
K I V O N A T 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
50/2020. (III.24.) sz. határozata 

 
Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a 

HegyhátMédia Kft.-vel 
 
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, Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
1. Komló Város Önkormányzata jelen határozati javaslat 1. sz. mellékletében 

megfogalmazott indokolás alapján, Komló város honlapjának (www.komlo.hu)  
üzemeltetése céljából a HegyhátMédia Kft. részére 254.000.- Ft működési hozzájárulást 
biztosít a 2020. évi költségvetésében a nem költségvetési szervi támogatásból tartalékba 
helyezett összeg terhére.   
 

2. A Polgármester a HegyhátMédia Kft-vel a jelen határozati javaslat 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, 2020. április 1. – 2020. április 30. napja közötti határozott 
időtartamra megállapodást ír alá. 

 
Határid ő: 2020. március 31.  
Felelős: Polics József polgármester 
 

3. A címzetes főjegyző az 1. pontban rögzített működési hozzájárulás szerepeltetéséről a 
2020. évi költségvetés soron következő módosításakor gondoskodik.  
 
Határid ő: 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

   
 
Komló, 2020. március 24. 
 
 
        Polics József  
           polgármester 
  



1. sz. melléklet 
 

Indokolás 
 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2019. (XII.18.) sz. határozatával döntött 
arról, hogy a 2020. március 31. napjáig terjedő határozott időre szerződést köt a HegyhátMédia 
Kft.-vel, Komló város honlapjának üzemeltetésére és a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására. 
Arra vonatkozóan, hogy a határozott idő lejártát követően a feladat milyen módon és mely cég 
által kerül ellátásra, még nem született végleges döntés a Képviselő-testület részéről. 
 
 
A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel kiemelkedően fontosnak tartom, hogy 
a lakosság folyamatos, naprakész és hiteles információkat kapjon, a városi honlapon keresztül.   
A honlap folyamatos működésének biztosítása érdekében ajánlatot kértem a HegyhátMédia 
Kft-től, mint jelenlegi feladatellátótól, annak érdekében, hogy 2020. április 1. és 2020. április 
30. közötti határozott időtartamra a www.komlo.hu honlap üzemeltetésére vonatkozó szerződés 
megkötését javasoljam a Tisztelt Képviselő-testületnek.  
 
 
Hivatkozva az 1/2020. (III.19.) polgármesteri-jegyzői együttes utasításban meghatározott 
eljárásrendre, a Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a 
HegyhátMédia Kft.-vel című határozat meghozatala előtt, előzetesen elektronikus úton 
egyeztetést folytatok le a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnökével, annak érdekében, 
hogy a képviselő-testület határkörében eljárva, a képviselő-testület szándékával összhangban 
álló döntés meghozatalára kerüljön sor. 
 
 
 
Komló, 2020. március 24.  
 
 
        Polics József 
        polgármester 
  



2. sz. melléklet  
MEGÁLLAPODÁS 

 
 
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   
(továbbiakban együttesen: Felek) között  
Komló város honlapjának (www.komlo.hu)  működtetésével kapcsolatban az alulírott napon, az alábbi 
feltételekkel: 
 
Felek jelen megállapodást 2020. április 1. napjától 2020. április 30. 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 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; 

- rovatok, cikkek, hírek, linkek, dokumentumok megjelenítése,  
- nyilvános, aktuális információk megjelenítése pl: helyi autóbusz menetrend, orvosi, 

állatorvosi ügyelet, miserend, rendőrségi, tűzoltósági, katasztrófavédelmi felhívások, 
időjárás, légszennyezettségi adatok stb; 

- képgalériák bővítése,  
- pályázati kiírások, álláshirdetések, pályázati eredmények – kiemelten az Európai Uniós 

pályázatok, formanyomtatványok közzététele 
- 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; 

- információs anyago közzététele a városról, közintézményekről fényképekkel; interaktív 
várostérképpel; 

- turisztikai információk, kulturális programajánlók megjelenítése; 
- 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. 
- vállalja, hogy előzetes egyeztetés követően a www.komloiujsag.hu weboldalról híreket 

jelenít meg a honlapon 
 

 
II. Megbízó kötelezettségei:  

 
1. Kötelezettséget vállal arra, hogy az „önkormányzati adatokat” – a I/2. pontra is figyelemmel - 

folyamatosan frissíti.  
 

2. Megbízó a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátására 254.000.- Ft működési 
finanszírozást biztosít a 2020. évi költségvetés terhére. 



 
 

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 megállapodás ideje alatt felmerült költségeiről és bevételeiről 2020. május 15. 

napjáig  elszámol megbízó felé. 
 
 
Komló, 2020. március 24.  
 
 
         
___________________________    __________________________ 
Komló Város Önkormányzata            HegyhátMédia K ft. 
   Polics József polgármester                      Hiegl Zsolt ügyvezető 
             megbízó       megbízott 
 
 
___________________________ 
    Pénzügyi ellenjegyz ő 
 
 
 
Záradék : Az 50/2020. (III. 24.) sz. határozattal jóváhagyásra került.  
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
          Polics József                   dr. Vaskó  Ernő 
          polgármester           P.H.            cí mzetes f őjegyző 
 
 
 

 

 


