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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Dombó-Média Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata IX. pontjának 2. bekezdése 
szerint 600 ezer forint fölötti kötelezettségvállalás jóváhagyása az Alapító hatásköre. 
 
A fentiek következtében az ügyvezető a Képviselő-testület hozzájárulását kéri a 7200 
című újság nyomtatásával, tördelésével és terjesztésével kapcsolatos keretszerződés 
megkötéséhez. 
 
A számonkénti 8500 példányos újság tördelését 2019. évben is Erky-Nagy Tibor egyéni 
vállalkozóval kívánja a cég végeztetni. Ennek összege 24 megjelenéssel és 
lapszámonként 12 oldallal számolva bruttó 1.382.400 Ft. 
 
Az újság nyomtatását a legkedvezőbb áron a helyi Basámi Nyomdaipari Kft. látja el, 
melynek éves díja a fenti paraméterekkel számolva bruttó 6.269.736 Ft.  
 
A kiadvány 7500 példányban történő terjesztését a korábbi évekhez hasonlóan a 
gazdasági társaság Agg Károly egyéni vállalkozóval kívánja teljesíteni, melynek díja 24 
megjelenéssel számolva bruttó 900.000 Ft. 
 
Az ügyvezető kérelmében az egyes feladatok elvégzésére két összeg szerepel, attól 
függően, hogy 12 vagy 16 oldalas újság tördeléséről és nyomtatásáról van szó. Úgy 
vélem, hogy a költséghatékonyságot szem előtt tartva az önkormányzat 12 oldalas újság 
megjelentetését preferálja, ezért az előterjesztésben szereplő összegek már e szerint 
kerültek meghatározásra. 
 
A fentiek alapján kérem képviselőtársaimat az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 

Határozati javaslat 
 tulajdonosi hozzájárulásról a Dombó-Média Kft. ügyvezetője számára a 7200 
közéleti lap megjelentetésével kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételéhez 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Dombó-
Média Kft. ügyvezetője számára a 7200 közéleti lap 2019. évi megjelentetésével 
kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételére az alábbiak szerint: 
 

- keretszerződés megkötésére az újság tördelésére 24 megjelenéssel és 
lapszámonként 12 oldallal számolva Erky-Nagy Tibor egyéni vállalkozóval 
bruttó 1.382.400 Ft díjazással, 

- keretszerződés megkötésére az újság nyomtatására a Basámi Nyomdaipari 
Kft.-vel 24 megjelenéssel, számonként 8500 példányban 12 oldallal számolva 
bruttó 6.269.736 Ft díjazással, 

- keretszerződés megkötésére az újság terjesztésére Agg Károly egyéni 
vállalkozóval 24 megjelenéssel és számonként 7500 példánnyal számolva 
bruttó 900.000 Ft díjazással. 
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Határid ő: 2019. március 14. – keretszerződések megkötésére 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Dombó-Média Kft. 
    Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
     

Szabó Loránd 
polgármester 

 
 

 
 

 


