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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. július 16-án  
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: Döntés a médiaszolgáltatási feladatok ellátásáról –  
 „Jó szerencsét” kiadvány megjelentetése 
 
Iktatószám:     9958/2020.  Melléklet:  
     
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Plangár-Végh Edina ügyintéző 
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 

Humán bizottság  SZMSZ I. melléklet I/C.) 17. pont 
 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SZMSZ I. melléklet II/C.) 16. pont 
 

 
Meghívottak: 
 

 
 
Határozatot kapják: 
Baranya Televízió Kft. – 7300 Komló, Kossuth L. u. 121.  
komlomedia@komlomedia.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság hatáskörében eljárva a 63/2020. (IV.20.) sz. határozattal döntöttem a 
médiaszolgáltatási feladatok ellátásának biztosítása céljából a Komló város honlapjának 
(www.komlo.hu) üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátására, az Írott sajtó - „Jó 
Szerencsét” kiadvány- megjelentetésére, és a Komló város középtávú (2020-2025-ig) 
városmarketing stratégiájának és 2020-2021. évi városmarketing tervének kidolgozására 
vonatkozó beszerzési eljárások értékeléséről. 
 
Fenti határozat értelmében Komló város honlapjának (www.komlo.hu) üzemeltetésére 
vonatkozóan szerződés aláírására került sor a HegyhátMédia Kft.-vel.  
Komló város középtávú (2020-2025-ig) városmarketing stratégiájának és 2020-2021. évi 
városmarketing tervének kidolgozására vonatkozó beszerzési eljárást az akkor fennálló 
veszélyhelyzet kapcsán szükségessé vált költségvetési kiadások csökkentésének érdekében, 
részben eredménytelennek nyilvánítottam. Az eljárás nyerteseként, Komló város középtávú 
(2020-2025-ig) városmarketing stratégiájának kidolgozására a Ferling PR Kft.-t hirdettem ki.  
 
Az írott sajtó - „Jó Szerencsét” kiadvány- megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárást az 
ajánlattételi felhívás V. szakaszának 5. és 6. pontjában meghatározottakra hivatkozva 
eredménytelennek nyilvánítottam.  
 
Eredményes beszerzési eljárás esetén a szerződés határozott időre 2020. május 1. és 2021. 
április 30. napja közötti időtartamra került volna megkötésre. 
A kiküldött ajánlattételi felhívásra a felkért 5 gazdasági szereplő közül a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot a Baranya Televízió Kft. adta, nettó 6.536.866.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 7.653-
820.- Ft összegben. 
 
A veszélyhelyzet megszüntetését követően több egyeztetést folytattam a Komló Összeköt 
Egyesület frakcióvezetőjével, aki kezdeményezte a beszerzési eljárások felülvizsgálatát, 
valamint a „Jó Szerencsét” kiadvány megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárás 
eredményessé nyilvánítását.  
A lefolytatott egyeztetések eredményeként az alábbiakat javaslom a Tisztelt Képviselő-
testületnek:  
 

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület támogassa az írott sajtóra korábban lefolytatott 
beszerzési eljárás eredményessé nyilvánítását azzal, hogy a feladat ellátására vonatkozóan a 
legalacsonyabb ajánlatot tevő vállalkozóval – 2020. október 1. és 2021. április 30. közötti 
időszakra, a benyújtott árajánlatban szereplő ajánlati ár időarányos részével megegyező 
összegben kerüljön sor a szerződés megkötésére.  
Ennek megfelelően a szerződés a Baranya Televízió Kft.-vel, határozott időre, 2020. október 
1. napjától 2021. április 30. napjáig – a beérkezett ajánlat időarányos részével megegyező 
összegben – nettó 3.813.166.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 4.464.728.- Ft összegben kerülne 
megkötésre.   
Fenti összeg idei évi fedezeteként a 2020. évi költségvetésben a nem költségvetési szervi 
támogatásból tartalékba helyezett összeg szolgál. Azonban a veszélyhelyzet kihirdetését 
követően az 57/2020. (IV.17.) számú határozattal a fenti összeg kiutalásának felfüggesztésére 
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került sor. Így a felfüggesztés feloldásáról is szükséges döntést hoznia a Tisztelt Képviselő-
testületnek.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó 
dokumentáció (ajánlattételi felhívás, jegyzőkönyvek) személyesen megtekinthető 
munkaidőben a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Irodáján (1. em. 108.). 
 
Az írott sajtó – „Jó Szerencsét kiadvány” megjelentetésére vonatkozó ajánlattételi felhívás 
konkrétan tartalmazta a szerződés tárgyát, mely a „Jó Szerencsét” megnevezéssel - helyi újság 
kéthetente történő megjelentetése, a lap kiadói jogának gyakorlása, újságírói, szerkesztői, 
nyomdai előkészítői és kivitelezési, illetve terjesztési tevékenységek ellátásával kapcsolatos 
teljes körű szolgáltatás nyújtása.  
Ezeken túlmenően rögzítésre került, a terjesztés módja, az újság szerkezeti és formai 
követelményére vonatkozó meghatározások, az újság kéthetente 4 oldal terjedelemben, színes 
kivitelben, „Jó Szerencsét” címmel megjelenő papír alapú megjelentetése A/4-es 
formátumban. Az újságnak tartalmazni kell a fontosabb közéleti eseményeken való 
folyamatos tájékoztatást (pl.: képviselő-testületi ülések, ünnepélyes átadás-átvételi eljárások, 
sajtótájékoztatók, lakossági fórumok, kulturális események, városi szintű rendezvények stb.), 
ez vonatkozik azokra az eseményekre is, amelyeken történő részvételt ajánlatkérő kifejezetten 
kéri.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést tárgyalja meg és az illetékes 
bizottságok véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjék! 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Humán bizottság valamint a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta Döntés a médiaszolgáltatási feladatok ellátásáról – „Jó szerencsét” kiadvány 
megjelentetése című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a médiaszolgáltatási feladatok ellátásának biztosítása céljából 
lefolytatott beszerzési eljárásokat, valamint a kapcsolódó 63/2020. (IV.20.) sz. JÜK 
hatáskörben hozott polgármesteri határozatot felülvizsgálta, mely eredményeként úgy 
dönt, hogy az Írott sajtó - „Jó Szerencsét” kiadvány- megjelentetésére vonatkozó 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyerteseként - a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánló Baranya Televízió Kft.-t hirdeti ki.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Írott sajtó - „Jó 

Szerencsét” kiadvány- megjelentetésére vonatkozó szerződést, a kapcsolódó 
ajánlattételi felhívásban meghatározottak figyelembevételével, 2020. október 1. és 
2021. április 30. közötti időszakra, - a benyújtott árajánlatban szereplő ajánlati ár 
időarányos részével megegyezően - nettó 3.813.166.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 4.464.728.- 
Ft összegben aláírja.  
 
Határid ő: 2020. szeptember 15.  
Felelős: Polics József polgármester 
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3. A Képviselő-testület a 2. pontban rögzített összeg 2020. évi (október, november, 
december hónap) fedezetét biztosító, az 57/2020. (IV.17.) számú határozattal 
felfüggesztett nem költségvetési szervek támogatási keretösszegéből 1.913.455.- Ft 
összeg feloldását elrendeli 
 

4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2021. évi költségvetés tervezése során a 
2021. évi 4 havi (januártól-áprilisig), 2.551.273.- Ft összeg szerepeltetéséről 
gondoskodjon.  
 
Határid ő: 2021. évi költségvetés tervezése 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
Komló, 2020. július 9.  
 
 
        Polics József  
        polgármester 
 


