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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 166/2012. (XI. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy 2013. január 
1. napjától 2013. december 31. napjáig határozott időre megállapodást köt a 
HegyhátMédiaKft.-vel a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint 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. 
Üzemeltette, karbantartotta Komló város honlapját, valamint folyamatosan frissített, továbbá 
a Komlói Kirakat reklámújság mellékletéként a „Jó Szerencsét” című kiadványt kéthetente 11 
ezer példányban megjelentette. 
 
A 2013-ban 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, a közélet -, a kultúra-, az oktatás-, a 
sport legújabb eseményeiről is információt kaphat a honlapra látogató. A megbízott által 
készített beszámolóból kiderül, hogy a weboldal látogatottsága két év alatt 255.000 fő volt, 
több mint 100 országból. Az oldalon megjelenő naprakész, friss híreket nemcsak a honlapot 
látogatók olvassák, hanem más médiumok is átveszik azokat.2013 júniusában - Komlóról 
elsőként sugározott internetes élő adást a HegyátMédia Kft., melynek eredményeképpen a 
XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál háromnapos eseménysorozatát 
átlagban 4000-en kísérték figyelemmel. 
 
A HegyhátMédia Kft. 2014-ben a „Jó Szerencsét” kiadványt változatlan megjelenési 
formában 22 lapszámmal 11 havi megjelenéssel tervezi kiadni, továbbra is a Komlói Kirakat 
reklámújság mellékleteként, az igényekhez közelítő strukturális változtatásokkal. 
 
A HegyhátMédia Kft. a honlap működtetéséhez, illetve a „Jó Szerencsét” kiadvány 
megjelentetéséhez 2014. évben 4.800.000 forint támogatási összeget igényelne, mely 200.000 
forinttal több, mint a 2013. évi támogatás. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 
bizonytalansági tényezőire való tekintettel javaslom, hogy a képviselő-testület a 2014. évi 
támogatás mértékét az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében állapítsa meg. Az 
önkormányzat a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a HegyhátMédiaKft. 
feladatainak ellátásához 2014. január, február, március hónapra a 2013. évben megállapított 
4.600.000 forint időarányos részét biztosítsa. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 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 
sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló 
város honlapjának üzemeltetésérőlszóló megállapodása tárgyú 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 HegyhátMédiaKft.-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 2014. év január, február, március hónapjára a 
HegyhátMédia Kft. részére 2013. évre megállapított 4.600.000 forint támogatási 
összeg időarányos részét biztosítja. 2014. évi működési támogatás fennmaradó 9 
hónapra eső összeg megállapítására Komló Város Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendeletében kerül sor.  
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
Komló, 2013. november 21. 
 
        Polics József 
        polgármester 



1. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

(tervezete) 
 

 
amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (képviseli: 
PolicsJózsefpolgármester) 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 HegyhátMédiaKft.-vel2014. január 1. napjától 2014. 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 Megbízott részére 2013. évre meghatározott 4.600.000 forint működési támogatás 
alapján a 2014. január – február – március hónapra jutó időarányos részét biztosítja 
az adott hónap 10. napjáig.  A 2014. évi működési támogatás fennmaradó 9 hónapra 
eső összeg megállapítására Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletében kerül sor.  
 

 
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 2014. december 31-ig 

elszámol megbízó felé. 
 
Komló, 2014. …..…..  
 
 
 
         
___________________________   _______________________ 
Komló Város Önkormányzata    HegyhátMédiaKft. 
(képv.:Polics József polgármester)   (képv:Hiegl Zsolt ügyvezető) 
           megbízó      megbízott 
 
 
 
 
 

2. ;számú melléklet 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. 2013 januárjával kötött megállapodást Komló 

városával nyomtatott sajtótermék kiadásáról és internetes portál üzemeltetéséről. A képviselő-

testület e tevékenységekre négymillió-hatszázezer forintot szavazott meg a város 

költségvetéséből. Szerződésünk 2013. december 31-én lejár. (A pénzügyi elszámolás 

mellékletünkben olvasható.) 

 
1. „Jó Szerencsét! – nyomtatott sajtótermék 
 
A HegyhátMédia Kft. 2013-ban 22 alkalommal, 88 oldalon jelentette meg a „Jó Szerencsét” 

című kiadványt, mely kéthetente, 11 ezer példányban, a Komlói Kirakat reklámújságba 

ágyazva jutott el az olvasókhoz.  

Az eltelt időszakban több mint 470 saját írás kapott helyt a lapban.Az év folyamán 

rendszeresen (kivonatosan) beszámoltunk az önkormányzati ülések döntéseiről. A város nagy 

rendezvényeiről, a bányászhagyományok ápolásáról, a leglényegesebb sport-, és kulturális 

eseményekről, közéleti történésekről. Két oldalt szántunk a jubileumi kórusfesztivál 

eseményeinek. Hírt adtunk a részönkormányzatok tevékenységéről, a város nagyobb 

beruházásairól, pályázati sikerekről. Igyekeztünk reflektálni a lakosságot érintő fontosabb 

kérdésekre, így többek mellett témáink között szerepelt az influenzaszezon, a téli közlekedés, 

illetve a vízzel, a fűtéssel, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdések is.   

A „Jó Szerencsét” újság, az internetes hírportálon található információk kivonatos formája. A 

nyomtatott változatban ezért többször hivatkoztunk az internetes felület bővebb terjedelmére.  

Az újság számai PDF formátumban a komlo.hu weboldalról letölthetőek. 

A nyomtatott verzióban igyekeztünk a komlo.hu színvilágát tükrözni.    

Az előttünk álló évben - terveink szerint – a megjelenési forma egy-egy elemében 

korszerűsödne. Továbbra is 22 lapszámban gondolkodunk, 11 havi megjelenéssel, a 

lehetőségekhez mérten strukturális változtatásokkal. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Internetes felület: www.komlo.hu 
 
Komló város hivatalos portálja az önkormányzat, az intézmények, a város gazdasága, 

kulturális-, oktatási intézményeinek bemutatása mellett egyben hírfelületként is tájékoztatást 

nyújt. Az önkormányzat hírein kívül a közélet-, a kultúra-, az oktatás-, a sport- legújabb 

történései, szinte napi frissességgel jelentek meg a városi honlapon, melyen jelenleg 2059 db 

saját írásunk szerepel! 

A weboldalt az interneten eddig – közel két év alatt - 255 000 egyedi látogató kereste fel 

több mint 100 országból. Ez alatt 27 000 000 oldalmegtekintést regisztráltunk.  

A honlap látogatóinak száma folyamatosan növekszik, ami azt jelzi, hogy a hírekre, a közélet 

történéseire fogékony lakosság fokozatosan befogadta ezt a formát. Ugyanakkor a weblap 

hírügynökségi szerepet is betölt. A megyei és országos médiumok átveszik, illetve 

feldolgozzák az oldalon megjelenő egyes írásainkat. A honlap a 2011-es évtől a 

HegyhátMédia Kft. szerverén keresztül érhető el, az adatbázis a kft tárhelyén található.  

Méréseink azt mutatják, hogy népszerű a „Közérdekű információk” szegmense. Ezen a 

felületen gyógyszertári ügyelet, vasúti- és autóbusz-menetrend, valamint Komlóra vonatkozó, 

aktuális időjárási- és légszennyezettségi adatok találhatók. Összehasonlítva az országos 

tendenciákkal, kijelenthetjük: információ-kínálat tekintetében a városi weboldal, több 

Komlónál nagyobb, tehetősebb település hasonló szolgáltatását felülmúlja.   

Stratégiai szempontból nagyon fontosnak tartjuk a város aktív jelenlétét internetes felületeken. 

A helyi újsággal és a kábelhálózaton fogható televízió-adással ellentétben az internet nemcsak 

a városban élőknek, hanem a külvilág számára is ad információt. Példa erre a PINKK női 

kosárlabdacsapat jóvoltából Komlóra érkező külföldiek, akik az internetes 

keresőprogramokon keresztül elsősorban a komlo.hu weboldal segítségével jutnak bővebb 

információhoz mérkőzésük helyszínéről. A honlapról elérhetők a városban működő egyéb 

médiafelületek is. A következő évben is ezen az úton kívánunk továbbhaladni és erősíteni 

Komló város pozitív megjelenését a nagyvilágban.  

 

Trendek - tendenciák: 

A gazdaság szereplői már nem létezhetnek internetes kapcsolódási pontok nélkül. A kultúra, a 

civil szerveződés területén pedig új távlatokat ad az információáramlásban az internet. Ennek 

felismerése mára elengedhetetlenné vált a társadalom minden rétege számára.  

Csak ismételni tudjuk a tavalyi beszámolónk gondolatát: a hagyományos hírforrások – 

kábeltelevízió, nyomtatott újság – mára elveszítették vezető szerepüket. A fiatalokat jóformán 

http://www.komlo.hu/


az interneten, közösségi oldalakon érhetjük el. Ugyanakkor lényegesen nőtt az idősebb 

korosztály érdeklődése a modernebb forrás felé.  

A papíralapú kiadványok világszerte visszaszorulóban vannak. A trendek azt igazolják, hogy 

a nagy sajtóorgánumok is az internetes kiadványok felé fordultak. Ennek egyik oka a 

költségcsökkentés. Papíralapú újságok ma már inkább havonta megjelenő, színes, fényképes 

magazinként élnek tovább (meg). A napi hírek pedig elsősorban az interneten érhetők el. 

Komlón, egyfajta öszvérmegoldásként, az internetes híreket papíralapon – kéthetente - 

kivonatos formában foglaljuk össze.  A jól elkészített, rendszeresen frissített internetes oldal 

lehetőséget nyújt - számtalan funkciójával (hírek, képek, videók) - a város pozitívumainak 

megosztására a világgal.  

Érdekes kísérletként - 2013 júniusában - Komlóról elsőként sugároztunk internetes élő adást. 

A XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál háromnapos eseménysorozatát 

átlagban 4000-en kísérték figyelemmel. Ebből kiindulva, terveink között szerepel egy olyan 

platform kialakítása a városi weblapon, mely alkalmas lehet a nagyobb horderejű események, 

bejelentések élő közvetítésére. Szintén az internet lehetőségeit felhasználva, dédelgetett 

tervünk – ha már a valóságban nem jöhetett létre - egy virtuális – 3D-s bányászati múzeum 

létrehozása, mely egyedülálló vállalkozás lenne a maga nemében. 

 

 
A HegyhátMédia Kft. gondozásában lévő további helyi hírforrások: 

 

 www.komloiujsag.hu    A korábbi Komlói Újság internetes változatában a szöveges 

híreket Hegyhát Híradó címmel közéleti televíziós hírműsor egészíti ki heti rendszerességgel. 

Gólvonal sportmagazinunk pedig a sportélet sokszínűségével foglalkozik. Video-galériánkban 

elsősorban dokumentumfilmek, természetfilmek, művészfilmek láthatók. 2013-tól a Nagy 

László Gimnázium (Gimi elnevezéssel) saját oldalt kapott a weblap felületén, melyre az 

intézmény életével kapcsolatos fontosabb események kerültek fel. A hírportál nézettsége 

vetekszik a város hivatalos oldalának látogatottságával.  

 

Mecsek-NET Televízió Komlón a Digi Kft. kábelhálózatán 2011 májusától fogható 2 

órás – kereskedelmi adásunk, mely kiegészíti, és egyben egységet alkot a nyomtatott és  
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