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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombó-Táj című közéleti újság évek óta a dombóváriak kedvelt helyi lapja.
Első megjelenésétől fogva kéthetente egyszínnyomott formában jelent meg 10.000
példányban, sokszor 18-24 oldalon (az oldalszám a hírek mennyiségétől függően
változott). A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében az újság kiadására
felhasználható összeget több millió forinttal lecsökkentette (a korábbi 9 millió forint
helyett mintegy 5 millió forintra). A döntés egy új struktúrát kívánt, így 2010
májusától havonta csupán 8 oldalon (kötött oldalszám), ámde színes nyomtatásban
jelent meg az újság. A lap és a www.dombovar.hu oldal Hírcentrumának szerkesztési
feladataira az Önkormányzat a Dombóvár TV munkatársát kérte fel, határozott időre,
2010 júniusától 2010 októberéig. Ekkor kiderült, hogy a lap megjelentetésére nincs
több pénz, így már az októberi számot sem tudtuk kiadni. Azóta sem volt lehetőségünk
megjelentetni a Dombó-Tájat. A 2011-es évben szeretném, ha visszaállhatna a régi
rend és továbbra is rendszeresen megjelenhetne a lap, ezért több cégtől és
vállalkozótól kértünk be árajánlatokat többféle megjelenésre. A megadott határidőig a
tördelésre 1 vállalkozó, a tördelésre és nyomtatásra 3 Kft. adta be ajánlatát. Mivel a
korábbi időszakban is a Hírcentrum internetes felület és a Dombó-Táj szerkesztője
ugyanaz a személy volt, ezért javaslom, hogy ez a továbbiakban is így legyen. 2010
decemberétől az Oktatási és Kulturális Bizottság Orova Edinát választotta a város
honlapjának szerkesztési feladataira, aki a korábbi hónapokban, a Dombóvár TV
kötelékeiben is ezt a munkakört látta el. Vele az Önkormányzat 2011. február 28-ig
kötött megbízási szerződést, amelyben szerepel egy olyan pont is, amely szerint a
Dombó-Táj újság szerkesztéséért is ő felel – amennyiben azt megjelentetjük. Az
Oktatási és Kulturális bizottságnak javaslom a szerkesztővel a megbízási szerződés
meghosszabbítását.
Mindhárom árajánlatot adó - nyomdai munkákat ellátó - Kft.-nek lehetősége
van a színes nyomtatásra, ebből két cég saját hirdetőújságja mellékleteként tudná
sokszorosítani a Dombó-Tájat színesben. Egy vállalkozó adott le árajánlatot feketefehér nyomtatásra is. A képviselő-testület elé most a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
cég költségkalkulációját terjesztem be, amely kétheti megjelenésre szól, valamint
ebben szerepel a szerkesztő díja a Hírcentrumra (br. 100.000.- + annak járulékai),
valamint a Dombó-Tájra (br. 50.000.-+járulékai). A mellékelt táblázatot a tavalyi
évben a költségvetésben a megjelenésre jutó 5 millió forint figyelembevételével
készítették el munkatársaim.
A táblázatban annak a cégnek és vállalkozónak az ajánlatát tüntetjük fel, akiket
korábban is megbíztunk a munka elvégzésével. Róluk tudjuk, hogy megbízható
munkát végeznek, a tördelést és a nyomtatást tekintve is rugalmasak és pontosak. A
nyomda által készített újság minősége rendkívül jó. A példányszám 17.000 darabra
értendő. Bár ez a szám túlmegy a város határain, de az árajánlat szerint ez a
példányszám kötött, és amennyiben csak 10.000 példányban kérnénk a Dombó-Tájat,
az ár nem változna. Pozitívum viszont, hogy a Hétről-hétre hirdetőújság
mellékleteként számos településen, Dombóvár vonzáskörzetében is olvashatnák a
város híreit, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal hirdetéseit. Előnye még, hogy
színes és fekete-fehér színben is nyomtatnak, az ár viszont itt sem változik,
amennyiben csak fekete-fehérben kérjük a megjelenést, így érdemes volna kihasználni

a színes nyomtatás adta lehetőségeket. Vegyük figyelembe továbbá, hogy a
terjesztésért nem számolnak fel plusz költséget.
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Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombó-Táj
kétheti megjelenését évente 20 alkalommal, 17.000 példányban, színesben,
alkalmanként 6 oldalon, a Hétről-hétre hirdetőújság mellékleteként. A megjelenés éves
költségét, br. 4.510.500.-Ft-ot 2011. évi költségvetésében biztosítja.
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