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tartandó ülésére 
 
Az előterjesztés tárgya:  Javaslat a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, 

valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről 
szóló megállapodás megkötésére a HegyhátMédia Kft.-
vel  

 
Iktatószám: 15573/2010.                                Melléklet:          2  db. 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Laho Andrea Intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ I. számú melléklet III/C 4. 
pont 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ I. számú melléklet IV/C 8. 
pont 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: 

• Hiegl Zsolt  – HegyhátMédia  Kft ügyvezetője 7300 Komló, Kossuth L. u. 21. 
 
Határozatot kapja: 
 

• Hiegl Zsolt  – HegyhátMédia  Kft ügyvezetője 7300 Komló, Kossuth L. u. 21. 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 158/2011. (XII. 16.) számú határozatával döntött arról, hogy 2011. január 
1. napjától 2011. december 31. napjáig határozott időre megállapodást köt a HegyhátMédia 
Kft.-vel a Komlói Újság kiadására és Komló város honlapjának üzemeltetésére. 
 
A megbízott elkészítette éves szakmai és pénzügyi beszámolóját, mely az előterjesztés 2. 
számú mellékleteként csatolásra került. 
 
A megbízott a megállapodásban vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. 
Elkészítette Komló város új honlapját, melyet folyamatosan karbantartott, üzemeltetett, 
valamint folyamatosan frissített, továbbá a Komlói Kirakat mellékletéként a Komlói Újság 
utódjaként a „Jó Szerencsét” című kiadványt kéthetente 11 ezer példányban megjelentette. 
 
A 2011-ben 22 alkalommal, 88 oldalon megjelent négyszínnyomású „Jó Szerencsét” című 
kiadványban az önkormányzati hírek mellett helyet kaptak kulturális, gazdasági és sporthírek, 
sőt állandó rovatok is.  
 
A város hivatalos honlapján az önkormányzat, az intézmények, a város gazdasági életének 
bemutatása mellett folyamatosan az aktuális hírekről is információt kaphat a honlapra 
látogató. A megbízott által készített beszámolóból kiderül, hogy a weboldal látogatottsága az 
idei évben 60.000 fő volt. Az oldalon megjelenő naprakész, friss híreket nemcsak a honlapot 
látogatók olvassák, hanem más médiumok is átveszik azokat.  
 
A HegyhátMédia Kft. 2012-ben a „Jó Szerencsét” kiadványt változatlan megjelenési 
formában 22 lapszámmal 11 havi megjelenéssel tervezi kiadni, továbbra is a Komlói Kirakat 
reklámújság mellékleteként. A megbízott a városi weboldal arculatának további javítását, 
átalakítását tervezi annak érdekében, hogy mind megjelenésében, mind tartalmában 
megfeleljen a weblapot látogatók igényeinek. 
 
A HegyhátMédia Kft. a honlap működtetéséhez, illetve a „Jó Szerencsét” kiadvány 
megjelentetéséhez 2012. évre a tavalyi támogatási összeg (4 millió forint) 300.000 forinttal 
történő megemelését kéri, mely emelés tartalmazza az infláció mértékét és a 2 %-os ÁFA-
emelkedést. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport, valamint a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság szóban elhangzó véleményének figyelembevételével a 
határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának 
üzemeltetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő- testület elfogadja a HegyhátMédia Kft. által készített, az előterjesztés 2. 
számú mellékletét alkotó beszámolót. 
 



2. A képviselő-testület jóváhagyja a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint 
Komló város honlapjának üzemeltetésére a HegyhátMédia Kft.-vel kötendő 
megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
3. A képviselő-testület a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló város 

honlapjának üzemeltetésére a 2012. évi költségvetésében 4.300.000 forint támogatást 
biztosít. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József   polgármester 
 
Komló, 2011. november 30. 
 
        Polics József 
        polgármester 



1. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

(tervezete) 
 

 
amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (képviseli: Polics József 
polgármester) 7300 Komló, Városház tér 3., mint megbízó, 
másrészről HegyhátMédia Kft. (képviseli: Hiegl Zsolt) 7300 Komló, Kossuth L. u. 21. 
mint megbízott között a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásával, valamint Komló város 
hivatalos honlapjának működtetésével kapcsolatban az alulírott napon, az alábbi 
feltételekkel: 
 
A felek a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének   …../……(..) sz. határozata 
alapján a HegyhátMédia Kft.-vel 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig 
szóló határozott időtartamra köti meg az alábbi feltételekkel: 
 
I. Megbízott kötelezettségei: 
 
1. Vállalja, hogy Komló város honlapjának saját eszközeivel való technikai 

karbantartását és üzemeltetését ellátja, valamint biztosítja a honlapon a frissített 
általános tartalomszolgáltatást. 

 
2. Kötelezettséget vállal arra, hogy Komló város honlapján az önkormányzat számára 

kötelező adattartalommal jelenleg is működő felületet továbbra is a Polgármesteri 
Hivatal tölti fel. 

 
3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a portál az alábbi tartalmi és funkcionális 

követelményeknek megfelel: 
 
- Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC.tv. mellékletében 

szereplő általános közzétételi lista szerinti szerkezetben, és tartalommal, a 
különös (a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
67/2008.(III.29) Korm r., valamint az Áht. vonatkozó rendelkezései alapján) és 
egyedi közzétételi lista tartalmának közzétételét (figyelemmel a I/2. pontra). 

 
- támogatja rovatok, cikkek, hírek, linkek, dokumentumok megjelenítését; 
- biztosítja nyilvános, aktuális információk megjelenítését pl: helyi autóbusz 

menetrend, orvosi, állatorvosi ügyelet, miserend, rendőrségi, tűzoltósági, 
katasztrófavédelmi felhívások, időjárás, légszennyezettségi adatok stb. 

- biztosítja pályázati kiírások, álláshirdetések, pályázati eredmények – kiemelten az 
Európai Uniós pályázatok, formanyomtatványok közzétételét 

- a I/2. pontra is figyelemmel biztosítja „önkormányzati adatok” rovat működtetését, 
mely tartalmazza a jegyzőkönyveket, rendeleteket, határozatokat, az 
Önkormányzat felépítésének bemutatását, a szervezeti egységek, illetve 
személyek legfontosabb adatainak (név, telefonszám, e-mail cím, fogadóórák…) 
megjelenítését, képviselők és a testület bemutatása stb;  

- tartalmaz információs anyagot a városról, közintézményekről fényképekkel; 
interaktív várostérképpel 

- turisztikai információkat, kulturális programajánlót tartalmazzon; 
- testvérvárosok bemutatása,  
- legyen rugalmas, bővíthető; 
- a rendszer nyújtson lehetőséget a városban működő szolgáltatók, vállalkozások, 

intézmények, egyházak, non-profit szervezetek igény szerinti linkjeinek 
elhelyezésére 



- legyen esztétikus megjelenésű, könnyen kezelhető, jól olvasható, elfogadható 
sebességgel működjön. 

 
4. Vállalja, hogy a DDOP-3.1.1-09-2009-0055 azonosító számú „Egyenlő eséllyel a 

komlói Polgármesteri Hivatalban” című pályázatban vállalt akadálymentesített honlap 
követelményeinek megfelel a honlap. 

 
5. Kötelezettséget vállal arra, hogy a „Jó Szerencsét” kiadványt 2 hetente 4 oldal 

terjedelemben, színes kivitelben megjelenteti (július hónapban az újság kiadása 
szünetel), melyben az önkormányzat számára térítésmentesen biztosítja a rendeletek 
(szám, megnevezés) közzétételét. A „Jó Szerencsét” kiadvány a Komlói Kirakat 
mellékleteként kerül terjesztésre. 

 
6. Kötelezettséget vállal arra, hogy a „Jó Szerencsét” kiadvány, valamint Komló város 

honlapja tekintetében egységes, elegáns arculati megjelenést alakít ki, melyben 
Komló város címere megjelenik, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 
az elkészült arculati elemeket szabadon felhasználja.  

 
II. Megbízó kötelezettségei: 

1. Kötelezettséget vállal arra, hogy az „önkormányzati adatokat” – a I/2. pontra is 
figyelemmel - folyamatosan frissíti.  
 

2. A megállapodás hatályának időtartama alatt a tárgyévi működési támogatás összegét 
a megbízó 4,3 millió forintban határozza meg. A támogatást negyed évente egyenlő 
részletekben kell folyósítani minden hónap 10. napjáig. 
 

 
III. Pénzügyi elszámolások: 

 
1. A megbízott köteles elkülönítetten kimutatni a szerződés tárgyához kapcsolódó 

bevételeit és kiadásait. 
 
2. A pénzügyi elszámolások ellenőrzésére a megbízott lehetőséget biztosít a megbízó 

számára a megbízó által megjelölt időpontban.  Az ellenőrzés időpontját, az 
ellenőrzést megelőzően a megbízott tudomására hozza. 

 
3. A megbízott a tárgyévben felmerült költségeiről és bevételeiről 2012. december 31-ig 

elszámol megbízó felé. 
 
Komló, 2011. …..…..  
 
 
 
         
___________________________   _______________________ 
Komló Város Önkormányzata    HegyhátMédia Kft. 
(képv.:Polics József  polgármester)       (képv:Hiegl Zsolt ügyvezető) 
           megbízó      megbízott 
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