
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:      Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. január 26-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 11 fő képviselő, dr. Barbarics Ildikó, Gerencsér Ágnes, dr. György 
Zóra és Mink Ernő igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 30 perckor 
megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban 
történik. 
 
Napirend felvételére tett javaslatot: a 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I. 
címmel, mely előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag 
elfogadott. 
 

1. sz. napirend 
 
Településmarketingről szóló megállapodás az ECHOTV-vel 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elsősorban a Komlói kultúra és turisztika 
reklámozása a cél az 1 perces reklámfilmmel. Ennek költsége naponta 4.600,- Ft+ÁFA. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Pista József szerint a Sikondai Szanatóriumnak is szerepelni kellene a reklámfilmben. 
Megkérdezte, van-e terv az anyaggal kapcsolatban. Véleménye, hogy a szanatóriumhoz 
kapcsolódik a Sikonda Kft. is, mely már a turisztikához sorolható. 
 
dr. Makra István Edéné szerint jó ötletnek tűnik, de az 1 perces anyagba nehéz lesz 
besüríteni mindazt, amire szükség lenne.  
 
Polics József hozzátette, hogy a Fajcsi Ferenc véleményét is kikérik majd az elkészült filmről, 
valamint lehetőség van a reklámfilm cseréjére plusz 25.000,- Ft összegért, ha a képviselő-
testület úgy dönt, hogy másik filmet szerepeltetne. Néhány snitt már készült Sikondáról, 
konkrét terv még nincs. A szanatórium egy külön anyag lenne, attól függ, hogy milyen célt 
akarnak elérni a filmmel. Ha a bányászatot is szeretnék belefoglalni, akkor amellett helyet 
kaphatna a szanatórium is.  
 
Jégl Zoltán szerint unalmas lesz 100 percben ugyanazt végignézni, ezért érdekesebb lenne, 
ha 100x1 percben mindig más reklámfilm lenne látható.  
 
 



Polics József elmondta, hogy az ajánlat 100 alkalomra szól, mely bármikor kicserélhető egy 
új anyagra.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 

1/2016. (I. 26.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a pénzügyi és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottságok javaslatainak figyelembevételével – az 
ECHOTV-ben megjelenő reklámfilmről szóló megállapodást megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület az ECHOTV-ben 100 alkalommal megjelenő 1 perces reklámfilm 

elkészítéséről és sugárzásáról szóló településmarketing célját szolgáló megállapodás 1. 
sz. melléklet szerinti feltételeit megismerte és annak aláírására felkéri a polgármestert. 

 
2. Utasítja a jegyzőt, hogy a reklámfilm elkészítésének 460.000,-Ft+ÁFA, azaz: bruttó 

584.200,-Ft-os költségét az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összeállítása 
során többlet dologi kiadásként szerepeltesse. 

 
Határid ő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester, 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

1. sz. melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 
 

Amely létrejött egyfelől Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3., 
törzsszám: 724100, képviseli: Polics József polgármester), mint Megbízó 
(továbbiakban: Megbízó), másrészről 
 
Lakatos Gézáné egyéni vállalkozó (székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 5., 
nyilvántartási szám: 38209282, adószám: 66726722241), mint Megbízott 
(továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel és tartalommal: 
 
Megbízás tárgya: 
 

1.) Megbízott elvállalja, hogy a Megbízó részére 2016. február 20-2016. június 1-
ig megjelenési lehetőséget biztosít 1 perces reklámfilm formájában 
 

az                   csatornán naponta 1 alkalommal, azaz 
összesen 100 alkalommal. 

 
2.) A megbízás keretében a reklámfilmet a Megbízott készíti el. 
 



3.) Felek rögzítik, hogy a 2.) pont szerint elkészült reklámfilm a Megbízó tulajdonába 
kerül, azzal a Megbízó szabadon rendelkezik, Megbízott ezzel kapcsolatos szerzői 
jogait véglegesen és teljes körűen a Megbízóra ruházza. 
 
Szerződés teljesítése, fizetési feltételek: 
 
1.) Felek a Megbízási díj összegét 460.000,- Ft + ÁFA azaz –négyszázhatvanezer,- 
00/100 Ft összegben állapítják meg, mely összeg az alábbi feladatok ellátását és 
annak díját foglalja magában: reklám költség, közvetítési díj, adásba helyezés. 
 
 
2.) Felek rögzítik, hogy Megbízott a fenti összegű megbízási díjon felül semmiféle 
jogcímen nem támaszthat igényt Megbízóval szemben a jövőben sem. 
 
3.) Felek rögzítik, hogy a megbízási díj kiegyenlítésének a feltétele a reklámfilm fenti 
határidőre történő elkészítése és a szerződésszerű teljesítés megtörténtének 
Megbízó általi leigazolása. Amennyiben a szerződésszerű teljesítés leigazolása 
Megbízó részéről megtörtént, úgy Megbízó vállalja, hogy a megbízási díj összegét - a 
Megbízott által kiállított számla alapján – még az adásba kerülést megelőzően – 
2016. február 17.-ig Megbízott bankszámlájára történő utalással teljesíti.  
 
4.) Felek rögzítik, hogy a reklámadó megfizetése a Megbízottat terheli. 
 
5.) Megbízott a megbízás teljesítése során személyesen köteles eljárni, és a 
megbízás során köteles a Megbízó utasításai szerint eljárni, vele folyamatosan 
egyeztetni. 
 
6.) Megbízott kijelenti, hogy megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezik 
a megbízás tárgyát képező feladat elvégzésére. Egyben kijelenti, hogy 
jogosultsággal rendelkezik az ECHO TV reklámidejének értékesítésére.  
 
7.) Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott által elkészített filmet a Megbízott a 
referenciái között megjelenítse, illetve közösségi csatornáin (facebook, youtube, 
twitter) szerepeltesse.  
 
8.) Jelen szerződést a felek határozott időtartamra szólóan kötik, annak bármilyen 
módosítása csak írásban és közös megegyezéssel történhet. 
 
9.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó előírásai az 
irányadók. 
 
10.) Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Budapest, 2016-01-20. 
 
 
 
 



Polics József        Lakatos Gézáné e.v. 
polgármester        megbízott 
megbízó 
 
Jogi ellenjegyző: 
 
Komló, 2016. ________________ 
 
 
dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
Komló, 2016. _________________ 
 
 
Aladics Zoltán  
pénzügyi irodavezető 
 
 
 
A polgármester hozzátette hogy a későbbiekben még visszatérnek a reklámfilm tartalmára.  
2016. február 18-án és március 3-án tervezik a következő két képviselő-testületi ülés, 2016. 
február 25-én pedig a közmeghallgatás megtartását. 
 
Bareithné Benke Nikolett kérte, hogy a vagyonnyilatkozatokat időben adják le a képviselők. 
Az idei Kolbásztöltő Fesztivál január 30-án szombaton a látvány-disznóvágással kezdődik. 
 
A következő napirendet zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. 
A polgármester az ülést 15 óra 50 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 


