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Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a 

HegyhátMédia Kft.-vel 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán bizottság, valamint a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Komló város 
honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel című 
előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület elfogadja a HegyhátMédia Kft. által készített, az előterjesztés 1. 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 2. számú melléklete szerinti tartalommal jelen határozatban foglalt 
eltérésekkel, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
3. A képviselő-testület a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló város 

honlapjának üzemeltetésére a 2020. évi támogatás mértékét a költségvetési rendeletében 
állapítja meg. Az önkormányzat a 2020. március 31-ig terjedő határozott időre köt 
szerződést 1.300.000,- Ft 2020. évi költségvetés terhére biztosított fedezet mellett.  
 
Határid ő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

4. A képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, 
valamint Komló város honlapjának üzemeltetésére. A képviselő-testület felkéri a Humán 
Bizottságot, hogy a pályázati kiírást készítse elő, majd terjessze azt képviselő-testület elé, 
és a képviselő-testület döntése alapján gondoskodjon annak megjelentetéséről. A pályázat 
benyújtási határidejének 2020. február 20. napját, elbírálási határidejének 2020. március 10. 
napját jelöli meg. 
 
Határid ő: 2020. január 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   Humán Bizottság 
 
 
 



5. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetés tervezése során a 
támogatási összeg szerepeltetéséről gondoskodjon.  

 
Határid ő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

K.m.f. 
dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 
 
A kiadmány hiteléül: 


