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Tisztelt Képviselő-testület!
A 483/2014. (XII. 18.) számú határozatunkkal a Dombó-Média Kft. részére Dombóvár
Város Könyvtárában egy helyiség– a volt internetes termet – térítésmentes
használatához járultunk hozzá.
Az elmúlt hónapok azt bizonyítják, hogy ez az egy légtérből álló, az utcáról könnyen
megközelíthető helyiség a Kft. feladatellátásának jó részére megfelelő. Jelenleg
valamennyi munkatárs ebben a teremben dolgozik, így folyamatos közöttük az
információcsere, megismerik és segítik egymás tevékenységét. Ami gondot jelent az a
televíziós interjúk és a híradó felkonferálásának felvétele, mert a külső zajok zavarják
a munkát. E munkafolyamathoz csendre és nyugalomra van szükség, ami jelenleg csak
nehezen megoldható.
A Dombóvári Művelődési Ház Nkft. április 29-i taggyűlésén felvetődött, hogy a
jelenleg szobaszínházként használt helyiség egykor televíziós stúdióként működött, az
elhelyezkedése és kialakítása alkalmassá teszi stúdióbeszélgetések és híradók
felvételére. Az Nkft. kisebbségi tulajdonosa és az ügyvezető asszony is támogatták azt
az elképzelést, hogy az előbbiekben ismertetett feladatokhoz a Dombó-Média Kft.
térítésmentesen használja a helyiséget. Ez nem jelentene kizárólagosságot, a használat
időpontjáról a két cég közvetlenül egyeztetne.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
13. § (1) bekezdés 12. pontjában foglaltak alapján a települési önkormányzat kötelező
feladata a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
különösen a kulturális szolgáltatás. Ehhez kapcsolódóan Dombóvár Város
Önkormányzata a Dombó-Média Kft-t bízta meg időszaki lap megjelentetésével
valamint helyi televíziós műsorszolgáltatással. Fentiekre tekintettem javaslom, hogy
kezdeményezzük a Dombóvári Művelődési Ház Nkft-vel kötött közművelődési
megállapodás kiegészítését azzal, hogy a Dombó-Média Kft. részére a szobaszínház
térítésmentes használatát biztosítjuk.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési
Ház Nkft. és a Dombóvár Város Önkormányzata közötti Közművelődési megállapodás
1. számú mellékletének kiegészítését az alábbiak szerint elfogadja: „ 6. Stúdióhelyiség
biztosítása a Dombó-Média Kft. részére a helyi televíziós műsorszolgáltatáshoz
kapcsolódó tevékenységre hetente 3 alkalommal.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal - a megállapodás aláírására
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