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Tisztelt Képviselőtestület!
Dombóvár Város polgármestere a képviselő-testület felhatalmazása alapján
2008. szeptember 29-én, tervezési szerződést kötött Dombóvár Város arculati
elemeinek elkészítésére a siófoki székhelyű GPX Design Stúdió Kft-vel. A
szerződésben foglaltak teljesítése megtörtént, a vállalkozó az arculati elemeket
elkészítette és azt az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta. Az arculati elemeket
tartalmazó kéziköny másolatát tájékoztatásul a határozati javaslathoz mellékelem.
Annak érdekében, hogy az arculati elemek hasznosításra kerüljenek, szükséges
a kézikönyvben található tervek megvalósítása. A város arculatának megtervezése és
megvalósítása egyaránt az önkormányzat feladata, ezért a bevezetendő arculati elemek
legyártására árajánlatokat kért a Polgármesteri Hivatal. A vállalkozókkal történt
egyeztetés alapján 10 fajta termék megvalósítását lenne célszerű első körben, az
önkormányzat saját költségén vállalni. További, új és nagy költségigényű termékeket a
későbbiekben, pályázati forrásból lenne érdemes megvalósítani.
A legyártott termékek egy részét az önkormányzat saját ajándékkészletébe
helyezné, egy részét pedig árusítaná a város idegenforgalom szempontjából kiemelt
helyein, a vállalkozások és intézmények bevonásával. (Tourinform iroda, Művelődési
Ház, Gunaras Gyógyfürdő, Hotel Dombóvár, stb.) Erre vonatkozóan tárgyalásokat kell
folytatni az érintett szervezetekkel. A megállapodásban részletezni szükséges az
árusításból befolyó bevételek megosztását.
Javaslom, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a Pénzügyi és
Városgazdákodási Bizottságot arra, hogy a termékek legyártására érkezett ajánlatokat
áttekintse és a legjobb ajánlattevőt kiválasztva, szerződést köthessek a munkák
elvégzésére. Továbbá javaslom, hogy a képviselő-testület hatalmazzon fel arra, hogy
az elkészített termékek egy részének árusításáról szerződést (bizományosi szerződés)
kössek az abban részt venni kívánó szervezetekkel.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottságot, hogy az arculati elemek legyártására
beérkezett árajánlatok közül kiválassza a legelőnyösebb ajánlatot.
1.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság által kiválasztott
ajánlatban foglaltak szerint szerződést kössön a termékek elkészítésére, amelynek
költségét maximum 2 millió Ft-ig a költségvetés céltartalékának terhére biztosítja.
2.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az elkészített termékek egy részét az önkormányzat
ajándékkészletébe helyezze, másik részét értékesítésre átadja az alábbi megosztásban:
3.

Termék
Póló
Újrahasznosítható papír szatyor
Bögre
Boríték
Téphető jegyzettömb
Kulcstartó
Műanyag toll
Asztali zászló
Névjegykártya (a hivatal
vezetőinek)

Önkormányzati ajándékkészlet
200 db
250 db
100 db
10.000 db (napi munka során
használt)
100 db
100 db
500 db
50 db

Értékesítésre szánt készlet
300 db
250 db
100 db

800 db

-

100 db
100 db
500 db
50 db
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