felhasználási jogosultságot.
Úgy gondolom, hogy helytörténeti szempontból fontos a Kft. tulajdonában álló,
Dombóvárról készült vágott és vágatlan anyagoknak a megvásárlása és közzététele,
amire jó lehetőség a most elkészült www.dombopedia oldal. Javaslom, hogy a 2004 és
2011 között Dombóvárról készült vágott és vágatlan felvételek megvásárlására és
felhasználási jogosultságára tegyünk vételi ajánlatot. Vételárként nettó 1.500 ezer
forintot javaslok megjelölni, 3 éves fizetési ütemezéssel.
Határozati javaslat
archív felvételek vételéről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a
Tolnatáj Műsorszolgáltató Kft.-nek a Kft. által 2004 és 2011 között Dombóvárról
készült vágott és vágatlan felvételek megvásárlására és felhasználási jogának
megszerzésére. A képviselő-testület a vételárat 1.500.000 Ft+áfa összegben jelöli meg,
3 éves fizetési ütemezéssel.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tolnatáj Kft.-vel
egyeztetéseket kezdjen és amennyiben a vásárlás feltételei az 1. pontban
meghatározottak szerint teljesülnek, a vételi szerződést aláírja.
Határidő:

2016. június 15. – az egyeztetések megkezdésére
2016. szeptember 30. – a képviselő-testület tájékoztatása az egyeztetés
eredményéről
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