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Tisztelt Képviselő-testület!
Közel 3 éve készült nyomtatott formában térkép Dombóvárról. Azóta csaknem 20
közterület elnevezése megváltozott, ezért feltétlenül szükséges egy új várostérkép
megjelentetése, ami már tartalmazza ezeket a változásokat. A 100%-ban
önkormányzatunk tulajdonában álló Dombó-Média Kft.-vel lefolytatott egyeztetések
alapján a cég vállalja egy új várostérkép elkészítését A/2 méretben, 5.000 példányban.
A térkép az új közterületi elnevezések mellett több közérdekű információt tartalmazna.
A Dombó-Média Kft. vállalja, hogy amennyiben a térkép szabad felületeit
reklámfelületként értékesítheti, a fenti példányszámot ingyenes kiadványként adja át
részünkre.
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk minden évben jelentős összeget különít el a helyi sportszervezetek
támogatására, sportlétesítmények fenntartására. Sajnos e keretből nem tudjuk az
egyesületek támogatási igényét kielégíteni, ehhez mindenképp többletforrásra lenne
szükség. 2015. szeptember 1-től, illetve 2015. szeptember 15-től Önkormányzatunk
működteti a Katona József utcai sporttelepet valamint a Szuhay Sportközpontot. Ezek
a létesítmények amellett, hogy több sportszervezet itt tartja az edzéseit, versenyeknek
is helyet adnak és egyre többen látogatják. Úgy gondolom, városunkban vannak olyan
vállalkozások, akik szívesen reklámoznák tevékenységüket olyan formában, amivel a
helyi sportot is támogatják. Erre jó lehetőség a sportpályák körül reklámfelületek
kialakítása és értékesítése. Javaslom, hogy a Dombó-Média Kft.-t bízzuk meg a
Szuhay Sportközpontban – elsősorban a labdarúgópálya körül –, valamint a Katona
József utcai sporttelepen reklámfelület kialakításával és értékesítésével, azzal, hogy az
e tevékenységéből származó nyereség 50%-át a cég a helyi sport támogatására fordítja.
Fentiek figyelembevételével kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását!
1. Határozati javaslat
Várostérkép elkészítésére Dombó-Média Kft. megbízásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Dombó-Média
Kft.-t az új közterületi elnevezéseket tartalmazó várostérkép elkészítésével A/2
méretben, 5.000 példányban azzal, hogy a kiadvány szabad felületeit a megbízott
reklámfelületként értékesíti, ebből fedezve az előállítás költségeit.
Határidő:

2015. október 10. – a szerződés megkötésére
2015. november 30. – a térkép megjelentetésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
2. Határozati javaslat
a Dombó-Média Kft. megbízásáról reklámfelületek kialakítására és támogatási
célra történő értékesítéséről a Szuhay Sportközpontban

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Dombó-Média
Kft.-t a tulajdonában álló és általa működtetett Szuhay Sportközpontban valamint a
Katona József utcai sporttelepen reklámfelületek kialakításával és értékesítésével
azzal, hogy a cég az e tevékenységéből származó nyereség 50%-át - közérdekű
kötelezettségvállalás formájában - a helyi sportszervezetek támogatására fordítja.
Határidő: 2015. október 10. – a szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester

