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Tisztelt Képviselő-testület!
Jelenleg sem a Dombó-Tájból, sem a Kistérségi Krónikásból nem értesülhetnek
az olvasók a város történéseiről, programokról, az internetes Hírcentrum két hónapja
nem működik. A város 2010 októbere óta saját költségén jelenteti meg közérdekű
hirdetéseit
a
városban
terjesztett
hirdetőújságokban
(álláspályázatok,
rendezvénymeghívók, európai uniós pályázatok kommunikációja, fogadóórák
időpontja, stb.) Ezek a költségek nagyobb terhet rónak az önkormányzatra, mintha
saját újságunk lenne. A 111/2011.(III.31.) Kt. határozat értelmében a képviselőtestület a Kistérségi Krónikás terjesztési, nyomdai előállítási költségeiről szóló
döntését felfüggesztette azzal, hogy a támogatás összegéről azután dönt, miután a
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a költségek pontos ismeretében
javaslatot tett az összegre.
A napirend megtárgyalása 2011. május 26-án lett volna esedékes, a bizottságok
meg is tárgyalták, ám a képviselő-testület levette napirendről. Azóta viszont történtek
változások az ügyben. A Társulás munkaszervezete 2011. május 5-én kelt levelében
arról tájékoztat, hogy a községi önkormányzatok közül 8 település jelezte
hozzájárulási szándékát az újság megjelentetéséhez. A május 24-i Oktatási és
Kulturális Bizottság ülésén viszont Naszvadi Balázs munkaszervezet-vezető
kijelentette, hogy Pintér Szilárd elnök úr álláspontja szerint a Társulás és a kistérség
önkormányzatai most már elállnak a Kistérségi Krónikás megjelentetésétől.
A Hírcentrum korábbi szerkesztőjének megbízása április 30-ával lejárt, azóta a
Hírcentrum nem frissül, új hírek nem kerülnek fel a honlapra. A legutóbbi oktatási és
kulturális bizottsági javaslat arról szólt, hogy a Hírcentrum szerkesztési feladatait lássa
el a Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság, ennek kidolgozására pedig javaslom
felkérni a jegyzőt.
Dombóvár Város 2011. évi költségvetésének III. Dologi kiadásainak 19. Újság
kiadása és Hírcentrum szerkesztése címen 4.000.000 forint került elkülönítésre a
médiamegjelenésre. Ebből felhasználásra került a 218/2011 (V.30.) kt. határozat
értelmében 79.500.- a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által
kiadott „Pihenés és feltöltődés Dombóváron és környékén” című turisztikai
kiadványban megjelenő hirdetésre, valamint a 231/2011. (V.30.) kt. határozat szerint a
HPV védőoltások beszerzésére 2.400.000.-. Továbbá ebből az összegből került
finanszírozásra a Hírcentrum szerkesztőjének a bére, amely 2010 december 6-tól 2011.
április 30-ig összesen 605.288.-. Az előirányzott 4.000.000 forintból így csak
915.212.- maradt az eredeti célra.
A Kistérségi Társulás május 5-én kelt levelében arra hivatkozik, hogy
amennyiben a korábban megjelölt támogatásnál kevesebb támogatást kapnak az újság
megjelentetésére, úgy visszalépnek. Mivel a fent említett okok miatt 915.212.- forintra
csökkent az előirányzat, így érthető a Társulás visszalépése a megjelentetéstől. Viszont
a fennmaradó összeg elegendő a Dombó-Táj újság újbóli megjelentetéséhez, amely az
év hátralévő részében havonta 1-2 alkalommal, maximum 10-szer tudna megjelenni. A
Dombó-Táj újság költségei pedig az alábbiak szerint alakulnának az év hátralevő
részében:

Elvégzett feladat
Terjesztés
Nyomdai munkák
Tördelés
Szerkesztési,
fotózási feladatok
10 alkalommal

Árak lebontva
0 Ft
17.850 Ft x 4 oldal
3.500 Ft x 4 oldal
-

Összesen
0 Ft
71.000 Ft
14.000 Ft
-

Éves költség

850.000 Ft

A Dombó-Táj újság kiadója a Polgármesteri Hivatal, a kiadásért a jegyző felel. Az
újságba kerülő anyagokat az alpolgármester és a polgármester hagyják jóvá, a
szerkesztői feladatok pedig a Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkársághoz
tartoznának.
Tisztelt Képviselő-Testület!
Az önkormányzat pénzügyi helyzetét figyelembe véve elengedhetetlennek tartom a
város nyomtatott médiában való megjelenésével kapcsolatos végleges döntés
meghozatalát. Az elmúlt időszak is bizonyítja, hogy a hivatal és az önkormányzat
működésével kapcsolatos hirdetések reklámújságban történő megjelentetése a saját
kiadású újságban való megjelenésnél sokkal kedvezőtlenebb. A városra pedig nem vet
jó fényt egy rendelkezésünkre álló, ámde idejétmúlt honlap sem. Kérem, a fentiek
alapján a képviselő-testület döntsön a határozati javaslatról.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2011. évi médiamegjelenése tárgyában az alábbi döntést hozza:
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombó-Táj
című közéleti újság 10 alkalommal 4 oldalon, minimum 10.000 példányban történő
megjelentetését, amelyhez a város 2011. évi költségvetéséből a polgármesteri
hivatal dologi kiadásainak (újság megjelentetése és hírcentrum szerkesztése)
terhére legfeljebb 850.000 forintot biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Dombó-Táj újság megjelentetésének a
megszervezésére.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
78/2011.(III.3.) Kt. sz. határozatának 4. és 5. pontját.

visszavonja

a

3. A Dombó-Táj újság felelős kiadója dr. Gábor Ferenc jegyző. A szerkesztési
feladatokat a Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság látja el, a szerkesztésért
az alpolgármester és a polgármester felel.

4. A képviselő-testület jóváhagyja a Hírcentrum c. internetes oldal Polgármesteri és
Alpolgármesteri Titkárságon történő szerkesztését.
Határidő: 2011. július 14. – a nyomdai munkálatokra a vállalkozói szerződés
megkötése és az újság megjelentetése, a Hírcentrum frissítésének elindítása
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felel: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Dombóvár, 2011. május 26.
Szabó Loránd
polgármester

