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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 140/2014. (XII.04.) számú határozatával döntött arról, hogy 2015. 
január 1. napjától 2015. december 31. napjáig határozott időre megállapodást köt a 
HegyhátMédia Kft.-vel a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló Város 
honlapjának üzemeltetésére. 
 
A megállapodás III/3. pontja értelmében a megbízott a tárgyévben felmerült költségeiről és 
bevételeiről 2015. december 31-ig elszámol megbízó felé. A HegyhátMédia Kft. ezen 
kötelezettségének eleget tett, éves szakmai és pénzügyi beszámolóját elkészítette, mely az 
előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolásra került. 
A megbízott a megállapodásban vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. 
Üzemeltette, karbantartotta Komló város honlapját, valamint folyamatosan frissítette, továbbá 
a Komlói Kirakat reklámújság mellékletéként a „Jó Szerencsét” című kiadványt kéthetente – a 
júliusi leállást kivéve - 11 ezer példányban megjelentette. 
 
A 2015-ben 22 alkalommal, 88 oldalon megjelent négy színnyomású „Jó Szerencsét” című 
kiadványban az önkormányzati hírek mellett helyet kaptak kulturális, gazdasági és sporthírek, 
sőt állandó rovatok is. Közel 450 írás kapott helyet a lapban, melynek túlnyomó hányada a 
megbízott saját készítésű írása.  
 
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 weboldalt 380.000 fő látogató 
kereste fel egy év alatt, nemcsak Magyarországról, hanem több mint 100 országból. 
Kiemelkedő jelentőségű, hogy a weboldalon megjelenő híreket több országos és egyedi 
médium (Rádió1, Dunántúli Napló, BAMA, Pannon Tv) is folyamatosan felhasználja, így a 
HegyhátMédia Kft. megbízható hírügynökségi feladatot is ellát.  
 
A HegyhátMédia Kft. 2016-ban 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 digitális médiaszolgáltatás előtérbe kerülése miatt, a megbízó terveiben szerepel az oldal 
átalakítása, melynek célja, hogy a www.komlo.hu weboldal gyűjtőhelyévé váljon a városban 
működő közcélú szolgáltatóknak.   
 
A HegyhátMédia Kft. a honlap működtetéséhez, illetve a „Jó Szerencsét” kiadvány 
megjelentetéséhez 2016. évben 5.000.000,- Forint támogatási összeget igényelne.  
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évi támogatás mértékét az önkormányzat a 
2016. évi költségvetési rendeletében állapítsa meg. Az önkormányzat a 2016. évi 
költségvetési rendelet elfogadásáig a HegyhátMédia Kft. feladatainak ellátásához 2016 január, 
február, március hónapra a 2015. évben megállapított 5.000.000,-Forint időarányos részét 
biztosítsa. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a Pénzügyi 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 és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló 
város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület elfogadja a HegyhátMédia Kft. által készített, az előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező 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 2016. évi támogatás mértékét az önkormányzat 2016. 
évi költségvetési rendeletében állapítja meg. Az önkormányzat a 2016. évi 
költségvetési rendelet elfogadásáig a HegyhátMédia Kft. feladatainak ellátáshoz 2016. 
január, február, március hónapra a 2015. évben megállapított 5.000.000,-Ft időarányos 
részét biztosítja.  
 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
Komló, 2015. november 30. 
 
        Polics József 
        polgármester 



1. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

(tervezet)  
 

 
amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat  (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 megbízó a megbízottal  2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjái g 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 Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal tölti fel. 

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

megfelel: 
 
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

trv. 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) tartalmazza; 

- 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 az „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 2015. évre meghatározott 5.000.000. forint működési támogatás alapján 
a 2016. január – február – március hónapra jutó időarányos részét biztosítja az adott hónap 
10. napjáig.  A 2016. évi működési támogatás fennmaradó 9 hónapra eső összegének 
megállapítására Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében kerül sor, 
melynek kifizetése egyenlő arányban, negyedévente történik. 
 

 
 

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 2016. december 31-ig elszámol 

megbízó felé. 
 
Komló, 2016. …..…..  
 
 
         
___________________________   _______________________ 
Komló Város Önkormányzata    HegyhátMédia Kft. 
(képv.:Polics József polgármester)   (képv:Hiegl Zsolt ügyvezető) 
           megbízó      megbízott 
 
 
___________________________ 
Pénzügyi ellenjegyz ő 
 
 
Záradék : Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen megállapodást a …../……(..) sz. 
határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
polgármester        P.H.    jegyz ő 
 



 
2. számú melléklet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. 2015 januárjában kötött megállapodást Komló 

önkormányzatával a „Jó Szerencsét!”nyomtatott sajtótermék kiadásáról, valamint a komlo.hu 

internetes portál üzemeltetéséről. A képviselő-testület e tevékenységekre 5. 000 000,- forintot 

szavazott meg a város költségvetéséből. A szerződés december 31-én lejár. (A pénzügyi 

elszámolás mellékletünkben olvasható.) 

 
1. „Jó Szerencsét! – nyomtatott (offline) kiadvány, az önkormányzat híreivel 
 
A HegyhátMédia Kft. 2015-ben 22 alkalommal 88 oldalon jelentette meg a kiadványt, mely 

kéthetente, a júliusi leállást kivéve - 11 ezer példányban, a Komlói Kirakat reklámújságba 

ágyazva jut el az olvasókhoz.  

A négyoldalas, négy szín-nyomású kiadvány, az önkormányzati hírek továbbításának 

feladatával indult 5 éve, melyen kívül törekedtünk kulturális-, gazdasági- és sporthírek 

tolmácsolására is. Az évek során állandó rovatok kialakítására törekedtünk. Így a 4. oldalon a 

sporthírek, a 3.-on a kultúra, az 1. és 2. oldalon a közélet eseményeiről számoltunk be.  A 

finomabb technológiának köszönhetően igyekeztünk dinamikusabb újságot készíteni. Két 

kéthasábos fényképpel próbáltunk szemre tetszetősebb lappal előrukkolni. 

 A hátrahagyott időszakban közel 450 írás kapott helyet a lapban, melynek túlnyomó 

hányada saját készítésű. Az év folyamán - kivonatosan formában - beszámoltunk az 

önkormányzati ülések legfontosabb döntéseiről, a város nagy rendezvényeiről, a 

bányászhagyományok ápolásáról, a legfontosabb sport-, és kulturális eseményekről, közéleti 

történésekről. Szinte valamennyi lapszámban helyet kaptak a városban elindult beruházások, a 

közterületeken zajló felújítások.  

A „Jó Szerencsét” újság, a komloiujsag.hu – az NMHH-nál bejegyzett, regisztrált internetes 

hírportálon található információk kivonata. 

Rugalmassága, naprakészsége miatt az internetes felülete alkalmasabb a hírek, az események 

gyorsabb követésére. A nyomtatott változatban ezért többször hivatkoztunk az internetes 

felület bővebb terjedelmére.  A nyomtatott verzióban is igyekeztünk Komló városára jellemző 

jelképeket használni.     



A szerkesztőség 4 főből áll. Ezúton is köszönjük partnereinknek, hogy elláttak bennünket 

hírekkel, információkkal.  Igaz az információáramlás jóval hatásosabb is lehetne, ha nem 

veszne el a hír a mindennapok útvesztőjében.  

Amennyiben megszavazza a testület a folytatást, továbbra is hasonló megjelenési formában 

gondolkodunk, kisebb változtatásokkal, mind a rovatok, mind a külsőségek tekintetében. (22 

lapszámban gondolkodunk, 11 havi megjelenéssel.) 

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

kulturális-, oktatási intézményeinek bemutatása mellett egyben hírfelületként is funkcionál – 

idén már megújult formában. Cégünk feladata elsősorban önkormányzati hírek megjelentetése 

a weblapon, azonban az önkormányzat hírein kívül a közélet-, a kultúra-, az oktatás-, a sport- 

legújabb történései is megjelennek a városi honlapon. (A hírek a komloiujsag.hu internetes 

hírportálon szereplő anyagokra épülnek.)  

Arra különösen büszkék vagyunk, hogy híreinket több országos és megyei médium is 

folyamatosan felhasználja. Így jelentős, megbízható, hírügynökségi információs feladatot lát 

el. (Rádió1, Dunántúli Napló, BAMA, Pannon TV stb.) A legfontosabb híreink így szinte 

az egész megye számára ismertté váltak. A sajtó munkatársai – országos és megyei – 

támpontként használták a felületen megjelenő információkat.  

A weboldalt az interneten ebben az esztendőben mintegy 380 000 egyedi látogató kereste fel, 

nemcsak Magyarországról, hanem több mint 100 országból. Köztük több Komlóról 

elszármazott barátunk keresi fel rendszeresen a honlapot. Havi lebontásban ez nem rossz 

mutató.  

A komlo.hu a 2011-es évtől a HegyhátMédia Kft. szerverén keresztül érhető el, az adatbázis a 

Kft. tárhelyén található. Cégünk a szerződésben vállalt feladatain túl a weboldallal 

kapcsolatos önkormányzati feladatok egy részét is elvégzi. Így közreműködésünkkel 

különböző pályázati elemek, projektek dokumentációi is megtalálhatók a város weboldalán. A 

honlapon látható „komloonk.hu” önkormányzati portált – melyen a testületi anyagok, 

díszpolgárok nevei, kitüntetések stb. található – nem a HegyhátMédia kft. szerkeszti, ami 

félreértésekre ad okot. 

A honlapot elsősorban a hírekre, a közélet történéseire fogékony lakosság és a cégek, 

hivatalos szervek, a várossal kapcsolatot kereső gazdasági, kulturális, egyházi szervezetek, 



testvérvárosokban élők és jórészt a Komlóról elszármazottak, a külföldön munkát vállalók 

keresik fel.   

 

 Helyi értékeinket, a külvilágnak szánt gondolatainkat, lehetőségeinket ezen a felületen 

mutathatjuk be leghatékonyabban. Nem mellesleg a lehetséges befektetők, a város üzleti 

partnerei itt találhatnak ránk legkönnyebben. Ezzel párhuzamosan a városban működő – 

elsősorban önkormányzati - szolgáltatók hatékonyabb megjelenése a lakosság tájékoztatása 

szempontjából lenne szükségszerű. 

Idén új elemként nyújt információt két fényképes prezentáció a weboldalon. A városban zajló 

és a közelmúltban befejezett beruházásokat mutatja be ismétlődő képsorozat, illetve 

településünk legszebb részeiről érhető el képválogatás. 

A számadatok azt mutatják, hogy népszerű az oldal „Közérdekű információk” szegmense. 

Ezen a felületen gyógyszertári ügyelet, vasúti- és autóbusz-menetrend, valamint Komlóra 

vonatkozó, aktuális időjárási- és légszennyezettségi adatok találhatók.  

A jövő, a tendenciák: 

A nemzetközi trendeknek megfelelően egyre meghatározóbbá válik a digitális 

médiaszolgáltatás elterjedése. A hírek egyre változatosabb eszközökön (platformokon) jutnak 

el fogyasztókhoz. A közösségi média (facebook, twitter st.) egyre inkább átveszi az 

információáramlásban a vezető szerepet. A nyomtatott sajtó háttérbe szorulásával 

találkozhatunk nap, mint nap. Jóval olcsóbb, naprakészebb, hatékonyabb. Az internetelérés 

mennyiségi és minőségi mutatói is javulnak, ami gyorsítja a folyamatot. Ma már szinte 

elképzelhetetlen, hogy egy település, vállalat, szervezet ne hagyjon digitális lábnyomot maga 

után. Stratégiai szempontból továbbra is kiemelkedően fontosnak tartjuk a város aktív 

jelenlétét internetes felületeken. A nyomtatott újsággal és a kábelhálózaton fogható televízió-

adással ellentétben az internet nemcsak a városban élőknek nyújt információt városunkról.  

Éppen ezért a következő évben is az internetes felületekben látjuk a „kitörési” lehetőségeket, 

azzal a megjegyzéssel, hogy az online, infokommunikációs területen jóval sokrétűbb 

formában, hatékonyabban szükséges megjelennie a városnak.  

Célzott kampányokkal, idegenforgalmi -, befektetési-, kulturális csomagokkal, értékeink 

internetes megfogalmazásával erősítheti meg Komló térségben betöltött és még be nem töltött 

szerepét. Ennek legalkalmasabb és legkézenfekvőbb eszköze lehetne a komlo.hu weboldal.  

Tervezzük az oldal átalakítását, hogy mind megjelenésében, mind tartalmában megfeleljen a 

szinte naponta megújuló trendeknek. Szeretnénk, ha a komlo.hu gyűjtőhelyévé válna a 

városban működő közcélú szolgáltatóknak. 



A HegyhátMédia Kft. gondozásában lévő további helyi hírforrások:  

 

 www.komloiujsag.hu    A korábbi Komlói Újság internetes változata, részletesebb 

betekintést nyújt Komló és a térség eseményeibe. Egyes cikkeink videós támogatással 

láthatók, melyet kiegészít a Mecsek-NET Televízió youtube csatornája. Video-galériánkban 

elsősorban dokumentumfilmek, természetfilmek, művészfilmek nézhetők.  

 

Jövőbeni terveink megvalósításához és a kiegyensúlyozott működés érdekében kérjük a 

Tisztelt Testületet, hogy 2016. éves tevékenységünket a tavalyi 5.000 000 forinttal 

szíveskedjenek támogatni.   

 
  
A további eredményes együttműködésben bízva, tisztelettel: 
 
 
 
 
         
 
         Hiegl Zsolt 
         ügyvezető 
                         HegyhátMédia Kft. 
 
Komló, 2015. november 25. 
 



Pénzügyi mérleg 
2015. év  
Jó Szerencsét! újság, www. komlo.hu weboldal működtetése 
 

 

Mivel sem az újságban, sem a weboldalon reklámok elhelyezésére nincs módunk, ezért a 

komlo.hu és a Jó Szerencsét! kiadvány nem termel bevételt.  

 

 
 

 

BEVÉTELEK: Ft 
Önkormányzati támogatás 5 000 000 

Reklám, egyéb 0 

Összesen 5 000 000 

KIADÁSOK:  

Nyomda, terjesztés 2 970 000 
Működési költség  

(telefon, internet, irodaszerek, stb.) 306 000 

Webhoszting éves díj 31 250 

Könyvelési díj 300 000 

Munkabér és járulékok 1 392 750 

Összesen 5 000 000 

2016-re átvitt 0 
  
  
  


