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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint az Önök előtt is ismert, a Képviselő-testület 184/2021. (VI. 24.) számú határozata ellen 
(a továbbiakban: Határozat; az előterjesztés 1. sz. melléklete) polgármesteri „vétót” 
nyújtottam be (az előterjesztés 2. sz. melléklete), a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 68. § (1) bekezdése alapján. („Amennyiben a 
polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 
ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1) 
bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével - egy alkalommal 
kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül 
nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül 
minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-
testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt.”) 
A minden képviselőhöz törvényi határidőben eljuttatott polgármesteri kezdeményezésben már 
kifejtettem, hogy álláspontom szerint a Határozat súlyosan sérti az önkormányzat érdekeit. A 
Határozat arra kötelezi a polgármestert, hogy 2021. június 30.-i hatállyal mondja fel a 
Hegyhát Média Kft.-vel az írott sajtó, valamint a nagyberuházások nyilvánosságának 
biztosítása tárgyában megkötött határozott idejű szerződéseket. A Határozat esetleges 
végrehajtásával szükségszerűen bekövetkező önkormányzati érdeksérelmet külön az írott 
sajtó, és külön a nagyberuházások vonatkozásában kívánom részletesebben kifejteni. 
 

1. Nagyberuházások 

Komló Város Önkormányzat a Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 
1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján támogatást nyert az alábbi fejlesztésekre: 

Projekt neve Okirat iktatószáma Támogatási 
összeg 

Bétai elkerülő út megvalósítása BMÖGF/997-1/2020 1 600.000.000.-Ft 
Komló-Kisbattyán település-rész 
megközelítését szolgáló út komplex 
felújítása 

BMÖGF/999-1/2020 
325.000.000.- Ft 

Kaptár program megvalósítása, új kulturális-
művészeti központ kialakítása 

BMÖGF/1002-1/2020 
635.000.000.-Ft 

József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal 

BMÖGF/1003-1/2020 
900.000.000.-Ft 

Összesen: 3.460.000.000.-
Ft 

 
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel korábban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta és hozta meg a 
szükséges döntéseket. Erre tekintettel a Képviselő-testület hatáskörében eljáró 
polgármesterként meghoztam a 26/2021. (II. 9.) sz. határozatot (3. sz. melléklet), melyben 
Komló Város Önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérte fel ajánlattételre, beszerzési 
eljárás keretében a nyilvánosság biztosítására, valamennyi beruházás esetében: 
a) PTI Communications Kft.     (7621 Pécs, Ferencesek utcája 7/B.) 
b) HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft.  (7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) 
c) FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.). 
 
A jóváhagyott előterjesztést még a határozat meghozatala előtt megküldtem a 
frakcióvezetőknek és az alpolgármesternek véleményezésre, melyre dr. Barbarics Ildikó a 
Komló Összeköt Egyesület frakcióvezetője a Pécsi Kommunikációs Központ Kft.-vel (7621 
Pécs, Király utca 27.), mint új vállalkozással kérte kiegészíteni az ajánlattételre felhívandó 



vállalkozások körét. („A polgármester jóváhagyását követően az előterjesztést a szükséges 
mellékletekkel együtt az ügyintéző véleményezés céljával e-mailben megküldi a képviselő-
testületi frakciók vezetőinek, valamint az alpolgármesternek. Amennyiben az adott ügy 
eldöntése valamely bizottság átruházott döntési hatáskörébe tartozik, úgy a polgármester 
által jóváhagyott előterjesztést és annak mellékleteit az ügyintéző az adott bizottság elnökének 
küldi meg véleményezésre.” /Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020. 
(XI.4.) önkormányzati rendelete Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról 4. § (9) bek./) A frakcióvezető 
javaslatát nem támogattam, tekintettel arra, hogy véleményem szerint az eredeti 
előterjesztésben szereplő három vállalkozástól kért ajánlat is kialakította a legjobb ajánlat 
beérkezését biztosító versenyhelyzetet.  
Az ajánlattételi határidő 2021. február 12-én 10.00 óra volt, amely határidőig a felkért 
vállalkozások mindegyike benyújtotta ajánlatát. Az ajánlatok értékelését a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal végezte el (a beérkezett ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv az 
előterjesztés 4. számú mellékletét képezi). A nyilvánosság biztosításához kapcsolódó 
feladatok ellátása kapcsán az ajánlattételi eljárás során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
valamennyi beruházás esetében a HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, 
Kossuth L utca 21.) tette, így a beszerzési eljárás nyerteseként a még mindig képviselő-
testületi hatáskörben eljáró polgármester a 49/2021. (II. 24.) sz. határozatban (5. sz. melléklet) 
a HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft.-t hirdette ki az érvényes és eredményes 
beszerzési eljárás nyerteseként. 
A pályázat támogatási szerződéséhez kapcsolódó adatlapon a nyilvánosság biztosításának 
költsége feltüntetésre került, azonban a Támogató - az adatlap ellenőrzése után - értesítette az 
önkormányzatot arról, hogy ezt a feladatot a pályázati forrás nem támogatja. Ekkor tudtuk 
meg azt is, hogy a nyilvánosság biztosítása nem kötelező eleme a pályázatnak. Tekintettel 
azonban arra, hogy városunk milyen jelentős és kiemelkedő mértékű kormányzati 
támogatásban részesült, továbbra is fontosnak tartottam, hogy az e forrásból megvalósuló 
beruházások vonatkozásában a minél szélesebb körű nyilvánosság, mint közérdek biztosítva 
legyen. Erre csak néhány példa:  

- sajtóközlemény megírása és kiküldése a projektek indulásáról a környékbeli 
sajtóorgánumoknak, 

- a projekttel kapcsolatos aloldal létrehozása Komló hivatalos weboldalán, 
- sajtótájékoztató szervezése a projektek indulásakor és befejezésekor, 
- a projektek végigkövetése videóval, arról vágóképek készítése, majd a projektek 

zárásakor egy minimum 5 perces kisfilm készítése és megjelentetése a helyi médiában. 
 
Mindezekre tekintettel született meg az 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozatban megjelölt 
fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvánosság kapcsán fedezet biztosításáról szóló 151/2021. 
(V.25.) sz. határozat (6. sz. melléklet) amelyben Komló Város Önkormányzat jóváhagyta az 
1746/2020. (XI.11.) számú Korm. határozatban megjelölt fejlesztések vonatkozásában 
felmerülő, a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó, pályázati támogatásból nem 
finanszírozható összesen bruttó 6.181.090.- Ft összegű forrás biztosítását. Ennek fedezeteként 
bruttó 1.738.630.- Ft összegű forrást biztosít a 2021. évi költségvetés 7. számú mellékletében 
szereplő pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret terhére, a fennmaradó 
4.442.460.-Ft összegű forrást a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja. Dr. Barbarics Ildikó, 
a Komló Összeköt Egyesület frakcióvezetője a korábban részére megküldött előterjesztést 
nem támogatta. 
A projektekre vonatkozó négy db vállalkozási szerződés 2021. június 2. napján került 
aláírásra a nyertes vállalkozóval, amelyek alapján a vállalkozás és az önkormányzat egyaránt 
megkezdte a teljesítést. 
 
 
 
 



2. Írott sajtó 
 
Az írott sajtó megjelentetésére vonatkozóan vállalkozási szerződés aláírására került sor a 
Baranya Televízió Kft.-vel, mely szerződés 2020. október 1. napjától 2021. április 30. napjáig 
volt hatályos. Az írott sajtó megjelentetése ún. „próba” módon került megindításra, melyre 
vonatkozó vállalkozói szerződés 7 hónap időtartamra került megkötésre. A Baranya Televízió 
Kft.-vel megkötött korábbi vállalkozási szerződés átvizsgálásra került az abban meghatározott 
feltételek teljesítése kapcsán és az volt megállapítható, hogy a Baranya Televízió Kft. által 
kiadott „KOMLÓI NAPLÓ” kiadványra vonatkozó formai és tartalmi elemek eltérnek a 
vállalkozási szerződésben meghatározottaktól, ezáltal a Baranya Televízió Kft. a vállalkozási 
szerződésben vállalt feltételeket nem teljesítette. Mindazonáltal a szerződés önkormányzatunk 
részéről történő felmondásának kezdeményezését nem tartottam indokoltnak.  
A feladat folyamatos és zavartalan ellátása érdekében újabb beszerzési eljárás lefolytatása vált 
szükségessé.  Az előterjesztésben egy A. és egy B. változatú határozat-tervezet vagylagos 
véleményezését és kiválasztását kértem az önkormányzati képviselőktől, aszerint, hogy csak 
Komló város honlapjának (www.komlo.hu) üzemeltetésére (azaz az írott sajtó 
megjelentetésének mellőzésével), avagy a honlap üzemeltetésére és az írott sajtó 
megjelentetésére vonatkozóan kerüljön kiírásra a beszerzési eljárás („A polgármester a 
kiemelt személyi kérdésekben, vagy a jelentős költségvonzattal járó ügyekben történő döntés 
meghozatala előtt kikérheti az önkormányzati képviselők írásbeli véleményét is.” /Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelete Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 
szabályozásról (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (10-(11) bek./). A véleményezésre megadott 
határidő lejártát követően megállapítottam, hogy a Fidesz-KDNP képviselői az A. verziót 
támogatják, míg a Komló Összeköt Egyesület nem jelzett vissza. („A (9)-(10) bekezdésekben 
foglalt véleményezésre – az ügy sürgősségére és a döntéshozatalra vonatkozó határidőkre 
tekintettel – az ügyintéző által a kísérő emailben meghatározott, de legalább 24 óra áll 
rendelkezésre. A véleményezésre rendelkezésre álló határidőt úgy kell meghatározni, hogy 
annak lejárata minden esetben a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal hivatali idején belüli 
időpontra essen. Amennyiben a véleményezésre jogosult személyek határidőben nem jeleznek 
vissza az előterjesztéssel kapcsolatban, úgy az előterjesztés támogatottnak tekintendő.” 
/Rendelet 4. § (11) bek./). Dr. Barbarics Ildikó frakcióvezető B. verziót támogató válasza a 
megadott határidő lejártát követően érkezett be. 
Mindezek értelmében a 17/2021. (I. 25.) sz. határozatban (7. sz. melléklet) az írott sajtó 
megjelentetésére a: 

− Baranya Televízió Kft. (7300 Komló, Kossuth. L. u. 121., képviseli: Magyar Ildikó), 
− Hegyhátmédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21., képviseli: Hiegl Zsolt),  
− Ferling PR Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8., képviseli: Ferling József),  
− PTI Communications Kft. (7621 Pécs, Ferencesek u. 7/B., képviseli: Pánovics 

András),  
− Katus Eszter (7300 Komló, Vértanúk u. 13.)  

vállalkozásokat/vállalkozót kérte fel beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
Komló Város Önkormányzat a beérkezett ajánlatok értékelésére egy 3 tagú bíráló bizottságot 
hozott létre, melynek tagjai:  Aladics Zoltán irodavezető, dr. Müller József aljegyző és 
Jágerné Haál Krisztina ügyintéző voltak. 
Az ajánlattételi határidő 2021. február 10. 10:00 órakor járt le, amely határidőig az írott sajtó 
megjelentetésére vonatkozóan a felkért öt vállalkozásból négy vállalkozás nyújtotta be 
ajánlatát. A bíráló bizottság megállapította, hogy az írott sajtó megjelentetésére vonatkozó 
legalacsonyabb összegű ajánlatot a HegyhátMédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) 
adta.  
A Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester a 72/2021. (III. 11.) sz. határozatban 
(8. sz. melléklet) az írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást, a HegyhátMédia Kft.-t 
(székhely: 7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) hirdette ki az eljárás nyerteseként, majd 



elrendelte az írott sajtó megjelentetésére vonatkozóan a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződés megkötését bruttó 5.862.320,-Ft/12 hónap összegben 2021. május 1-től 2023. 
június 30. napjáig tartó időszakra, azzal a feltétellel, hogy a szerződés aláírására a 
költségvetési rendelet elfogadását követően kerülhet sor, amennyiben a költségvetési 
rendeletben arra a fedezet rendelkezésre áll (az előterjesztést a Fidesz-KDNP frakció 
támogatta, a Komló Összeköt Egyesület frakció ugyan véleményezési határidőn túl, de nem 
támogatta azt).  
A vállalkozói szerződés a HegyhátMédia Kft.-vel 2021. április 13. napján került aláírásra, 
amely alapján a vállalkozás és az önkormányzat egyaránt megkezdte a teljesítést. Felhívom a 
figyelmet arra, hogy az írott sajtó további megjelentetése biztosítja számos komlói, javarészt 
idős lakos számára az egyedüli hírforrást. Ennek megszüntetése hozzájárulhat ezen emberek 
elszigetelődéséhez, tekintettel arra, hogy internet összeköttetés ezekben a háztartásokban 
nincs. 
 
Mindkét fentiekben részletezett esetben irányadó jogszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:249. § (1) bek., melynek értelmében a megrendelő a vállalkozási 
szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a 
teljesítésig a szerződést felmondhatja. Tekintettel arra, hogy a szerződések teljesítése már 
megkezdődött, így az önkormányzat, mint megrendelő kizárólag a felmondás 
jogintézményével szüntetheti meg a szerződéseket. A 6:249. § (2) bek. szerint a megrendelő 
elállása vagy felmondása esetén köteles a vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a 
szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói 
díjat nem haladhatja meg.  
 
Az elfogadott határozat alapján jegyző úr megkereste a Hegyhát Média Kft.-t, annak 
érdekében, hogy számszerűsítésre kerüljön a szerződés felmondása esetén felmerülő fizetési 
kötelezettség, illetve az esetleges költségvetési megtakarítás. Az érintett cég határidőt 
követően küldött válaszát 9. sz. mellékletként csatolom.  
 
A beküldött anyag és a korábbi döntések, valamint szerződések alapján az alábbiakról 
tájékoztatom Önöket: 
 
Tekintettel arra, hogy élve a határozat végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó 
lehetőséggel 2021. június 30-al nem került sor a szerződések felmondására, így az írott sajtóra 
vonatkozó szerződés július 30-al kerülhet pénzügyileg lezárásra. Ez azt jelenti, hogy a 2021. 
évi betervezett bruttó 3.908.213,-Ft előirányzatból 3x488.527=1.465.581,-Ft előirányzat kerül 
felhasználásra, és így a megtakarítás 2021-ben bruttó 2.442.632,-Ft lehet. A 2022. és 2023. 
évi előirányzatok felmondás esetén nem tervezendőek.  
 
Megjegyzem, hogy az április 13-án az írott sajtó megjelentetéséhez kapcsolódóan megkötött 
vállalkozási szerződés III.1. pontja értelmében a határozott idejű szerződést bármely fél 90 
napos határidővel mondhatja fel a szerződési kötelmek nem teljesülése esetén. Amennyiben a 
Tisztelt Képviselő-testület továbbra is ragaszkodik az írott sajtóra kötött szerződés 
felmondásához, úgy a 90 napos határidőt figyelembe véve a megtakarítás fentiekkel szemben 
valószínűsíthetően csak 977.051,-Ft lehet az idei év vonatkozásában. 
 
Amennyiben a 9. sz. melléklet szerinti teljesítést a Képviselő-testület elfogadja, úgy a 
151/2011. (V.25.) sz. határozatban jóváhagyott előirányzatok figyelembevételével az érintett 
nagyberuházás tekintetében elérhető megtakarítás az alábbiak szerint alakul:  
 
A kisbattyáni útberuházás kapcsán eddig mindösszesen bruttó 422.275,-Ft teljesítésre került 
sor a bruttó 889.000,-Ft-os előirányzattal szemben. Így a megtakarítás itt önmagában bruttó 
466.725,-Ft lehet.  



A másik három nagyberuházáshoz kapcsolódó előirányzat összesen bruttó 5.292.090,-Ft (a 
6.181.090,-Ft teljes előirányzat – 889.000,-Ft kisbattyáni úthoz kapcsolódó előirányzat). 
Amennyiben e projektek esetében is elfogadja a testület a 9. sz. mellékletben szereplő 25%-os 
teljesítési arányt, és annak utólagos tételes dokumentálására is sor kerül, úgy az ez évi 
teljesítés kiegyenlítéséhez szükséges előirányzat bruttó 1.323.023,-Ft.  
A tárgyévi teljes előirányzat felhasználás a négy beruházás tekintetében így mindösszesen 
bruttó 1.745.298,-Ft, mely meghaladja a 151/2021.(V.25.) sz. határozat 1. pontjában tárgyévi 
ütemre jóváhagyott 1.738.630,-Ft-ot.  
Ennek figyelembevételével elmondható, hogy a kisbattyáni úti arányos megtakarítás ellenére, 
az előre hozott elszámolás miatt a teljesítések elfogadása mellett tárgyévben nem jelentkezik 
megtakarítás, sőt 6.668,-Ft többlet előirányzat jóváhagyására van szükség.  
Természetesen felmondás esetén a következő évi ütemek itt sem tervezendőek. Esetleges 
jogvita esetén, annak lezárásáig a tartalékba helyezett megtakarítás felhasználására nincs 
lehetőség. 
 
Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy mindezek értelmében az önkormányzat 
köteles megtéríteni azt az esetleges kárt, amit a jogviszonyok megszüntetése a HegyhátMédia 
Kft.-nek okoz. A határozott idejű szerezéseknek nincs rendes felmondása, csak rendkívüli. 
Ahhoz pedig rendkívűli ok kellene, ami jelen esetben nincsen, illetve számomra nem ismert, 
ezért jogszabály sértő a felmondás. Amennyiben a céggel nem sikerül közös megállapodással 
szerződést (szerződéseket) módosítani, illetve bontani, úgy egy rendkívül bonyolult akár sok 
évig elhúzódó pereskedés várhat önkormányzatunkra. 
 
A sajtószabadság védelme, a szerződés biztonság fenntartása érdekében kérem a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
állásfoglalásának figyelembevételével döntsön a 184/2021. (VI. 24.) sz. határozat hatályon 
kívül helyezéséről. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta „a 184/2021. (VI. 24.) sz. határozat polgármesteri 
kezdeményezésre történő ismételt tárgyalása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 184/2021. (VI. 24.) sz. határozatot. 
 

Határid ő: 2021. július 8. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2021. június 29.       
 
 

Polics József 
         polgármester 
 
 
 











1. sz. melléklet 

Feladó: Ildikó dr.Barbarics <drbarbarics@gmail.com> 
Date: 2021. febr. 8., H, 12:56 
Subject: Re: Előterjesztés, Beszerzési eljárások indítása_1746_2020. (XI.11.) Korm. hat. alapján 
nyilvánosság és műszaki ellenőr 
To: József Breitenbach <brejoci@gmail.com> 

 

Kedves Józsi! 

A KÖT frakció az alábbi javaslatot terjeszti elő: 

Nyilvánosság biztosítása (mindegyik projekt esetében) 

 

Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 

7621 Pécs, Király itca 27. 

 

Szép napot! 

dr.Barbarics Ildikó 

  

 

József Breitenbach <brejoci@gmail.com> ezt írta (időpont: 2021. febr. 4., Cs, 17:41): 

Tisztelt Cím, kedves Ildikó! 
 
Mellékelten megküldöm a tárgyi előterjesztést véleményezésre.   
Kérem a hogy az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételét, véleményét elektronikus 
úton 2021. február 8-án 12 óráig – szíveskedjen megtenni.   

Tisztelettel és üdvözlettel:  

Breitenbach József 

műszaki ügyintéző 

 Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

Városüzemeltetési és -fejlesztési Iroda 

7300 Komló, Városház tér 3. 

Tel.: +36-30/575-5258 

 















































































HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. 
7300 Komló, Kossuth Lajos utca 21. 
E-mail: info@hegyhatmedia.hu 
 

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

dr. Vaskó Ernő 

részére 

 

Komló 

Városház tér 3. 

7300 

 

Tisztelt dr. Vaskó Ernő Úr! 

 

Válaszolva a 2021. június 29-én megküldött levelére, az alábbiakról tudom tájékoztatni. Az írott sajtó 

vonatkozásában a szerződésünkben feltüntetett havi bruttó összegek a teljes munkadíjat és a 

nyomtatási költségeket fedezik az aktuális hónap utolsó napjáig. A 2021. április 13-án kelt 

szerződésünk értelmében 2021. június 30-ig 4 lapszám jelent meg. 2021. május 26-án bruttó 488 523 

forintról, 2021. június 28-án pedig 488 527 forintról állítottunk ki az önkormányzat részére számlát 

szerződés szerint.  

A nagyberuházások nyilvánosságának biztosítása tárgyában a Komló-Kisbattyán településrész 

megközelítését szolgáló út komplex felújításának kommunikációja kapcsán bruttó 889 000 forintért 

végezzük el az említett feladatot. A feladatokat részben vagy egészben már elvégeztük, illetve 

előkészítettük.  

Feladatok amelyek elkészültek vagy folyamatban vannak: 

 Sajtóközlemény a projekt indulásáról megírása és kiküldése a környékbeli sajtóorgánumoknak. 

 Pályázati aloldal létrehozása Komló város hivatalos weboldalán (www.komlo.hu). 

 Sajtótájékoztató szervezése a kivitelezés indulásakor a beruházás helyszínén. 

 A kivitelezés kezdetekor a A/5 méretű 100 darab kétoldalas tájékoztató szórólap készítése és 

terjesztése a beruházással érintett lakosság és vállalkozások számára. 

 A megvalósítás időtartama alatt folyamatos fotódokumentáció készítése és feltöltése Komló 

város hivatalos weboldalára. 

 A projekt ideje alatt videó-vágóképek készítése az egyes munkafolyamatokról, majd a projekt 

zárásakor egy minimum 5 perces hosszúságú, a projektet teljeskörűen bemutató kisfilm 

készítése és megjelentetése a helyi médiában. 

Az elkészült feladatokkal kapcsolatban számlázásra még nem került sor. A részszámlához tartozó 

feladataink 75%-át már elvégeztük (1. részszámához tartozó vállalkozási díj szerződés szerint bruttó 

444 500.-Ft amely az eddig elvégzett feladatok után bruttó 333 375.-Ft-ra módosul) . A végszámlához 

tartozó feladataink közül is belekezdtünk már 3 feladatba. (A végszámlához tartozó vállalkozási díj 

szerződés szerint bruttó 444 500.-Ft amely az elvégzett feladatok után a díj 20%-ára azaz 88 900.-Ft-ra 

módosul.) 



Tehát a Komló-Kisbattyán településrész megközelítését szolgáló út komplex felújításának 

kommunikációjának eddig elvégzett munkálatainak vállalkozási díja bruttó 422 275 Ft. 

A további három nagyberuházás (Kaptár program megvalósítása, új kulturális-művészeti központ 

kialakítása; József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal; 

Bétai elkerülő út megvalósítása.) nyilvánossága kapcsán az előkészítő háttérmunkát elvégeztük. Ez két 

részből tevődik össze: 

 grafikai tervezés és általános arculattervezés 

 marketing szöveg írása, a projekt narratívájának megalkotása 

Jelen projektek tekintetében számlázásra még nem került sor, azonban a vállalkozási szerződésekben 

felsorolt feladatok közül a fotódokumentációt minden projekt esetében elkezdtük (projekt előtti 

képek). Ennek értelmében az említett projektek nyilvánosságának megvalósításához szükséges 

háttérmunkát elvégeztük, amely összesen a vállalkozói bruttó munkadíj 25%-ának felel meg. 

 

Komló, 2021. július 5. 

      Tisztelettel: 

         Hiegl Zsolt 

         ügyvezető 

                HegyhátMédia Kft. 


