KIVONAT
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2021. (III. 11.) sz. határozata
Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó
beszerzési eljárások eredményhirdetése
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti
szabályozásról szóló 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – az
alpolgármesterrel, valamint a képviselőkkel egyeztetve, a Fidesz-KDNP frakció támogató
véleményének figyelembevételével, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:
1. Komló Város Önkormányzat a médiaszolgáltatási feladatok ellátásának biztosítása
céljából a Komló város honlapjának (www.komlo.hu) üzemeltetéséhez kapcsolódó
feladatok ellátására, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó feltételes
beszerzési eljárások eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
I. Komló város honlapjának (www.komlo.hu) üzemeltetésére:
1. Baranya Televízió Kft. (székhely:7300 Komló, Kossuth. Lajos utca 121. földszint
01.) ajánlata érvényes.
2. HegyhátMédia Kft. (székhely: 7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) ajánlata érvényes.
3. FERLING Kft. (székhely:7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.) ajánlata érvényes.
4. PTI Communications Kft. (székhely: 7621 Pécs, Ferencesek utcája 7/B.) ajánlata
érvényes.
5. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a
HegyhátMédia Kft. (székhely: 7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) tette.
6. Az eljárás eredményes volt.
7. Az eljárás nyertese a HegyhátMédia Kft. (székhely: 7300 Komló, Kossuth L. utca
21.).
Komló Város Önkormányzat a médiaszolgáltatási feladatok ellátásának biztosítása
céljából a Komló város honlapjának (www.komlo.hu) üzemeltetéséhez kapcsolódó
feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást, a HegyhátMédia Kft.-t (székhely:
7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként.
II. Írott sajtó megjelentetése:
1. Baranya Televízió Kft. (székhely:7300 Komló, Kossuth. Lajos utca 121. földszint
01.) ajánlata érvényes.
2. HegyhátMédia Kft. (székhely: 7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) ajánlata érvényes.
3. FERLING Kft. (székhely:7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.) ajánlata érvényes.

4. PTI Communications Kft. (székhely: 7621 Pécs, Ferencesek utcája 7/B.) ajánlata
érvényes.
5. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a
HegyhátMédia Kft. (székhely: 7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) tette.
6. Az eljárás eredményes volt.
7. Az eljárás nyertese a HegyhátMédia Kft. (székhely: 7300 Komló, Kossuth L. utca
21.).
Komló Város Önkormányzat a médiaszolgáltatási feladatok ellátásának biztosítása
céljából az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást, a HegyhátMédia
Kft.-t (székhely: 7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként.
2. Komló Város Önkormányzat utasítja az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások
értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2021. március 12.
dr. Müller József aljegyző

3. Komló Város Önkormányzat utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a nyertes ajánlattevők
által benyújtott ajánlati értékeket költségvetési igényként a 2021. évi költségvetés II.
fordulójának elfogadása során szerepeltesse.
Határidő:
Felelős:

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

4. Komló Város Önkormányzat elrendeli a Komló város honlapjának (www.komlo.hu)
üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátására vonatkozóan a nyertes ajánlattevővel
a vállalkozási szerződés megkötését bruttó 2.540.000,-Ft /12 hónap összegben 2021.
május 1-től 2025. március 31. 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.
Komló Város Önkormányzat utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2021. évi
költségvetés tervezése során 2021. évi 8 havi (májustól-decemberig), bruttó 1.693.333,Ft összeg szerepeltetéséről gondoskodjon.
Komló Város Önkormányzat utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2022., 2023., 2024.,
2025. évi költségvetés tervezése során az alábbi összegek szerepeltetéséről
gondoskodjon:
költségvetés
2022. évi költségvetés
2023. évi költségvetés
2024. évi költségvetés
2025. évi költségvetés 3 hónap
(január-március)

jogcím

összeg
bruttó 2.540.000,- Ft
bruttó 2.540.000,- Ft
bruttó 2.540.000,- Ft
bruttó 635.000,- Ft

Felelős: Polics József polgármester (a vállalkozási szerződés megkötése

tekintetben)
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (tárgyévi költségvetés tervezése)
Határidő: 2021. április 30.
tárgyévi költségvetés tervezése

5. Komló Város Önkormányzat elrendeli 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.
Komló Város Önkormányzat utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2021. évi
költségvetés tervezése során 2021. évi 8 havi (májustól-decemberig), bruttó 3.908.213,Ft összeg szerepeltetéséről gondoskodjon.
Komló Város Önkormányzat utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2022. és 2023. évi
költségvetés tervezése során az alábbi összegek szerepeltetéséről gondoskodjon:
költségvetés
2022. évi költségvetés
2023. évi költségvetés 6 hónap
(január-június)

jogcím

összeg
bruttó 5.862.320,- Ft
bruttó 2.931.160,- Ft

Felelős: Polics József polgármester (a vállalkozási szerződés megkötése
tekintetben)
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (tárgyévi költségvetés tervezése)
Határidő: 2021. április 30.
tárgyévi költségvetés tervezése
Komló, 2021. március 11.
Polics József
polgármester

