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Tanácskozási joggal meghívott:

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét még nem fogadta el a
Képviselőtestület, javaslom a döntést a rendelet elfogadása után meghozni. A keret
rendelkezésre állása esetén az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a
versenyeztetést is biztosítani kell.
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
A Városgazdálkodási Iroda vezetőjének véleményével egyetértek.
dr. Szabó Péter
jegyzői feladatokat ellátó Városfejlesztési Iroda vezetője

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt év óta városunkban megjelenő Dombóvár és Környéke közéleti lap kiadója,
a Primus Press Kft. megkeresett ajánlatával, mely szerint kedvező áron, kéthetente 4
oldalban közzétenné önkormányzatunk, intézményeink, valamint a polgármesteri
hivatal munkájával kapcsolatos híreket, eseményeket.
Az ajánlat 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 Dombóvár és Környéke közéleti lap az első megjelenésétől kezdve a dombóváriak
kedvelt helyi lapja. A kéthetente, 10.000 példányban megjelenő újságban a
korábbiakban is jelentek meg önkormányzatunkkal, intézményeinkkel kapcsolatos
tudósítások, de terjedelmi okok miatt a híreknek csak egy része került az újságba.
(Úgy gondolom ennél több nem is volt elvárható egy piaci alapon működő újságtól,
hisz az eddigi megjelenéseket anyagilag nem támogattuk.)
Javaslom, hogy képviselő-testületünk fogadja el a Primus Press Kft. ajánlatát, mellyel
biztosított lenne a megjelenésünk a helyi nyomtatott médiában. A kéthetente
megjelenő 4 oldal terjedelem a tudósítások mellett lehetőséget adna a közérdekű
hirdetések, felhívások közzétételére, a pályázatokban vállalt és finanszírozott
nyilvánossággal kapcsolatos megjelenésekre. Amennyiben élünk a színes nyomtatás
adta lehetőséggel és ezt a hirdetési formát választjuk, 20 alkalommal történő
megjelenés esetén 2.260.000 forint/év költséggel biztosított a helyi nyomtatott
médiában való megjelenésünk.
Kérem Képviselőtársaimat támogassák az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat
és hivatala, valamint intézményei megjelenését a Dombóvár és Környéke közéleti
lapban, kéthetente, 4+1 színnyomással készült oldalon. A 2013. évi költségvetésében a
helyi nyomtatott médiában való megjelenésre 2.260.000 forintot biztosít.
Határidő: megállapodás aláírására – február 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Szabó Loránd
polgármester

