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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár médiamegjelenése 2011. évben nagy változásokon ment keresztül.
Többször került napirendre a kérdés megvitatása, de az év derekához közeledve úgy
érzem, joggal várja a város lakossága, hogy megfelelő csatornákon keresztül
tájékozódhasson a várost érintő eseményekről. Jelenleg sem a Dombó-Tájból, sem a
Kistérségi Krónikásból nem értesülhetnek az olvasók az őket érintő történésekről,
programokról. A város jelenleg (2010 októbere óta) saját költségén jelenteti meg
közérdekű hirdetéseit a városban terjesztett hirdetőújságokban (álláspályázatok,
rendezvénymeghívók, európai uniós pályázatok kommunikációja, fogadóórák
időpontja, stb.) Ezek a költségek nagyobb terhet rónak az önkormányzatra, mintha
saját újságunk lenne. A legutóbbi 111/2011.(III.31.) Kt. határozat értelmében a
képviselő-testület a Kistérségi Krónikás terjesztési, nyomdai előállítási költségeiről
szóló döntését felfüggesztette azzal, hogy a támogatás összegéről azután dönt, miután
a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a költségek pontos
ismeretében javaslatot tett az összegre. A Társulás munkaszervezete 2011. május 5-én
kelt levelében arról tájékoztat, hogy a községi önkormányzatok közül 8 település
jelezte hozzájárulási szándékát az újság megjelentetéséhez. A rájuk és Dombóvárra
eső költség is részletezve van a levélben, amely jelen előterjesztés mellékletében
olvasható. Amely települések a szűkös anyagi keretekre hivatkozva nem kívánnak élni
a megjelenési lehetőségekkel, azoknak a lapban lefedett területét a Dombóvári Víz- és
Csatornamű Kft. megvásárolná, hogy azon keresztül tájékoztassa a lakosságot az
aktuális ügyeikről. A munkaszervezet vezetője tájékoztatójában kiemelte, hogy a
hozzájuk beérkező 3 árajánlat közül azért találják a T és TN Kft. ajánlatát a
legkedvezőbbnek, mert a cég szerkesztővel és fotóssal is rendelkezik. A korábban
született 78/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat értelmében a Kistérségi Krónikás nyomdai,
tördelési és terjesztési munkáira 2.424.000 forintot, plusz 621.000 forint szerkesztői
díjat támogatás címén Dombóvár Város Önkormányzata átutal a Kistérségi Társulás
részére. Naszvadi Balázs munkaszervezet-vezető levelében arról is tájékoztat, hogy
ebből a pénzösszegből tudja vállalni a cég az újság szerkesztését, ám amennyiben
Dombóvár eláll a támogatástól, úgy a további 8 település is visszalép, hiszen a város
nélkül nem tudják finanszírozni a megjelenést. Dombóvár számára tehát (a T és TN
Kft. korábbi árajánlata alapján) az alábbi költségekkel járna a Kistérségi Krónikás
kétheti megjelentetése:
Elvégzett feladat
Terjesztés
Nyomdai munkák
Tördelés
Szerkesztési,
fotózási feladatok
20 alkalommal

Árak lebontva
0 Ft
25.300 Ft x 4 oldal
5.000 Ft x 4 oldal
621.000 Ft

Összesen
0 Ft
101.200 Ft
20.000 Ft
621.000 Ft

Éves költség

3.045.000 Ft

A Naszvadi Balázs által küldött levél nem szól viszont a korábban felmerülő internetes
szerkesztési feladatokról. Korábban szó esett és döntés is született arról (78/2011.
(III.3.) Kt. sz. határozat), hogy a Hírcentrum szerkesztési feladatait ingyen látná el a

Társulás. Arról, hogy ez a döntés mikortól lép életbe, nem tájékoztatott a
munkaszervezet vezetője. A Hírcentrum korábbi szerkesztőjének felmondási ideje
április 30-ával lejárt, azóta a Hírcentrum nem frissül, új hírek nem kerülnek fel a
honlapra. A feladatot nem vette át senki. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt,
hogy nem kívánja a fenti konstrukcióban finanszírozni a Kistérségi Krónikást, úgy
Dombóvár továbbra is újság nélkül marad. Viszont a város 2011. évi költségvetésében
elkülönítésre került 4.000.000 Ft a Hírcentrumra és az újság kiadására.
Az évek óta jól működő Dombó-Táj újságra érkezett ajánlat a korábbi
előterjesztésekben is jóval kedvezőbb volt, mint a Kistérségi Krónikásé. Véleményem
szerint egy már meglévő és jól működő honlapot és újságot megszüntetni hiba lenne.
A Hírcentrum és a Dombó-Táj szerkesztési feladatai korábban – az előző polgármester
regnálása idején – az akkori Polgármesteri Kabinetben voltak. Mind az önkormányzati,
mind a kulturális, oktatási és egyéb hírek rendszeresen felkerültek a város hivatalos
honlapjára. Praktikusnak tartanám ezt a felállást most is, mégpedig olyan módon, hogy
a feladat – kapcsolt munkakörként, plusz költség nélkül – ismét beépítésre kerülne a
jelenlegi Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság feladatkörébe. A sajtóval
kapcsolatos feladatok egyébként is ehhez a csoporthoz tartoznak. Így a költségek
csökkentése érdekében megtehetnénk, hogy ismét visszakerüljön az egyik munkatárs
munkakörébe a feladat, ezzel megspórolnánk a szerkesztésre szánt 621.000 forintot. A
Dombó-Táj újság kiadója a Polgármesteri Hivatal, a kiadásért a jegyző felel. Az
újságba kerülő anyagokat Kerényi Zsolt alpolgármester és Szabó Loránd polgármester
hagyja jóvá, a szerkesztői feladatok pedig az említett irodához tartoznának. A nyomdai
ajánlatokra a Polgármesteri Hivatalhoz érkező legkedvezőbb árajánlatot a Basámi Kft.
nyújtotta, amely az alábbi költségeket tartalmazza:
Elvégzett feladat
Terjesztés
Nyomdai munkák
Tördelés
Szerkesztési,
fotózási feladatok
20 alkalommal

Árak lebontva
0 Ft
17.850 Ft x 4 oldal
3.500 Ft x 4 oldal
-

Összesen
0 Ft
71.000 Ft
14.000 Ft
-

Éves költség

1.700.000 Ft

Tisztelt Képviselő-Testület!
Az önkormányzat pénzügyi helyzetét figyelembe véve elengedhetetlennek tartom a
város nyomtatott médiában való megjelenésével kapcsolatos döntés meghozatalát. Az
elmúlt időszak is bizonyítja, hogy a hivatal és az önkormányzat működésével
kapcsolatos hirdetések reklámújságban történő megjelentetése a saját kiadású újságban
való megjelenésnél sokkal kedvezőtlenebbek. Kérem, a fentiek alapján a képviselőtestület döntsön az egyik variációról.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2011. évi médiamegjelenése tárgyában az alábbi döntést hozza:
„A” alternatíva:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kistérségi
Krónikás megjelenését, amelyhez a város 2011. évi költségvetésének terhére
szerkesztői költségként bruttó 621.000 forintot, a nyomtatási, terjesztési és tördelési
feladatokra bruttó 2.424.000 forintot támogatás címén átad a Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidő: 2011. június 15. – a megállapodás megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
„B” alternatíva:
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombó-Táj
című közéleti újság kéthetente 4 oldalon, minimum 10.000 példányban történő
megjelentetését, amelyhez a város 2011. évi költségvetéséből a polgármesteri
hivatal dologi kiadásainak terhére legfeljebb 1.700.000 forintot biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Dombó-Táj újság megjelentetésének a
megszervezésére.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
78/2011.(III.3.) Kt. sz. határozatának 4. és 5. pontját.

visszavonja

a

3. A Dombó-Táj újság felelős kiadója dr. Gábor Ferenc jegyző. A szerkesztési
feladatokat a Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság látja el, a szerkesztésért
Kerényi Zsolt és Szabó Loránd felel. A képviselő-testület jóváhagyja a Hírcentrum
c. internetes oldal és a Dombó-Táj újság Polgármesteri és Alpolgármesteri
Titkárságon történő szerkesztését.
Határidő: 2011. június 30. – a vállalkozói szerződés megkötésére és az újság
megjelentetésére
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felel: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Dombóvár, 2011. május 26.
Szabó Loránd
polgármester

