Új napirendi pont
23. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
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Tárgy:

A www.dombovar.hu oldalon az Oktatási és Kulturális Bizottság
hatáskörébe tartozó menüpontok szerkesztési feladatai tárgyában
született bizottsági döntés

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Szabó Loránd polgármester

Tárgyalta:

Oktatási és Kulturális Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. május 25-én kiküldött levelemben foglaltak szerint felfüggesztettem az
Oktatási és Kulturális Bizottság 57/2012. (V. 23.) számú bizottsági határozatának
végrehajtását.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 25. § (2) bekezdése
biztosítja a polgármester számára ezt a jogkört: „(2) A polgármester felfüggesztheti a
bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a
képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett
döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz.”
Megítélésem szerint a döntés sérti az önkormányzat érdekeit. A város honlapjának
szerkesztési feladatait véleményem szerint nem indokolt külsős kézbe adni. A
www.dombovar.hu oldalnak és az innen nyíló Hírcentrum oldalnak egy szerkesztője
van, aki az alábbi menüpontok szerkesztéséért felelős: Rendezvények, események;
Hirdetések, felhívások; Hírcentrum. Amennyiben az önkormányzat szerződésre lép a
Primus Press Kft.-vel, s a szerződésben foglaltak szerint a Dombóvár és Környéke
újság szerkesztősége a lapban megjelenő híreket az újság megjelenésétől számított 5
napon belül megküldi a Polgármesteri Hivatalnak, addigra a hírek elveszítik
hírértéküket. A szerkesztés külsős kézbe adását azért sem tartom célszerűnek, mert az
említett hírek korábban már felkerülnek a Dombóvár és Környéke újság internetes
oldalára is, a www.dombline.hu oldalra, így a hírek tulajdonképpen duplikálva
kerülnének nyilvánosságra. Így a Hírcentrum oldal csak másod- vagy harmadlagos
közlése lenne a helyi híreknek.
A testület köteles megtárgyalni a felfüggesztett döntést, javaslatom a döntés
visszavonása.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális
Bizottság 57/2012. (V. 23.) számú, a polgármester részéről végrehajtásában
felfüggesztett bizottsági határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.
törvény 25. § (2) bekezdése alapján a következő döntést hozza:
A Képviselő-testület utasítja az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy az 57/2012.
(V. 23.) számú határozatát vonja vissza.

Szabó Loránd
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata
Oktatási és Kulturális Bizottságának
2012. május 23-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A www.dombovar.hu oldalon az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe
tartozó menüpontok szerkesztési feladatai

Előterjesztő: Kerényi Zsolt alpolgármester
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Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Bizottság!
Bizottságunk a 144/2011. (IX. 26.) sz. határozatában döntött arról, hogy határozatlan
időre a Polgármesteri Hivatalt bízza meg a város honlapján belül a hatáskörébe
tartozó menüpontok tartalmi szerkesztési feladataival. E feladatok az alábbiak szerint
kerültek meghatározásra:
· A www.dombovar.hu oldal „Rendezvények, események” menüpontjának
tartalommal való megtöltése, aktualizálása,
· A www.dombovar.hu oldal „Hirdetések, felhívások” menüpontjainak
tartalommal való megtöltése, aktualizálása,
· A www.dombovar.hu oldal „Hírcentrum” menüpontjának havi min. 30
dombóvári vonatkozású hír szerkesztése és feltöltése, lehetőség szerint fotókkal.
Az Oktatási Bizottság április 23-i ülésén Bükösdi Olga a bizottság akkori elnöke
tájékoztatta a tagokat arról, hogy előzetes tájékozódás céljából felvette a kapcsolatot a
Primus-Press Kft-vel, a Dombóvár és környéke közéleti újság kiadójával. Egy jövőbeni
együttműködés lehetőségéről egyeztettek, melynek eredményeként az újságban
megjelenő hírek átvételével mentesülne a Polgármesteri Hivatal a „Hírcentrum”
szerkesztői feladatainak végzése alól. A bizottság a javaslatot megtárgyalta és a
49/2012. (IV. 23.) számú határozatával felhatalmazta Elnök asszonyt a tárgyalások
folytatására azzal, hogy az egyeztetés eredményét döntéshozatalra tárja a Képviselőtestület elé.
Az egyeztetés eredményeként a mellékelt együttműködési megállapodás fogalmazódott
meg. Ez alapján a Primus-Press Kft. az együttműködés első lépéseként térítésmentesen
átadja az általa megjelentetett újság szöveges és fotó anyagát, hozzájárul annak a
város honlapján történő felhasználásához.
Ezzel az együttműködéssel a Polgármesteri Hivatal kiadásai csökkenthetők úgy, hogy
az önkormányzat által fontosnak tartott tájékoztatás, a lakosság információhoz
juttatása változatlan formában megvalósul a www.dombovar.hu oldalon.
A város honlapján belül az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe tartozó
menüpontok közül a „Rendezvények, események”, valamint a „Hirdetések, felhívások”
szerkesztését a jövőben is a Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság látná el.
Amennyiben a Tisztelt Bizottság a fenti javaslattal egyet ért, kérem, az alábbi
határozati javaslatot támogassa.

Határozati javaslat

1.

Dombóvár Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága a
144/2011. (IX. 26.) sz. határozatával jóváhagyott megbízást 2012. május 23-val
megszűnteti.

2.

Dombóvár Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága a város
honlapján belül a Bizottság hatáskörébe tartozó menüpontok szerkesztési
feladatait az alábbiak szerint határozza meg:
· A www.dombovar.hu oldal „Rendezvények, események” menüpontjának
tartalommal való megtöltésével, aktualizálásával a Polgármesteri Hivatalt
bízza meg.
· a www.dombovar.hu oldal „Hirdetések, felhívások” menüpontjának
tartalommal való megtöltésével, aktualizálásával a Polgármesteri Hivatalt
bízza meg.
· www.dombovar.hu oldal „Hírcentrum” menüpontjának dombóvári vonatkozású
hírekkel történő megtöltése a Primus-Press Kft.-vel kötött együttműködési
megállapodás alapján történik.

3.

Dombóvár Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága
felhatalmazza a polgármestert a mellékelt együttműködési megállapodás
tartalmának jóváhagyására és aláírására.

Határidő: 2012. június 1.
Felelős: Jegyző, Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Kerényi Zsolt
alpolgármester

Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészről

Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Adószám: 15415819-2-17
Képviseli: Polgármester
Továbbiakban: honlap szerkesztő

másrészről

PRIMUS-PRESS KFT.
7200 Dombóvár, Szabadság u. 21.
Adószám: 23885712-2-17
Képviseli: Monostori Kitti ügyvezető
Továbbiakban: hírszerkesztő

között a www.dombovar.hu oldal „Hírcentrum” menüpontjának vonatkozásában.
Az együttműködés keretében Primus-Press Kft 2012. június 01 napjától, határozatlan
időre vállalja, hogy a kiadásában 2 hetente megjelenő Dombóvár és Környéke közéleti
újságban megjelenő, közérdeklődésre számot tartó tudósításokat, fotókat elektronikus
formában, térítésmentesen a honlapszerkesztő rendelkezésére bocsátja, hozzájárul
azok további felhasználásához.
A hírek átadása elektronikus formában a kapcsolat@dombovar.hu, valamint a
multimedia@dombovar.hu címre történik, az újság megjelenését követő 5 napon belül.
A honlap szerkesztő vállalja, hogy város honlapján forrásként a hírszerkesztőt
megjelöli, a rendelkezésére bocsátott anyagot változtatás nélkül tölti fel a
„Hírcentrum” menüpontba.
A felek a megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy bármely fél indoklás
nélkül 30 napos felmondási idő kikötése mellett jogosult azt felmondani.
Dombóvár, 2012. …………………………..

Dombóvár város Önkormányzata

Primus-Press Kft
ügyvezetője

