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Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk megbízásából a hirdetések elhelyezésére szolgáló közterületi
plakátozó helyek használatával kapcsolatos tevékenységet a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft. látja el. (Az elmúlt 3 évben e tevékenységével kapcsolatos
bevételeit és ráfordításait a mellékelt levél tartalmazza.)
Mivel ezeken a felületeken elsősorban az önkormányzat és intézményeinek plakátjai
kerülnek kiragasztásra és ezeket megbízásunk alapján az idei évtől a Dombó-Média
Kft. készíti, célszerűnek látom a hirdetések elhelyezésével, a megrongálódott, vagy
aktualitásukat vesztett plakátok eltávolításával a Kft-t. megbízni. E tevékenységből az
elmúlt években a Lakásgazdálkodási Nkft.-nek minimális bevétele származott, ennek
elmaradása a cég gazdálkodására nincs hatással, viszont hatékonyabb és
ellenőrizhetőbb lenne, hogy milyen hirdetmények kerülnek kihelyezésre.
Javaslom, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, közterületre kihelyezett
plakátozó helyek – melyek listája az előterjesztés mellékletében található – után a
működtetőtől kérjünk közterület-használati díjat. Ennek mértékét a közterületek
használatáról szóló rendeletünkben a hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartós
elhelyezése megállapított díjjal azonos – jelenleg 100,-Ft/m2/hó – mértékben javaslom
meghatározni.
A berendezések karbantartását, javítását az érvényben lévő átalánydíjas szerződés
alapján továbbra is a Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. végezné, hisz ők
rendelkeznek az ehhez szükséges szerszámmal és munkaerővel.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő,
közterületeken kihelyezett plakátozó helyek működtetésével (hirdetések elhelyezése, a
megrongálódott, vagy aktualitásukat vesztett plakátok eltávolítása) határozatlan időre a
Dombó-Média Kft.-t bízza meg azzal, hogy a reklámfelület használatát a város
rendezvénynaptárában szereplő programok népszerűsítésére térítésmentesen biztosítsa.
A működtető a plakátozó helyek után Dombóvár Város Önkormányzatának a
közterületek használatáról szóló rendeletében a hulladék gyűjtésére szolgáló
gyűjtőedény tartós elhelyezésére megállapított közterület-használati díjjal azonos
mértékű díjat köteles fizetni.
Határidő: 2015. február 1. – a szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
polgármester

