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Tisztelt Képviselő-testület!
A 100%-ban önkormányzatunk tulajdonában álló Dombó-Média Kft. ügyvezetői
feladatainak ellátásával Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2016. június 30. napján megtartott testületi ülésén a 328/2016. (VI. 30.) Kt.
határozatával 2016. július 1. napjától 2016. december 31-ig Somlai Adriennt bízta
meg.
A testületi ülésnek megfelelően az ügyvezető megbízási szerződésének időtartama az
év végével lejár. Szükséges az ügyvezető személyéről dönteni, illetve az ügyvezető
díjazásának megállapításáról rendelkezni.
A Képviselő-testület eddigi gyakorlata és a döntéseink alapján megállapítható, hogy az
önkormányzat számára kiemelten fontos a Dombó-Média Kft. tevékenysége, hisz az
általuk működtetett városi televízió és a kéthetente megjelenő városi újság biztosítja a
lakosság megfelelő tájékoztatását. A televízió, nyomtatott sajtó és az online média
hármas egysége kezd megvalósulni, megvannak a szükséges kapcsolódási pontok és
egyre magasabb szintű a lakosság tájékoztatása.
A Képviselő-testület – szerintem – fontosnak tartja a vélemények sokszínűségét és azt,
hogy a különböző álláspontok teret nyerjenek a sajtón keresztül. Ez az elv a DombóMédia tevékenységében megvalósult. Azért is fontos a helyi sajtó megerősítése, mert a
Dombóvár közügyeiről máshonnan a lakosság tájékoztatást nem tud kapni, illetve az
országban a sajtópiacon megfigyelhető tendenciák a koncentráltság irányába mutatnak,
mely a különböző érvek és vélemények ütköztetésére kevesebb teret engednek.
Somlai Adrienn 2016. július 1-től közmegelégedéssel látta el az ügyvezetői teendőket,
indokolt a hosszabbítás.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. január 14-i
rendkívüli ülésen a 4/2016. (I. 14.) Kt. határozatával döntött a kommunikációs és
marketingfeladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésével a Dombó-Média
Kft.-vel. A Képviselő-testület 2015. január 1-től a 100%-os tulajdonában álló DombóMédia Kft.-t bízta meg a helyi televízió működtetésével, a városi újság
megjelentetésével, a város honlapjának folyamatos frissítésével, a közterületi
plakátozó helyek működtetésével és felügyeletével, valamint a városi rendezvények
tájékoztató anyagainak elkészítésével. 2016-ban a Képviselő-testület a buszvárók
oldalain található city-light típusú reklámhordozó berendezések működtetésével is
megbízta a Dombó-Média Kft.-t.
A szerződésben foglaltakat a cég 2016-ban a testületi ülés időpontjáig folyamatosan
teljesítette, a megbízott a tevékenységet elvégezte. Egyre magasabb színvonalú a
televízió műsorkínálata, a műsorstruktúra pedig a nézők igényei alapján változik. Nagy
népszerűségnek örvend a 7200 címen megjelenő közéleti újság, mely minden esetben
közéletről és a hírekről pártatlanul tájékoztatja a lakosságot.
A feladatellátási szerződést aktualizálni kell a napi igényeknek megfelelően, illetve ki
kell egészíteni az ESMA Reklám Zrt.-től átvett city-light típusú buszvárók oldalfalain
található reklámberendezések működtetésével.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását kérem.

I. Határozati javaslat
a Dombó-Média Kft. ügyvezetői feladatainak 2017. január 1. napjától történő
ellátásáról és alapító okiratának módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos
nevében a Dombó-Média Kft. (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.) tekintetében az
alábbi alapítói döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a Dombó-Média Kft. ügyvezetői feladataival 2017. január 1.
napjától 2017. december 31. napjáig Somlai Adriennt bízza meg. Az ügyvezető
megbízási díját havi 100.000,- Forintban állapítja meg.
2. A Képviselő-testület a Dombó-Média Kft. alapító okiratának 11. pontját módosítja,
miszerint a Dombó-Média Kft. ügyvezetője 2017. január 1. napjától 2017.
december 31-ig Somlai Adrienn.
A Képviselő-testület felkéri, illetve felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető
megbízási szerződésének, valamint az alapító okirat módosítás és a változásokkal
egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat jóváhagyására és aláírására,
továbbá megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a cégbíróság felé történő
benyújtásról.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

II. Határozati javaslat
a Dombó-Média Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződés
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Média Kft.vel 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig határozott időtartamra
kötött vállalkozási szerződés módosítását rendeli el. A Dombó-Média Kft.
feladatát képezi 2017. január 1. napjától az ESMA Reklám Zrt.-től átvett
buszvárók oldalfalain található city-light típusú reklámberendezések
működtetése.
2. A Képviselő-testület a Dombó-Média Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés
(feladatellátási szerződés) 1. pontban meghatározott feladat ellátására és az
együttműködésből adódó igényeknek megfelelő módosítására, illetve a
szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
3. A Képviselő-testület a vállalkozási szerződésben (feladatellátási szerződésben)
foglaltak ellátásáért a 2017. évi költségvetésében biztosít fedezetet, melynek
mértékét a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg állapítja meg.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester

