JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2018. árpilis 23-án a Dombó-Média Kft. 12 óra 30 perckor kezdődő, a cég
Dombóvár, Hunyadi tér 25. szám alatti székhelyén megtartott felügyelőbizottsági
ülésen.
Jelen vannak a Felügyelő Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint:
Marosi Zoltán
Tóth Gyula
Konyár Melinda
Jelen van továbbá:
Glaub Róbert ügyvezető
Marosi Zoltán:
Köszönti a Dombó-Média Kft. felügyelőbizottsági ülésén megjelenteket.
A felügyelőbizottsági ülést megnyitja,
Megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülés határozatképes, hiszen a tagok jelenléte
100%-ban biztosított.
Jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Gyulát jelöli ki.
Javaslatot tesz a felügyelőbizottsági ülés egy napirendi pontjára, melyet 2018. április
16-án e-mailben megküldött a felügyelőbizottsági tagoknak és az ügyvezetőnek.
Van-e ehhez kapcsolódóan valakinek észrevétele? Nincs. Javaslata? Nincs. Kérdése?
Nincs. Kéri, hogy szavazzanak.
11/2018 (IV.23.) FB-határozat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Felügyelő Bizottság nyílt szavazással 3 igenlő szavazattal elfogadja a 2018. április
23-i ülésének egy napirendi pontját.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1. napirendi pont: A Dombó-Média Kft. 2017. üzleti évéről készített
egyszerűsített beszámoló elfogadása.
Marosi Zoltán:
Felkéri Glaub Róbertet a cég 2017. üzleti évéről készített egyszerűsített beszámoló
ismertetésére.
Glaub Róbert:
Ismerteti a cég 2017. üzleti évéről készített egyszerűsített beszámolót.
Kiegészítésként elmondja, hogy rengeteg kifizetetlen számlával vette át a céget 2017.
június 1-jén, ám a tartozásokat a tulajdonos 5 millió forintos törzstőke-pótlásának
köszönhetően rövid idő alatt sikerült rendezni. A hátralékok kifizetése után az év
végéig kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte a vállalkozást köszönhetően a

takarékosságnak, valamint a tulajdonossal kötött szerződés módosításának, mely
2017. május 1-től az addigiaknál havi 500.000 forinttal több pénzt biztosított a
feladatok ellátására. Gondot az okozott folyamatosan, hogy a tulajdonossal kötött
szerződés alapján kiállított számlákat a vállalt határidőnél minden alkalommal
rendszerint minimum két héttel később egyenlítette ki a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal. Előre be nem tervezett kiadások szép számmal akadtak.
Jelentős összeget kellett fordítani a korábbiaknál hatékonyabb munkavégzés
feltételeinek megteremtésére. A rossz állapotban lévő műszaki berendezések közül
több is tönkrement, azok javítása és pótlása is sok pénzt emésztett fel. A szolgáltatási
megállapodások felülvizsgálata után a „7200” című újság nyomtatására új szerződést
kötött a cég, mely ugyanazon az áron a lapszámonkénti 12 helyett 16 oldalnyi, a
fekete-fehér helyett pedig színes megjelenést biztosított. Az újság tördelését is
vállalkozásba adtuk, aminek köszönhetően 2017 augusztusától egy korábbiaknál
jobban strukturált, lényegesen több közérdekű információt tartalmazó, sok képpel
illusztrált lapot sikerült kéthetente kiadni. A tulajdonossal kötött szerződés szerinti
televíziós műsorok idejét jelentősen megnöveltük, új rovatokat vezettünk be a Heti
Híradóban, valamint számot tevően megemeltük a sport, a kulturális, a művészeti és a
szórakoztató rendezvényekről készített felvételek számát és azok sugárzását. A
honlapok és a képújság kezelése az addigiaknál sokkal intenzívebbé vált.
Marosi Zoltán:
Van-e ehhez kapcsolódóan valakinek észrevétele? Nincs. Javaslata? Nincs. Kérdése?
Nincs. Kéri, hogy szavazzanak.
12/2018. (IV.23.) FB-határozat:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Felügyelő Bizottság nyílt szavazással 3 igenlő szavazattal támogatja azon
javaslatot: a tulajdonos fogadja el a Dombó-Média Kft. 2017. üzleti évéről készített
egyszerűsített beszámolót.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Marosi Zoltán:
Egyéb napirendi pont nem lévén a felügyelőbizottsági ülést 2018. április 23-án 13
órakor bezárta.

k.m.f.
…..................................................
Marosi Zoltán
elnök

…...........................................
Tóth Gyula
jegyzőkönyvvezető

