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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 85/2013 (III. 7.)
számú határozatával Bizottságunkat hatalmazta fel azzal, hogy terjessze a képviselőtestület elé a „dombóvári közéleti hírek megjelentetésére vonatkozó megbízást”.
A Humán Bizottság Dombóvár Város Önkormányzata, bizottságai, intézményei
és az önkormányzati hivatal munkájával kapcsolatos híreket, felhívásokat a Dombóvár
és Környéke újságban javasolja közzé, kéthetente 4 oldalban.
Az újság kéthetente jelenik meg 10.000 példányban és eljut a város valamennyi
háztartásába. Az újság kiadójának ajánlata szerint A/4 méretben 4 oldal megjelenést
4+1 színnyomás esetén bruttó 113.000 forintért, 1+1 színnyomás esetén 85.000
forintért biztosítana részünkre a kiadó.
A Bizottság fontosnak tartotta a megbízásra vonatkozó megállapodásban
rögzíteni, hogy csak politika mentes, közérdekű információk jelenhetnek meg az
önkormányzat által finanszírozott 4 oldalon. E mellett – a takarékosság jegyében –
szükségesnek tartja felhívni intézményeink és a hivatal figyelmét arra, hogy
mindennemű közleményüket, felhívásukat csak itt, ebben az újságban, az
önkormányzat által biztosított 4 oldalon tehetik közzé. (Ez alól kivételt jelent 1-1
olyan hirdetés, melynek megjelenése nem tűr halasztást és szükségessége nem volt
előre látható.)
I. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat,
bizottságai és hivatala, valamint intézményei megjelenését a Dombóvár és Környéke
közéleti lapban, kéthetente, 4+1 színnyomással készült oldalon. Az erről szóló
megállapodást a Primus-Press Kft.-vel a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: 2013. április 4. – a megállapodás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság
II. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat, bizottságai, intézményei és hivatalának hírei, közleményei kizárólag a
Dombóvár és Környéke közéleti lapban, az önkormányzat által finanszírozott 4
oldalon jelentethetők meg. Ez alól kivételt képeznek azok a hirdetések, melyek
megjelentetése nem tűr halasztást és szükségessége nem volt előre látható.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Nagy Roland
bizottsági elnök

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről: Dombóvár Város Önkormányzata
adószám: 15733555-2-17
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
képviseletében eljár: Szabó Loránd polgármester
a továbbiakban: Megrendelő
másrészről:

Primus-Press Kft.
Cégjegyzékszám: 17-09-009288
7200 Dombóvár, Szabadság u. 21.
képviseletében eljár: Monostori Kitti ügyvezető
továbbiakban: Vállalkozó

között az alulírott napon és helyen
1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy
§ a kétheti rendszerességgel megjelenő, általa kiadott „Dombóvár és
Környéke” közéleti lapban 4 oldalban megjelenteti Dombóvár Város
Önkormányzata, bizottságai, hivatala valamint intézményei híreit és
eseményeit,
§ a 4 oldal nyomtatása 4+1 színnyomással, A/4 méretben történik,
§ az újság 10.000 példányban kerül terjesztésre, eljut Dombóvár minden
háztartásába, valamint Attala, Csibrák Csikóstőttős, Döbrököz, Gyulaj,
Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Nak, Szakcs,Várong központi
COOP –üzleteibe.
2. Jelen vállalkozói szerződés 2013. április 4-i első megjelenéstől 2013. december
31-ig szól. A megállapodást bármelyik fél írásban, 30 napos felmondási idővel
felmondhatja.
3. A felek az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásáért a vállalkozói díjat
89.000,-Ft+ÁFA összegben állapítják meg, amely összeget a Megrendelő az
egyes megjelenéseket követően kiállított számla kézhezvételétől számított 15
napon belül Vállalkozó számlájára utal.
4. A felek megállapodnak abban, hogy az A/4 méretű 4 újságoldalnyi tartalmat a
Megrendelő állapítja meg, annak anyagát az újság megjelenését megelőző hét
csütörtök 16 óráig Vállalkozó részére Microsoft Word elektronikus formában
eljuttatja, az írásokhoz tartozó fotókkal együtt. Az újságban Megrendelő
megbízásából közzétételre kerülő anyagok tartalmáért a felelősség őt terheli,
azok csak politika mentes, közérdekű információk, felhívások, közlemények
lehetnek.
5. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az anyagleadási határidőig a hozzá eljuttatott
anyagból betördelt újságanyagot a megjelenés hetének hétfői napján legkésőbb
reggel 8 óráig, internetes publikálás alkalmas formában, korrektúra céljából

Megrendelő részére eljuttatja, aki még ezen a napon 11 óráig elvégzi a
korrektúrázást, ennek megtörténtéről az újság felelős szerkesztőjét tájékoztatja.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrára meghatározott időn túl
javításra, módosításra nincs lehetőség.
6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadóak.

Dombóvár, 2013. ………………………………..

Szabó Loránd
polgármester

Monostori Kitti
ügyvezető

