
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. január 19.

Javaslat a Lokál Extra c. hetilap megjelenését biztosító – a Modern Media Group Zrt-
vel kötendő – szerződés elfogadására

Előadó:               oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                                   gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke                                  
                                   pénzügyi bizottság elnöke                                

  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: dr. László Borbála – szervezési és jogi igazgató
Meghívott: dr. Keresztesi Péter – a Media Group Zrt. vezérigazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 01. 17.
pénzügyi bizottság                                                                                 2017. 01. 17.
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                               2017. 01. 17. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                         2017. 01. 17.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Media  Group  Zrt.  ajánlatot  –  ezzel  együtt
együttműködésre vonatkozó szerződés-tervezetet – nyújtott be DMJV polgármesteréhez,
melynek  célja  a  Lokál  Extra  c.  hetilap  Dunaújváros  területén  való  terjesztésének
finanszírozása. A kiadó lapszámonként 226.233,- + áfa összeget kér. Az előterjesztés havi
1 megjelenés megrendelésére irányul 2.262.330 Ft + áfa összegben.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Péter Kata
E-mail címe: peter@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-276
Iktatószám: 30935-2/2016.

Előkészítő aláírása: Péter Kata s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:        Dr. Horváth Petra h. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2017. 01. 09.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 01. 10.
Törvényességi észrevétel: nincs
Amennyiben van: -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:
Láttam. Dudás Pálné 2017. január 10.



Javaslat 

a Lokál Extra c. hetilap megjelenését biztosító – a Modern Media Group Zrt-vel kötendő –
szerződés elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Modern  Media  Group  Zrt.  vezérigazgatója,  dr.  Keresztesi  Péter  levélben  kereste  meg
Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterét azzal, hogy kölcsönös média-együttműködésre
kérje DMJV Önkormányzatát  (1. számú melléklet az előterjesztéshez)

Az  együttműködés  a  Lokál  Extra  c.  –  a  lakosság  számára  ingyenesen  megjelenő  –  hetilap
megjelenésének finanszírozására irányul.

A MMG  vezérigazgatója  megküldte  az  újság  megjelenésére,  valamint  az  abban  Dunaújváros
településre vonatkozó hirdetési keretszerződést. (2. számú melléklet)

A  szerződés-tervezet  alapján  az  Önkormányzat  lapszámonként  2  db  1/1  oldalas  felületen
Dunaújváros  vonzáskörzetére vonatkozó hirdetési  és  egyéb felületeket  vásárol  nettó 226.233,-
forint + ÁFA /lapszám áron. 

A szerződés időtartama 2018. december 31-ig szólna. 

Amennyiben a Közgyűlés támogatólag dönt, a mellékelt hirdetési keretszerződést kötnénk meg. 

A Lokál Extra c. ingyenes lap havi 1 megjelenését 2 db 1/1 oldalas hirdetési és egyéb információs
felület megvásárlásával 226.233,- + ÁFA áron finanszírozza DMJV Önkormányzata 2017. március
1-jétől.

Ez a 2017. évre 2.262.330,- + ÁFA összeget jelent. 

Támogató döntés esetén szükséges előirányzati sor megjelölése. 

Az  előterjesztést  a  törvényességi  ellenőrzés szakaszában a  költségvetési  és pénzügyi  osztály
véleményezte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Az előterjesztést  a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták, ezért  a bizottságok
véleményeit az elnökök szóban ismertetik. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé elfogadásra.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
…  ....../2017. (I.19.) határozata

a Lokál Extra c. hetilap megjelenését biztosító – a Modern Media Group Zrt-vel kötendő –
szerződés elfogadásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  Lokál  Extra  c.   újság
Dunaújváros  területén  havi  1  alkalommal  való  megjelentetésére  2017.  március  1-jétől  2018.
december  31-ig  tartó  időszakra  a  Modern Media  Group  Zrt.-vel  –  jelen  határozat  mellékletét
képező – hirdetési keretszerződést köt az alábbiak szerint:

2017. évben 2.262.330 Ft + áfa
2018.  évben  2.714.796  Ft+áfa,  összeget  biztosít  a  lap  megjelentetésére,  valamint  abban
hirdetési és egyéb információs felület vásárlására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban elhatáro-
zottakat a 2017. évi, valamint a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítése során vegye figye-
lembe.

Felelős:    - a költségvetés előkészítéséért:
a jegyző

           - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:    a 2017. évi, valamint a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont
szerinti feladatellátásra vonatkozó – jelen határozat mellékletét képező –  szerződést írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: 2017. február 28.

Dunaújváros, 2017. január 19.
                   

Pintér Attila  s.k.                                             Hingyi László s.k.
a pénzügyi bizottság                                 a gazdasági és területfejlesztési

  elnöke                                                            bizottság elnöke

                     Izsák Máté s.k.                                                     Tóth Kálmán s.k.
             az oktatási, kulturális, ifjúsági                                 ügyrendi, igazgatási és 
                és sportbizottság elnöke                                          jogi bizottság elnöke


	Egyéb megjegyzések:

